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+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com

1

https://books.google.de/books?id=owRjAAAAcAAJ&hl=de


 



EX- L I E, D I-S -

P.A .PUNAIDDEL

 

  

 

 

 



-

1 1

---





 





- -- - -

- -- -

-

b

Oe-

J

bv

 

 

 





R y" E R.

Bestaendein XXII.

PR E DICATI EN

Toegepaftopden -

Z E E V A E R T.,

"Tot onderwijinge, vermaninge en vertrootingein

dewaregodfäligheytvoorallerleyZeeyarendelieden,

dogvoornamentlijkvoor die gene,welkopden

Haring en Walrivangt uitgaen,

Verryktmetverscheydene Christelykegebeden endedank

feggingen nagelegentheytvandesc Neeringengeschikt

Maitsgaders -

Nogeenkortebeschryvingeaengaende.deopkomßvan Holland,

endedeGoddelykeenwonderlyke bewaringenzºgeningdes

zelfs,waerinin'tbesonderookgehandeltwordvan't E

landmetzyn Dorpen,als Schermer,Graf, Schermerborn ende

Rjp, alsookvanden Aerd,Zedenen Neeringen deferplaet

fen, dogvoornamentlyckrakendede eerste oofpronck; cn

Waregelegenheit derHaringen Walvivangf.

TBooz

E.A.van DooRE GE Estren C.A.PosjAger,

HF

AMSTERDAM. -

BpJacobusvan Nieuweveen,Boekverkooperopde IAieu

Wendyh/opdehoekvande Rieuweftraat. 1699.



 



V O O R. R. E D E. N

AAN DEN

L E S E R.

Gunflige Le/er

FS77 Y geven hierin 't ligt twee

WZ en-twintig Predicatien , over

SMA verscheydene Texten der H.

Schrift,totnaderonderscheyt,

genaemtden Ryper Zee-pofil, inhou

dende meenigerleye Onderwyfingen,

vermaningen, ende vertroofingenin

den warengeloove, nademeenigerley

toevallen der menschen, voornament

lyckvan denGodvreesenden Zeeman,

totfigtingende verbeteringgeschikt

ende toegepaft. Zyndewytotdefeon

dermemingeteeerderopgewekt,omdat

zeerveelevanone geloof-genooten,

foo hier als op veele andere plaetfen,

haer, onder Godsgenadigen zegen,

tragtentegeneeren, metde Schippaert,

endevoornamentlyck ookmetde Ha

ringende Walvis-vangt, waer door dat

zyverscheydene maenden aen eenvan

* 3 huys

 



V O O R. R. E D E N

huyszynde,gantschgenegelegentheyt

hebben,omdeopenbare t'amen-kom

ften aengelegt, om Gods H. Woort

te hooren, by te woonen , waer in

nogtans een vroom , ende wel be

reydeziele,zooveelluftenfimaek,tot

figtingenverbeteringvanfijngemoed,

leegtevinden,dathydaerovermetden

H.David reden vond,omuytte roepen:

16 Heere,ikhebbeliefdevoomingenunwes buy/es,

ende deplaet/e des Tabernakels uwer eere. Ein

wederom: Eendingbebbeikbegeert,dat/al

"7 ik/oeken,datikale de dagenmynsleyensmog

te vooneninhet Huys des Heeren, om de

liefeljckheyt des Heerente aen/chouven,en

dete onderfoeckeninfjn Tempel: vindende

oockgenoegame oorlaeck, als hem

ditgesegende middel, tot trooft ende

verquickinge fijnsherten, hetzydoor

gewangenifle, ofte' reyfe, door

verre endevreemde landen,nietzowel

gebeuren mogt, omdaer over,als een

eensameMuscheophetdak,tefügten,

endetetreuren,verlangende ens:
en



aan den Lefer.

fende, om die aengename tydt weder

omtebeleven,vantemogenverkeeren

inde schoonevoorhoven onfès Gods,

waervanden man, naGodsherte, te

weten den H. David , tot een klaer

exempelverstreckt, wanneer hy hem

alduslaethooren:ikgedencke daer aen, em

forte mynezielenitinmy: om datikplagbee

nentegaemonder defchare, en methentetre

denna Godesbuysmeteem/emmevan Dyreugde P45.

gefangenlofonder defeef-houdende mengte.

Ende om dan one waarde Geloofs

genooten, zynde doorhetwaernemen

van haertydelyckberoep,voorzolan

gen tydtbehindert ende belet, om na

lustendegenegenthey,de vergadering,

derHeyligenweltekonnenbywoonen,

inhaer Christelyckegenegentheyt, fo

verre onsmogelykwas, garenete vol

doen,sohebbenwegerelolveert,omde

fe Leerredenen alleentotalgemeeneftig

tingeenopweckingein't goede,dienen

de,intestellen,endoordenopenbaren

druk, omvanydereen, totfjneygen

* 4 INUE



V O O R. R. E D E N

nutgelesen te konnen worden, afte

vaerdigen; tenheerder,om dat andere

onsalover langin datgoede poorwa

ren voorgegaan, en datverscheydene

aengenameLedematenonderons, het

felvemetveelaenhoudingalooernste

lijcktenverscheydene tydenhadde be

geert,ende verfogt,oordeelende dathet

feernutbaer, endemetdegodvrugtig

heyt feer overeenkomftig is, dat een

Schipper,Commandeur,ofyemant anders,

metfijn wolck in Reefijnde, opzeecke

regefetteendebequame tyden, ietsdat

totverbeteringdesvolcks,omhetboo

fe steetstehatten, en hetgoedeuit een

ongeveynft herte liefte hebben, die

nenende streckenkan, metbehoorly

ke aendagtvoorte lesen. Want ofwel

hetlesendoorgaanszooveelkragt niet

en heeft, dan als een levendige ende

welbelpraektegodvreesende tong,zoo

zienwy nochtans dat de H Apfelen

felfs, alszyniettegenwoordigkonden

zynom teprediken, ofhet onderwys
11



aan den Lefer -

indergodfaligheytvanmondtotmond

te doen, datie dan nochtans, om in

geenes dings, omtrent foopryfelycken

en nodigenfaeckverfüymelycktezyn,

evenwel dede’t geendate nog konde

doen:zendende hare Christelyckeende

' Zend-brieven felfs overveele

onderdenvanmylenvandeeeneplaets

tot.de andere,aendegeloovigeover,op

dat dezelve hergeluckniet hebbende,

omdefaligmakendeleereuithaarmon

den te mogenhooren, ten minßtende

genadezoude hebben, omde felvete

mogen lesen, endedie uitzovoortref.

felyke gedenktekenen,aanschouwen,syn

dedoorzowaerdigemannen,aenhaer

gegevenende toegebragt. Endeomdit

voorbeeltdanvanverrenatevolgen,en

naonfekleynheytte doen,'tgeenwaer

toefulkegroote ligtenonsfokragtigten

goeden voorbeeldeftaen enaanfetten,

zohebbenwyzoogodaligen begeerte,

alleen doorhopevan nut endeftigting

OPgewekt, nietweygerenkonnen

5 Aen

 



V O O R. R. E D E. N

Aengaendedeninhouddelerverhan

delingnu,zullenwynietveeltefeggen

hebben. Alsalleen datwe, om alleite

ftigten,ende niemantte quetfen, inson

derheyt op deware godaligheytdoor

gaensaen dringen,wetende, ofdever

schillen der Chriftenen, aengaende de

Godsdienft, niet allevan even kleynge

wigt, ende aenbelangenzyn;datnog

tans de noodige waerheyt, dewyl de

vreese Gods hetregte beginfelderwys

heytis,metveelmeervoordeelendeze

kerheyt, dooreengodaligen wandel,

waer in men metalle fägtmoedigheyt

endebescheydenheyt,dewarewysheyt

vlytignalpeurtgevondenword,dannmet

alteveeldisputeeren,lasterlykendepar

tydiguitvarentegen malkanderen,waer

doordegemoederender menschendoor

gaensmeerverbittertende ontsteeken,

danverbetertworden. Omwelkereden

wydanookoordeelden,dat een eenvou

digevermaenreden byna nergensbeter

danbinnen/cheepboorten onderdeboad

gefel



 

aan den Lefer.

gefelente paskondekommen, alsdie niet

feer afgerigt tot dispuyten,mereenleere

felfsvan'taldernootfaekelykite, voor

namentlyktegenoegen,testigten, ende

teverbeterenzoudezyn

Eenigegebeden ende dankfeggingen

nademengerleye warigheden, toeval

len,tegenpoeden,endevoorfpoedenvan

de Ree ende Zeevaert, hebbenwy hier

bygedaen, zoomdefelvenavereylch

van laken,enontmoettingen, tekonnen

gebruyken,binnen/cheepboort, alsook,

om daeruit eenigsints tekonnenleeren

omwatfaken,enhoe datmendeAlmag

tige in den gebe.de en dankfeggingen in

denwaregeloove,aente prekenheeft.

Ende omvoorde Reelieden, diemenig

maelwelwat tydtvan den arbeyt, om

ietsnutbaerstekonnen lesen,overschiet,

heternftige methetvermaeckelyke,tot

ceneerlyktyd-verdryf,tfamentemen

gen,ende ondereentevoegen:zoheb

benwy hier eenkorte Historie byge

v9egtraeckende deopkomß, Regen ende

we



W O O R. R. E D E IN

welvaremtheytvan Hollandt, mitsgaders

hoefigtbaerendewonderlyk hetzelve

tenverscheyden tydenvanGods handt

isbewaertgeworden, waeronder dat

menveel dingen vindenfall, tottrooft,

figtingendeverbetering desgemoets,

nietweynigaenleydelykendebequaem,

zyndeookindefeverhandelingbegree

pen de oude gelegentheytende opkomft

vanhet Eylantmet fijn Dorpen, alsScher

mer, Graf,Schermerhorn, endede Ryp,en

vanwataerd,RedenenbehdenisvanGods

dienft deszelfsinwoonderszyn,uitwat

bandelende neering dezelve onder Gods

zegen,tenprincipalebestaen,daer dan

in'tbesondervanden Haringyangftende

Vaert op Groenlant, ofteWahvisvangereye,

vry breedt gesproockenwort, föaen

gaende deszelfseerfte oor/prong, alste

genwoordigegelegentheyt, enaengaen

dedemuttigheitdaeringelegen.Leestalles

metaendagt buytenpartychap, ende

vooroordeel, endegebruykt het felve

nietanders,dan totueygengoediennut.
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PR E D 1 K ATIE

OverGenesis Cap 17. 1.

D E, N "T" E X T.

Ikben Godt de Almagige,wandeltvoor mijn

aengefigt, endezytopregt.

FR Egtbegrip van Gods natuer Inley

'en Beerlykhept is het epgending

- # fondament bande ware gods

en overschoone gebouw ftigten en fondeeren

kam.MantGodt inden lafvan zijnbolmaekte

hepligheptende goedertierentheptwelkennen

de/zoo kammengeenfints loghenen/datzijn

Goddelijcke en heimelfche natuer alle eereen

dienst/ beydeban Engelen, endevan Men

fchen,opdealdervollmaeckfie wpfe/waerdig

is entoebehoot. Elke gedagte, die uptdefe

gront in een vzoome Godvzugtige ziele op

klimt/diemoet vanfelfs(omzootespeeken)

uptroepen,grootenwonderlykzyn uwewerc

ken,Heere,gyalmagtigenGodt;regtveerdig

cnwaeragtig zyn uwe wegen gyKoning derApoe.

Heydenen.Wieenfoudeunietvreefen ! Hee- 15.34

re,endeuwennaemenietverheerlycken?Want

gyalleen zyt heylig. Jae den eenen mensch

m0et / bolgens Godtvzugtigeb:
Als

 



EerstePredikatie

kingen/tegendenanderen/ in waeragtigen

ernstdeshertenfpzeecken: Komtlaet onsaan

bidden, ende nederbucken, laet ons knielen

Psal. 95.voorden Heere,die onsgemaecktheeft,want

6:7 hyisonenGodt:endewyzynhetvolckzynder

weyden - ende deSchaepenzynderhant.

UBant fiet men op zijn onveranderlijcke

waerhept en getrouwighept/ bestaende van

eeuwighept tot eeuwighept / als die bergen

Gods/ zoo moetmen fig daer in t'eenemaei

geruft stellen, endeop. verlaetenalsopeenrot

pr steen die niet befwinken kan/fpekende doo,

het waeragtigegeloove/zijndebepdelebendig

enkragtig / de Heere en fal zyn volck nier

begeven, noghy enfälzynervenier verlaeten.

Offlaetmen het ooge op Gods aldervoll

maekeftezupveheptemheplighept/vooz wiens

onbegrijpelijcken glams felfs alle die Chooren

enreyender Engelen/zijndetenuiterftenfup

berendeonbefmet/moeten zidderen en beben;

Soo moeten wpmietigeenfondige aardtwo

menonsallevoozzijnhepligethroom/meteen

berflaegenherten verbliefelt gemoed/ meder

Hebr- bupgentotaende aerde toe. Hem dienende

*** met cerbiedinge ende Godtvrugtigheyt: we

tende dat hy eenverteerentvier is - booz wie

niemantbanonskambefaan. Jaindien bop

hemaenschouwenalseen Hemelsch koning/

zittende op.zijn Goddelücken en overheerlpc

kenthroon/omepndelijkmagtigomonsalle te

straffen/oftebelloonen/danfallmennieralleen

meteendiepontagdesherten moetenuitroe

pen de HeereiseengrooteGodtjaeeengroot
Q
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overGenesisCap. 17. 1. Z

Koningboven alle Goden. JRaaroockbooz

zijntroon verschijnenendenaederen/ omhem

vooptaen/ meteenvzoom hert / in diepe on

derdanigheptteeerenendetedienen.Eick vooy,

hemfelven / als een berepdenen gewilligen

dienstknegt/ Uit een overtupgtherte/meton-, Sam.

bedziegelpke lippen fpzeeckende/ zier herben 15.26.

ik,hy (naemelyckde Heere) doemy,zoowat in

zyneoogegoed is. En daerom was het de

almagtige/welcketegen Alfraeleenmaelzepde:

eenSonezal denVader eeren,ende eenenKnegt

zynen Heere: benikdaneenenVader,waeris

myneeere?enbenikdaneenHeere.waerismyn

vreefe? Hetbegreep een reden infig/zpndeten

uiterten billik ende klemment tot overtup

ging I want moet den minder zijn meerder

bzeesenende ontfien - Hoeenfoudan den nie

tigen endegeringen mensch kennende ein be

gijpendedeover groote heerlijkhepten heer

fchapppe Godes waarvoodogalle wijcken

en fig verklepnen moet/ hem niet verbonden

binden omdenfelvealtoos gehoofaemende

onderdanigte zijn Temeerderomdat dit een

fondamentis/ mietalleen uit de reden bpzig

zelvetoe onfrovertupging blijckbaer; maer

ooktot nogmeerderverbintenis voo2onzezies

le, enerinneringvanonenpligt gehoot upt

de Monde van Godalmagtigzelve/fpekende

tegendengzooten Abraham indentext.

InbenGodde almagtige:wandeltvoormyn

aengefigreendezytopregt:

Begrijpende eenreden/ aangaende’tgeens

datmen boven alle dingen heeft waerte ne

2 men/

 



4 Eerste Predikarie

Genf

18. 27.

1nen/baneenuitmementaa
nbelang/endealder

gottgewigt: washet dandefen vzoomen

man (Zijnde in allerlep dingenten uptersten

fhoonende aengenaem) die hem ten anderen

tijden/tot eenicefaemvoorbeelt vooons allen

van hertgrondige ootmoedighept /diepelijk

nederboog voor degrooteGod,voo2welkehem

onfemietigheytdog nooit genoeg verklepnen

kan/feggende fiet dogikhebbemyonderwon

dentefpreken tot den Heere, hoeweliktoffe

ende aßcheben: Siet hier worthy als eenme

derige dienstknegt/ opden gep;efengrontvan

noodige ootmoedighept/omdengrootenGod

inware gehoo2faemlhept te eeren endetedie

nen/ metdeszelfsepgen mondeopgewekt.

Hetfondament vande reden is/ikben Godt

de Almagrige:denpligtdaerin/Abraham af

geepfcht/ is: wandeltvoor mijn aengefigte,

endezytopregt.

Alamgaande muhetfondament, dat zig im

defe woodenopdoet/ datis van eenonwik

barevastighept) endena alle aansientenup

tersten vollkomen. WBantzijneemigefchep
felen

godenalleenin denaem, hebbende defen tytel

alleenvoopeenigekosteogenblikkenalsteleen

endeterfchenkontfangen/gel
ijckdeKoningen

en Prinsen,die inmagtendemogentheptverre

bovende onderdaemenuptmunten/watde Hee

re/dealmagtige/ aengaet die iszulks niet in

naemengelykeniffe alleen/maerhpis Godma

waerheptendeinderdaet. Endaerom wotte

gendeDopfenenGPverhedenderaerde/ zijnde

zoo well als andere menschen niet danarme

-
ANTIs
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aardbwoymen/geezept gyzyt Goden,endegypig,

zyt allekinderen des alderhoogen: nogtans 6.7.

zultgyfterven als een mensche,ende als eenvan

deVorstenzult gyvallen: aengaendedenalder

hoogfen/die alleen een Heerder Heeren/ende

een lioningder lioningen is; moetmen Uit

roepengyzytgroot,Heere Godt:want daeren 2.Sam.

1s niemantgelyck alsgy, ende daeren isgeen7“

Godt danalleengy,na alles datwymet onfeoo

rengehoorthebben. Wieis den Heere gelyck -

onderdekinderen derferke? Godrisgroote-Pal.89

lyckxgedugtin den raedt der Heyligen; ende7“

vreeflelyckboven alle, die rontom hem zyn.

MDant alle Goden dervolckerenzynAfgoden:

maer deHeereheeft deHemelengemaekt,Ma

jeteyt ende heerlykheyt zyn voor zyn aange-*

figte:sterkte,encieraedinzyn Heyligdom.Aen

bidt den Heereindeheerlyckheyt des Heylig

doms: chricktvoorzynaengefigte, gy gant-pl.-.

fche aerde. - 5.6. 8.

Endaeromis de kenniffe Godsheteerfein

de ware Godsdienst: Endewoldtdaeromge

fept: Zondergeloove ishet onmogelyckGode,

tebehagen,want die tot Godtkomt,moetge- 11.6.

looven dathyis,ende eenbeloondersdergene

diehemfoecken. Biet hier het eerste beginfel/

boben al/ datmen met eenige reden daer tole

fou verepfchen kommen: namelijk Godt,den

almagtige, die als het eenige voobwerp van

waregodvzugtighept/ alleentegehoofameu

endetedienen balt/madefe vermaning banden

manGods Moses:denHeereuwenGodtzult

gyaenbidden, endehemalleen dienen, '

A Z JT20et- 4. IOe



6 Eerfte Predikatie

Genef

15 is

Moetmendanomdenleere tedienenvate

lijk vertrouwen/ dat zijne goedertierenthept

amtrent denvomenmenschonepndelijkgroot

is / endaeromdathp hemvan alles, wat ter

leven/ endeterzalighept noodig 1s/ nietsen

faldoen ontbleecken Hoe onuitspleeckelijk

grootis dezelveook, welckaendezoodanige

geopenbaert/endemok belooft woldt endaer

omhaddede Heere tot beveftiging van dien/

tegen Abrahamgefept/omindeszelfsperfoon/

ook alle vzoomen metzijnetrouween goeder

tierentheyttetroofen/envreetniet,Abraham,

ikbenueen schult,uloonzeergroot: Betis.de

alderbyolijckste ondervindingfelfs vandeese

beloftedie alle Godtvzugtige met een heplig

gejupgdeshertentotden Heeredoetuitroepen

Pfalz 36, hoedlerbaerisuwe goedierentheyt, 6 Godt

*9“ diesdemenschen kinderen onderdefchaduwe

uwer vleugelen toevlugt nemen,zy worden

dronkenvan devettigheyt uweshuylesendegy

drenktfeuyt.de beecken uwerwellußten, want

byu isdefonteyndeslevens, inuw ligt zien

wydatligt. -

Daeromditalesnogmaerderte ziem/wat

algrootedingenzijnderbegreepenindieeigene

schapdesgoedertiernenGodslaan Abraham

goodupdeinkindentext voorgestellt, naeme
ijckzijnealmagtighept/ want is mag wat

groots neatisdanAlmagrigheyt niet allzijns

Beeren vermogen/ zigtot alle dingen/ jae tot

hetomepndige toe uittrechende / waeron
rentgeenpaelente stellen/mogeenigepndein

hetalderminstetevindens / wantten

„“

/
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vande Heere/die Almagtigis/daeren woldt

mietsniet omhetfelvete kommendoen/ mitge

sondert:alles/datzijn Goddelijcke wijshept

boozhem betaemelijck en welgevallig vindt

dat ishier op dealderminfe willen wenckter

fondt mogelijck. Endaeromhoe hoog/ hoe

groot/hoe vzeemtdatong menschen de dingen

fehpnenmogen/ geending zal by Godt den Luce. 1.

Almagrigen onmogelyckzijn. Endaerom al37

wat den Heerebehaegt doethyin deklemelen, 6
ende opaerde,in dezeen,ende alle afgronden, 7- 5.Oa

hy doct.de dampen opklimmen van het eynde

der aerde : hy mackt de blikfemen met den

regen, brengt die wint uyt zijn fchatkameren

VOOTT -

TBaeromdan in "t denckbeelt ban Gods

onepndige magt istallesvervat/ "t welck ons

totde ware Godsdienst verbinden/ en in 't

nenen enbehertigen vandien verfterken

All.

MBantisde Heere Almagtig, zooishp ook

Alwetende; vermitsde Kenniffe ookeenfoot

is vanmagt: enwaertoezoudefe onepndige

magt buptenfoodanig een kenniffe eenigfints

dienenkunnen derwplhet oeffenen van magt

fonderdemoodige kenniffedog met geen nut

tighept fou geschieden konnen / en daarom

hier dooz woldt klaerlijk geleert/ datmen in

zomde en wederspannighept tegen den Heere

lebende/zijnaldoopzienentologin’taldermin

femogontwijcken mog ontvlugten kam: en

by gebolge/ datmenbepde uitwendigendein

bwendigvooz"tologedes Heerenfinale vzoom

 

A 4 Hept



8 Eerste Predikatie

" Joan,

5 14

Mah.

10. 28.

hept te bwandelen heeft. Doende alle onfe

dingenvanherten, den Heere ende niet den

mensche,aangesien hp allestennauwfen weet

ende kent.

Gfzijn wp in't bedencken vanonemen

fchelijckeboshept aamgaendehet weil waer

memen van den Goldsdienst/ bp ons zelven

klepnmoedig/ vzeesende ditgroote werck niet

wel te konnen uitvoeren TDe Almagtigheyt

Gods kanons het herte doo: eengoed ver

troubvenuitnementdoen verfercken. MDant

wilGodr,dat wp hem in waere gehoofaem

heptdienenfullen/hoeenfouhpzijnekinderen/

Aangeften ihm alles vermag/ als een alder

barmhertigste Bader/ niet alles feer garen

bpleggen / "t welk om zin willete kommen

doen,booy haer Zoo gamtfeh noodig is a te

meerder/ vermitsdel.Joannes aengaende

de Heerezept/dit is devrymoedigheyt,diewy

tothem hebben; datzoowyietbiddennafijn

wille, hyonsverhoort. -

CPfis"tonfelherten/ omin't betragten va

Godswille bewaertteworden./feervan noo

den/ weil aente mercken/ hoe zeer elck,/ die

den Heere wiederspannigis/voo2hemte vzee

fenende te dugten heeft het bedencken ban

een AlmagrigGodt, die het boofe ten alder

uiterften haet/ dient immers tot een bepdel

entoomtegen allequaet: gelyckde HeereJe

fus / ten defen aanfien/ tot moodige waer

fchouwingeook zepde: en vreeft u niet voor

dengenen, diehet lighaem dooden, ende de

ziele nietenkonnen dooden: maer vreest vecl

macr
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maerhem,diebeydezielendelighaemkanver

dervenndehelle. - - - - - - - - - - -

Ofdoet de noot en vervolging der boofe

menfchen/oms in't waernemen vandendienst

des Heerenalsoverhethoofthangende/ ons

alte zeerveefenenbekommert zijn/evenofde

onmoofeledeugt/onsdeste meerderblootZou

stellen / om van defelve verscheurt/ often

minsten verdzukt/ ende vertredente worden -

Boomoethetgodbuchtigbedenke, van Gods "

Almagtigheyt» voo2 het welck geen ding te

gröot, nog tewonderlyk is , terfont/ als

een donkere wolck / alles doen overdzijven ;

want het is in 't minfe miet te beefen / dat

dien goedertiernen Bader/ bweickt alle dingen

machtig is / en voo, welcke felfs de alder

machtigstevpanden niet meerderdan nietige

Spyinclzhanen zijn/ zijn beminde en uitver

kooren kinderen/ in eenige moodt ofte fwa

righept zoude verlaten ofteverfuimen,endaer

ommogenzy ook /opditfondament/metal-Rom. s.

levpmoedigheptfpzeecken/zooGodvoor ons31.

is, wiezal dan tegen onszyn. -

Endatmeerderis/de Almagtigheyt Gods

die alles te boven gaet ende overwint/ die

maeckt den vzoomen mensch fälfstegen den

lacttenvyant,datistegendedoodt, getrooft:

dehwülhetde Almagtige Godtis, die zelfs de

dooden levendigmackt, en roept de dingen,

dienietenzyn, als ofzewaren. Een geloove/

"tbweick aberallemoodten lijden gantscheljck

3egenpzaelt: want bvatis’t voo2 eenige oo

genblicken in de doodt tegaen/ alshet die

A 5 “ Nen



O Eerste Predikatie

Hiob.

A4-15

menkanom namaelsin zoo veelgrooter ge

luckteleben. Immersopdefe gromt wasA

braham getrooft/ om zelfs zijn eenige ende

alderbeminste Bone Isaacvpwilligindedood

over te geben : overleggende (wot'er ge

Zept) dat Godt magtigwasoockuitden doo

denteverwecken.Ein in derdaeddit waghet /

"t welckdenmanGodsHiobin allezijndzoef

heden en noodenfoo zeer versterkte, dat hp

van Godt, die geending onmogelykis, uit

lebendig vertrouwenkonfpzeeeken/zietzohy

mydoode, enzoudeikniethoopen?

Inder waerheptdam/ isin't begrip ban

Godt» enbangtümeepindeloof Almagtigheyr

fulckeengroote sterkte/ omdenmensch totde

ware Godsdienstighept te verpligten enopte

wecken;hoeredelijk ook woldtdandengroo

ten Abraham tot dit aldernoodigste werck/

metdefaanfpzakeaangeleptalsde Heerezept

IkbenGodt de Almagtige.

JRaerlactons nu oock ten anderen aan

merckenden pligt, van Abraham afgceyscht,

onder defe woodenuitgedzukt: wandelt voor

mynaengefigteendezytopregt.

Bijnde menschen hieralsbeemdelingenen

repfenaarsopaerden zog woldtdezelve/ten

' in Ban haer leben / boenen laten / teregt

okeen wandeling toegeepgent. Gelijck hier

van Abraham ook een besonderenwandel ge

vordert wordt. Beeft mendan in't wandelen

een weg die metde boetenbetreden woldt/ in

"tlevenheeftpderookeenpadt/ bp hemfelfs

uitberkooyen/gaende denboomeninden'
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tweg ban deugt ende Godfalghept / maer

den onboomen in die van zomde en allerlep

ongeregtighept: waerom den Heplant oock

ban een fmallen ende van den breeden weg

gepzoockenheeft. Ofheeft men in't wan

delen doogaangenaeme voopballen ende ont

moettingendickwilsgroot plapfer ende ber

maek / in "tzalig padt, van hepligmaking

ende vandeugt/genietdenvzoomemenigmael

fooveelvergemoeginge ende trooft dat hp met

den H. Dayid in hertgronditgedankbaerhept

totden Heere moet speecken ; Ik ben vroly-Pal.

ker in den weguwer getuygeniffen, als over ä I4

allenryckdom. Gelijck den goddeloofen oock“

zijn wegtotpdelhepten bleefchelijcke bzeugde

weettevinden/daerin opstaende omiteeeten,

om tedrinken, endeomte speelen. Entlaet

stelijck wogt in't wandelen eenfeeker epinde

bedoelt: dengodloofen in den loop van zijn

zondig leben / vindtfügten laetten / aan

'tdoevigepndedeseeuwigendootsgebpagt;

JRadebedzepgingdesApostelsPauli/indien Rom.

gynade vleesche leeft,zoozultgyftervenidaer 8. 13.

in ttegendeeldenGodfaligenmensch ban zijn

bzoomen wandelepndelijckafbzengt heteynde 1 p,

desgeloofs (namelyk.de)Zaligheyt derzielen. ..

JNaerindentext/en woldtmietvan eenwan

del in't gemeen "tzpgoet/"tzpquaet / ge

fproocken: maerin'tbesondervaneen vzome

wandel voorGodsaengefigt endedatopregt.

't Bebel van te wandelen voor des Heeren

aengeigt verbat eenfigurelijcke/ ende ont

keene speekwps / afkomfig vans:
IENE
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W

'' dfegeduerig voor hetaengefigt

endeonder het oog hares Heeren zijnde/ den

felven gestadig well op paffen: en alles doen

dathaer aanbevolen woldt: waer doo dan

berepfcht wierdt / datAbrahamin'tfuck van

Godsdienst / nevens Godt moeft doen /

't geen goede dienstkmegte doen omtrent hare

Heeren wetendedatzijnberoepingnietanders

bwas/ danGodt in alles te dienen/ even als

een knegt. In welcke schuldige erkentenis

ook den H.David,zijnde anderszoogrooten

en magtigen koning/zoogantfchgaerentot

de zelve in waere oodtmoedigheptuit riep:

'“ogHeerezeeckerhyck ick benuw knegt, ik

“ benuw kniegt , eenfoone uwer dienstmaegt:

gyhebt mynebanden losgemaekt: en op dit

fondament enindefebelpdeniffe/ was oock

93jnbeede:óGodt/bevettigt uwetoefegginge

" aenuweknegt, dieuwevreferoegedaenis.

Jsdam een dienstknegt voop het aengefügt

zijns Heerenten uiterte medzig ende ootmoe

dig/ gelijck Loth,vollgens deregelen vanbe

leefthepten van het knegt gebzupck als hem

twee Engelen, als mannen ontmoete/ op

Gen.2„tont haertegemoetegingzig met het aenge

“”figtteraerdebuygende:foomoestdanookden

grooten Abraham, zijn herte gestadig voo2

den Heere/ in ware klepnhept en medizighept

bebwaren/ ominonbediegelickhept van Hip

pentemogenfpzeecken alsnaderhantook den

H.David dede 6Heere, mynherteenisniet

P., 31.verheven, nogmynoogenenfijn niethooge,

* ookenhebbe ickniet gewandelt in dingenmy
- Te
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tegroot, entewonderlyk, zooikmyneziele

nieten hebbegefet, endeftillegeholuden,ge

lyk eengespeentkint byzijnmoeder:mynezie

leisals eengespeentkint inmy.

Ofis een goed TDienfkmegt faende boo2

hetaengefügt zijns Heere/zonderuitfielende

vertreck / Terfront gebwilligende Waerdig/om

alle dedingenvan zijmpligt weltwaertenemen

ende uit te voeren : Abraham woldt hier

bevolem om in dezake der ware Godgsdienst

vangelyche/ ende voogalnietminderte doen

voo2hetaenfchouwenvanzijn Godt om dog

denfelventedienen met eenvollkomenherte,

endemet eengewillige ziele, als ofhp op el

ken wenkvan Gods bwille/ als een vaerdig

dienstlimegtfp/ak/ fpreekt Heere endeuwen 1Sam.

knegtdichoort. 3. IO.

JNaer wat wiert tegen Abraham,raecken

dezijmpligt/ behalvendusvooz Godslaenge

figtte wandelem/nogmeer gefept TDaerwozd/

totbeederonderwps/ nogbpgedaten

Enzytopregt, oprechtigheytZijnde bp alle

AOzoomemenschen ten hoogsten bemint ende

aengenaem/iS boozalledingen omtrent den

CBodgsdiensttenuiterftenmootfaekelijk:omdat

Godt eengeestZünde/ die alle dingenwect, in

alledingenziert, nietandersdaningeeistende

waerheyt gedient will zijn/ verepfchende dat

menzalzijn/vanbinnen/als vanbupten: ende

vanbupten/als vanbinnen. Overal/ende in

alledingen/ aanfigzelven welgelijck/zünde

dentonggelijck het hert/ ende het hert even

alsdetong’t welkinden DzoomenNathanael

300
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Joan. 1.

48.

Leere.

zoooberfthoonuit blinckende/ de Heere Jesus

vanhemdeden zeggenziet,waerlyckeen Ifra

lyt, inwelckengeenbedrogenis.

Boekt een opregt mensch/ aan niemant te

Kottedoen/ maergaermetegeben alles wat

hpfchuldig is / ten aenfienvanGodt isdaer

in begrepen / datmen aangaende zyn wille

heteene doet: ende hetandereniet na enlaet

doendealle dingenfonder murmureerenofee

nigtegenfpreeken.

CPfiseen opregtezielebpandt van alleleu

gentaelende bedzog/bovenal/ in'tfuck van

Godsdienst bwagtze haernaertelijck vanhuy

chelarye engeveyntheyt wetende/ ofmenzig

regtbeerdigt en doo: een upterlijcken fhepn

blanketvoor demenschen dat dog Godthet

hertekent. Booz welkniet andersdanwaer

heyt uythetbinnenfegeldenkam.

Endaerommoest/ Abraham inoprechtig

heyt wandelenvoorGodts aengefigt? hier in

dan was bebangenendebegzepen:dathpaen

gaende de Godsdienst hemnergens in mogt

omtrecken/maeralledingen moftdoen/endat

vanhexten den Heere/enmietdenmenschelten

felveaen'tGoddelik welbehagennamaete van

vermogenopoffrendeuit getrouwe herren.

Taetonsdanuptdefe Godfalige overwegim

ge)totfigtingende verbetering ban ons al

len-+-ten beflupte / afmemen en leeren hoe

gans noodig hetis/om voo alle dingen in

ware vzoomhept en ongevepnsde Godfalig

hept voor den Heere televen/ want zepde de

mondt des alderhoogfeu tegen den g
. - D'A
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Abrahaminden Text ikben GodtdeAlmag

tige: wandeltvoormijnaengefigte enzytop

regthp beveelt,dat heden/ als behelsendeden

eenigen wegten leben / niet minner oockaen

onsalle. Wantditiseen allgemeene stemme/

doo alle tyden/ tot alle menschen behorende

endaerom is de zelbeeert vanAbraham ge

hoot/hetgehoofamenbandien/is/enblüfteen

pligt / nietminderboo2ons/ danheteertüts

wasvoozhem. Maerdatellkzijn pligt ber

bullenen bolbzengen moet 1 datenlijt gantisch

geentwijfel. Einbovenal 1 isdat zeeckerne

bensGodt,wantishetredelijkdateien minder

zijnmeerdereert: endatenkmegtonderdanig

is aan zijn Heer ende JNeefer: hoe betame

lijckis't/damniet wel/datdenarmenmensch

die van Godtgeschapenendegemaeckitisende

nogdagelijcks van den zeiben onderhouden

wozdt ende gevoet: de Heere als zijn eenige

maker altoos gehoofaam is ende dient: en

deindien een onderdaen aenzijn koningen

Oberheptmootfaeckelijck alle onderdanighept

bewijsen moet:nadevermaningdes Apostels

Pauliallezielensydenmagten over haergestellt.„.

onderworpen, wantdaercnisgeen magt dan 13.1.

vanGodt: vreesende anders teregt/ straffen

tefullenontfangen/waerdigma verdienste:hoe

zeernodigishetdan voo2ons/ aan den Ito

ning der Coningen/ ende Heerder Heeren/

booq welcks aengefügt felfs alle Chooren en

Meijender H. Engelen, feets moeten vzeesen

enbeben : de eere van een fchuldige gehoo

faemheptgantischgaerne toetebzengen - te

NECT
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meerder / om datmen anders/ zijn magtte

enregtvaerdigehandt/omons loontegeven/

maongwerck/ in "ralderministe/ niet en kan

ontwpcken / mog ontvlugten : vollgens defe

ernstige waerfthouwing myn is dewraecke,

ikzal’tvergelden spreeckt de Heere;enweder

om , de Heerezalzijnvolckoordeelen, vree

felyckishettevallenin dehanden des levendi

genGods.

Taetons dan in alle boomhept/ enBod

bzugtighept/ dagelijcks wandelen voo het

oogeonfesGodg. MSevestigende alsoo/ die

fchuldige erkentemisdathp onfenGodtis/en

dedat wp zijneknegten zijn/ditis het eenedat

moodigis/ endaar’t vo02namentlijck op aen

komt/ endaer "t alles aanhangt. MBantal

waerieamantzoo ferkals Zimpson, zoo rijk

als Kreefus. Jafo wijsalsZalomon,tenfou

Prov hembuptende veefevan Bods naem/ental

º“ derminfemietbaten konnen: WBantdaeren is

geenwysheyt, nogdaeren isgeen verstant,

nogte daerenisgeenraet tegenden Heere. Ein

daeromwiltgp aengenaem zijn bpdenfelve:

enbp den allerhoogfe booy uwe ziele zeecker

Mich gaen: Hyheeftubekentgemaeckt 6mensch,

watgoetis, endewateyscht de Heerevanuw,

als regt te doen , ende weldadigheyt liefte

hebben, ende ootmoedelykte wandelen met

uwenGodt.

MBaerdan/ dat gp gaet , ofte reyft, on

- der watmenschen/Natien,enVolkeren datgp

ook komt/ houdt uwen voet als vaft in't

effenpadt vandeugtende Godfalighept/ :
L
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hetietsdeftigs/ en aller aenmerking weer

dig/ als in een vermaerde Stadt van ong

Daderlant, den eene Boeder den anderen

om een berrerepfe aentebangen/ de eere van

uitgelepde gaf/ dat hy doen vöo2 het aider

laetfezende : waerde Broeder,gy neemt nu

uwe reyfe aen, en ult in allerleyvreemdeLan

denkommen: enveeleonbekende menschenzien,

wandelt dan dogmet Godt, ende houdt uw

vroom. Den anderen / met een beweging

ban Godbzugtigheyt / diemenfelfs uit zijn

aengefügtlesen konde dacrop antwoodende:

met Gods hulpe, Broeder, dat zal ik doen.

Boolaetookditmoodig bebel ende Godivzug

tig booz.nemen/ waar datgy reyst, ofkomt,

alsmergouden lettereningedzubtzijnoputwe

hert / wetende dat geen landen zoo verrey

geemwilderniffen en hoolenzogdanker/ geen

bergenzoohoog/ mög geendalen zoo diepen

zijn/ datuldaerhetooge van Godt, Uen eeni

gen/ en grootenregtervanalles / niet zoude

zfen mog aenschouwen. Gedenktdanaltoog

aende wooden vanden man Gods David:

Heerewaarzoudeikhenengaenvooruwegeest,pr ,39:

enwaerzoudeikhenenvlieden voor uwe aen-7.8.:

gefigte?Zooik opvoerten Hemel,gyzytdaer: 101

ofbeddedeikmyin dehelle; ziet, gyzytdaer.“

Nameikvleugelendesdageraets:woondelikaen -

"ruiterte der Zee Ookdaerzoudeuwehandmy

geleyden: enuweregterhantzoudemyhouden.

Indienikzeyde, de duyterniffezal myimmers

bedekken: danisde nagt eenligtommyOoken

verduytert de duyterniffe voor uniet: maar

de nagt ligteals dag: de duyternisle alshetligt.

MB In
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Math.

$. 13.

Eph.5,

18.

Phil.2. .

15 -

In wat tyden, en voorvallendatgpztjt/

en watu ook ontmoer ende wedervaert/ al

toss staette weten endete bedenken dat gp

niet dann knegten en dienaren zyt van Godt,

en, daerom miet Uwe/maer zijne wille hebtte

doen. Bptgy danonderydele en ligtvaerdige

menschen, die mieten fchpmente weten / dan

van eeren ende van drinken, van lagchen,

van spotten endeban schimpen,zoobedenkt/

datgpals het zout der aerde,geen gemeyn

fchapmoogt hebbenaen de onvrugtbare werc

kender duyterniffe,maervceleerdiebestraffen

moet, op dat gy (volgens ubwe beroeping

empiligt) moog onberufpelijkzijn, Kinderen

Godszynde, onstraffelykom in ermilien WAN

senkromende verdraayt geflagte, onderwelc

Geneß.

39.9.

kegy fchynet alsligten in de werelt. MBeet

damonder die ydcle, ernstig ende deftig: bp

den onkuyfchen , repn ende eerbaer; bp de

dronkaertsmaetigen nugteren; ende zelfs bp

den onregeveerdigen, altijt getrouw ende op

regt, Ja op alle aenvegtingenten quaden/

zaofpzeekt/uiteen boomhert/metdendeugt

famen Jongelink Joseph; hoezoude ik zoo

grootenquaat doen en fondigen tegen Godt?

Endezitt gedagtigaendemoodige vermaming

Math. 5.

16.

vanGodesBoon: laetuw ligt alsoofchynen

voordemenschen, datzyuwe goede wercken

mogenfien,endeuwenVaderdieinden Hemel

isverheerlijcken.

Ein om op dit moodig padt des deugts

nogmeerdergebordertte wozden/tenepindeom

boo! Gods aengeficht te wandelen, ende op

regt



 

overGenesisKap: 17. 1. 19

regtezijn, watishierdienstiger tolealsdick

wuls totonfraenmoediglingte gedencken aen

diegantische wolckevanvzoomeen Godfalige

menschen, dieons/ündarnoodigefpoo/ eer

tytszoo welvoozgingen immers het wasden

bzoomen Henog, dezevende van Adam/die

zelfs driehondert envyf en festigjaeren lang

een zeer goddelyk leven leyde op der aerde,

gelthck hemde Heeredaarop oock weg nam,

opdathy de doot nietzien zoude. MDaer van

Moleszept: HenogdanwandeldemetGodten-Genesis

dewasnietmeer,wantGodtnam hern weg. Ein- - 2-

deen woldt aengaende Noach den Pediker“

der geregtighept niet gefept: Noachwas een Senef

regeveerdig opregt man in zyn geklagte, en“

wandeldermet Godt. Ende ein heeft demman

Gods Hiob/ nietditgroote getupgemis - Dejob...

zelveman was opregt ende vroom , Godvree-Job. 24.

sende endewyckende van't quade. Ende konde“

hpopdefengront aengaende den Heere niet

feggen: Hybeproevemy, alsgoudfalikuit

komen? Paulusden Apostelimmers/ kon

deroemendooz.degenaede Gods/ aen de Tef

falonicenfen: gyzytgetuygenendeGodt, hoe - Thef

heyliglijck, ende regeveerdiglijk, ende onbe-***

rifpelijck,wyu diegelooven,geweeftzijn. Ein

wat wasdenvermaerdenman Chrysostomus,

onderde oude Chriftenen, ook een uitmuntent

voorbeeltin waere Godfalighept: omtfangen

deditgrootegetupgemis: dathy nazyndoop

fel noit en fwoer of icmant daer toe perfte,

gantisch niet en loog, nog niemandt en ver

doemde: geenoneerlijckewoorden spracknog

- joc
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Pal. 13.

30.

Philip:

4. 13

jockenofboerten toe en liet. MBelaandam /

zijn foo beel bzoome mannen in dit moodige

padt/ ons boopgegaen / foo is defe wandel

dooz Gods genademogeljck: en watisons

oockbeter/ enmoodiger/danom haer/ daer

in matevolgen

Binden wponszelven/ tenaenstenbanep

gen kragten / gantisch gering/ endefwack/

gelijck wp alle inder daetzoodanig zijn: zoo

laetonsdoodengebede gaentot Godt,wel

Kiezynkragt/ in onfefwackhept toomt ende

bolbzengt: uit welckebevinding den H.Da

vid kanfeggen: Heere metuloopik dooreen

bende, ende metmijn Godt spring ik over ce

ne muer: ende de H. Paulus: vermagalle

dingen door Christum diemijnkragtgeeft.

Enopditfondament/ten beflupte:zjtfant

vastig, onbewegclijck, altytovervloedig, in

- "twerkdesHeeren; ende uwenarbeytenzalin

denHeere nietydel zyn. Amen.

TwEE



- 2r

"T" W E, E, D, E,

P. R. E D I K A T I E

OverPalm. 107.23.24.

Den Text.

DiemetScheepenterZeeafwaren, handeldoen

deopgrootewateren, dieziendewerkendes

Heeren,zijnwonderwerckeninde diepte.

Geliefdeinden Heere.

AIR 't aenschouwen van Gods wert

Fiken/ vintimen/ als ineenzeerklaren

Spiegel/ overgrootefoffe/ tother

*teljcke verwondering. MDant niet

eenbanalezijn fchepfelemiszooklepin ofmen

ziet'er zijn groote naem/ mitsgaders de tep

kenen van zijn onbegrijpelijcke wpshept/op

geteeckentfalen. Gewendeaemonsgrooteres

denomdaer ober dickbwilsuit te roepen met

den Bepligen TDavid : hoe groot zyn uwepl.

wercken,oHeer! gy hebtze alle mct wysheyt104. 24.

gemaeckt, hetaerdtryckisvollvanuwegoede

ren. Immersalsmen over Gods wercken

niet ligtvaerdigheen en loopt/ gelijck Paer

den en mupien, die geenverstant en hebben;

Imaer dat men alleen een wepnig aendiagtig

ende opmerckende is wat wpgheydt/ o2

dere/ ende verstantzietmen niet in alle din

gen. Ende derwpl/dat vollgens dezeeckere

bebindingvanalletpdenmietshemselven kan

bootbzengen/ hoe woldt/ uit

Z Ls
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defebvercken / den grooten verckmeeffer niet

welgekent - gelückde l'. Paulusdacromfep

Rom. de: zijn onfienelijcke dingen worden van de

º“ scheppinge der werelt acn, uit de fchepelen

verstaen ende doorsien , beyde zijn eeuwige

kragtendegoddelykheyr,opd'atmen niettever

ontschuldigen enzouzijn. Derwonderen wp

onsdanoverde menfetzeljekte konften ein we

tenfhappenvoornamelyckaammerckende/hoc

dat zonamige dooz zeer nette Schilderpen/ ein

zeeraengenaeme gedacntens konde vootbyen

gen/ wat is het vergeleeckenbpde werken

Wande natuer en van Gods magtige handt/

meerdaneen enckel niet. lion den vermaer

den Zuexis , de Tyupven foo natuerlijck

schilderen / dat hp daer mede de vogelen be

dzoog / ofging den beroemden Parrhaefius

Zuexis indeze konst/ negzoo verreteboven/

dathp/ metzingeschildert voorhangsel/ ofte

godin, niet devogelen/ maerdat veel meer

isfelfs demenfthen/ ermonder die/ een groot

meester indekonst mifinden kon. Ten was

dogmietmeer/ daneenpdelefehpn/ endemie

tige fchadubv: maer aengaende die wercken

Gods/ daer in is alles supverlück leben/

ende waerhept. Ende daerom de mietigheint

ban't menscheljekdoten ende de onbegrippe

lijckegrootevanGodswerken beschouwen

de / moetmen dan miet nitrospen met Elihu/

Hiob. eender viendenJobs: ByGodt iseen vreese

''“ lijcke Majefteyr. Den alimagigenen konnen

" wynietuitvinden: Hysgrootvankragt. Ein

wathebben wir hier alpoeven/ en me:
E

 



overPsalm 107:23. 24. 23

 

derbewisenban/ enwieiferdiedes zelsge

talkan uitfpzeecken menmoetvandie allein

groote verwonderingzeggen met den 13. TOa

vid: gy6Heere, mynGodt, hebtuwe won-Pal.4.

deren, ende uwe gedagten aen ons veele ge-“

mackt; men kanfºniet inorderebyu verhalten;

zalik fe verkondigen, ende uitpreecken, zoo

zynfe menigvuldiger, dandat ik fezoude kon

nen vertellen. -

Immersdit bind elek mensch oberbloedig

in zijnepgenzelven/zymde de wonderen van

Ons epgen machfelzoo veel 1 ende zoo groot /

datfelfshetgrootste verstant/ indeszelfsbe

fchouwen / als blint moet worden. Elck

menschweet/ dat hp een geet oftezielheeft/

en niemantisfernogtans, die diesfelfs verhe

benaerd/ vermogens/en wertkingen/ eens

regtschapen verklaren/- en uitloggen kan; ein

uithoe veel leden/ het eene groor/ het ander - - -

uitmementklepn/ isons lighaam welt'famen

gestellt. Sommige stellenhet getal deszei -

alleemonder die beenderen/ well tot 248 toe 3

ende nogtans / met hoe gröoren konst/ en

hole net/ zijn die alle niet t'famen gevoegt

ende hoeperfecktzietmen datellit vande zelve/

zünde klepn/ of groot/ zijn werck doet en

felfs ineenigemenschen/ 60 of 76 jaren lang

lebende / dezelve/zoo veeljaren aaneen/ ge

fontenfris. Eininder datet dit/enveelmeer

anderedingen/ inden menschaanmerken.de/

moetmendanmiet bekennen/ datde Philoso

phen vanouts/ dezelve/te regt/ een klepine

wonderlijcke werelt/ noemden - ents yebiet

B 4 wyn
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Pal.139

14. 15.

-

P(all.

39. 18.

wpmietober dubbeltreden omdaeroberuit

teroepen met den 13. TPavid: Ik loove u, 6

Heere, omdatikop eenheel vreeflelyke wyse

wonderbaerlyck gemaekt ben; wonderlykzyn

uwewercken! ookweethetmyn zielezeerwel,

myngcbcenteenwasvoorunietverhoolen, als

ik in "t verborgengemackt ben, ende als een

borduerfelgewrogeben, indence.derte deelen

deraerde.

JRaer wpmenschenzijn't alleenmiet/waer

in dat Gods wonderlijcke nagt/ wpshept/

endegoethept/ te kennenendete fpeuren is/

Oberalvintmendaer mercken en voetfappen

ban: de Hemel/ de Aerde / en alles watmen

ziet 1 ofKent/ geeft hiervanredenenspaeke/

tot getupgemis. En uit reden Wan die alle /

en vanelck in 't besonder/ moetmen tot den

Heerefpzeecken/ met den Psalmist:hoekoste

lyckzyn my, 6 Godt, uwe gedagten ! hoc

magigveelezijn harefommen! zoudeikfever

tellen! hacrder is meer, als des zants: worde

ikwacker, zoobenik nogbyu.

JRaerbovenal / hoe Wogdt dat den bz00

men Zeeman mietwclop een angemeenewpfe

gewaer/alshem'hetdiepe ontag vooz Gods

magt ein woanderen Op de QTOOte wateren der

Tee/doo.de hooge enbzupfchende golven/met

vzeesenenbevendiepclyck op het herte woldt

ingedukt. MBaer van fommige nu mog uit

des zefs bevindingtefpzeeltenhebben. Gelijk

inen altentijdenvanden H. David uit de er

varenthentidaervan pzeeckenkondelende ook

speecken moest/blpkendezulcksook uit diesen

ext waeringefert wordt Die

 



over Palm 10723 24. 25

 

DiemetdefcheepenterZee afwaeren,handel

doendeopgrootewaeteren, dieziendewerken

desHeeren,zynwonderen inde diepte.

Tot een kopte verhandeling/ zoo merckt

hier in aen tweedingen, als -

Eerstelijck / van hoedanigeperfoonen hier

wodtgefpzoocken enten anderen/ wat aen

gaendedezelbewogdtgetupgt. -

Belangendedanheteertepunct/mamelijck

vanhoedanigepersoonen hier wozdt gefpzoo

ken, daer van vintmen in den Text aldus: -

die met de fcheepen ter Zee afvaeren, handel P. 115

doende op. groote waeteren, moetmenzeggen!“

de HemelisdesHeeren,maer deAerdeheefthy

der menschen Kinderen gegeven. Ofis het

feckerdatdenmensch-zigop de aerde /zijnde

aen heimgeschonken doozallerlepebequame/

ein weltbetammende middelen/ ander:Gods ze

gen/moetonderhoudem ende verfolgen./zoo is

onder defe middelen begreepen den eenvouvi

gen ackerbouw / ofhet haedenvan runderen

ende van fchapen / gelijck de Patriarchen

Abraham/ Isaak/endeJacob/ Veehoeders

waren in haren tijdt : woonende regt/ en

flegt/ maer in hutten ende intenten: ofhet

doen van eenambagt/ zijnde eerlijk ende def

tig: gelijck felfs die Apostel Paulus eenigh

hamtwerk dede / zijnde befig met Tente te

maken/ omaenniemantlastigtevallen. Ge

kijek de vzoome/ elck haer bpsonder beroep

hebbende, deneenenaldus ende den anderen

alsool hetzelve/ omeerlücktewandelen en

geenes dingsvannoodente hebben neerfte

25 5 lyck
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lijck pleegen waerte nemen: men kam niet

loghenen dat hier onder oock het eerlijck be

roep, der schipvaert, ofte het vaerenter Zee,

boozalte begrüpenendete tellen valt. Allen

geffen het felve tot aenschouwing van Gods

wonderenenderhalven totdes menschen ver

beteringenfigting/voigensden text,zoozeer

dienenen streckenkam. UBatmuin't“
den schipvaert belangt/ zijnde indiese landen/

grondigen weltbekent/ dieis tenaensten van

haereersten oorprongzeer oud, ende van o

berveele honderden vanjarenafkomftig.Mo

fes, dieneerwaerdigen endealderoutfte fehp

Geneß.

6. 15.

ber/welck alle anderen vollgens de Historien/

ten ministen honderden jaren in ouderdom,

avertreft endete bovengaet/die en gedenktin

zijn Historien bangeen schipinde wpdewe

relteerder dan vandeArkeNoach, den P2edi

kant der geregtighept/ tegen den Zuntvloet,

op Goddelijcke o2dinantie toegeruft / "t welch

was omtrent 1657 jarenna defchepping der

verelt/en rupm/4080jaren voogde tijt die wp

tegenwoodig nu beleben : de Arcke van

Noag, was meer een Kist, dan een schip;

zijnde drie hondert ellen lang, dertig ellen

hoog,envyfigellen breet, veel bequameran

te dipben J et groote laf te dzagen/ danom

te Zeylen. 't Istegelooven/ dathet in vol

gende tpden / met de fcheepsbouw, als met

alle anderekonsten entwetensthappentocging:

namelijck datse dooz bebinding ende erbarent

heyt alszijnde die beste Teermeestervanalles

allenskens verbetert wierdt/entocnam. Den

eeneditgemak/ den anderendat met er'
- III-2



 

overPsalm 107,23-24. 27

bindende tatverbetering. Hetschpntdatmen

op.degebootetydtvan Mofisoock eenigeken

nievan Scheepenhaddel"tzpgroot/"tzyklepm/

alsztyn ouders hem een Kistken van biefen

machten dat / tot beter digitighept bepekt

enanderhoop/twas’t mogelkiek/van zijnebe

houdemis/hem totonevlugtingvandetoozne

des konings op hetwater/ alsoolietendy

ven. Ja selfs ten tpde van de Patriarch

Jacob, "t welck mog veel vzoeger was kom

menalvan Scheepen, en van Haevenen der

fcheepenfpzeecken. Dogtentijde vandenKo

ning David, en infanderhept van Salomon,

quamde schipvaert inde Steden van Tarfis,

Eleon,Geber,Tyrus, enmiffchien inmog veel

anderemeer/totgeengeringe fleur. Zendende

daeron Hiram , Aioning van Tyrus , aan

Salomon fähiplieden, zünde kennersvan de "n

Zee: datis Piloten zanderlingbequaem/om**"

de Zeevaert, weil voot tezetten. Bijnde de

fe natie uitnement magtig / dooy overvloet

ban Scheepen, ein met een Jeerhoog.moedig"

engrootsin des zelfs gebouw: vermits des

felfs denningen, waeren van denneboomen.

HaereMasten vanCederenhoudtuit Libanus:

haerebeenderen vanElpenbeen,haere riemen reich

vaneykenuit Bafin, häre Zeylenvan Hynlin-"
nen, mettikleluit Egypten. Endedeszelfs

overdeksel, om fig daer onderte verbergen

tot vermaekendeplapfer/ banenkel Hemels

blauw en Purper uit de Eylanden vanElia,

derhaben alles ober kostelijck en pragtig.

Cleopatrakoninginne van Egppten, was in

ALL
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haer regeering foo talrijck en magtig in

fcheepen , datse bogens de Historien alleen

tweehondertgrooteVragt-fcheepen, endemet

die ban MarkusAntonius bereenigt/ een Ar

maede van fcheepen, tengetale van welagt

hondert tegen de Romeynfe magt vanCesar

Augustus ter Bee konde bengen. En wat

haddenfonder dit ober grootgetal niet een

Schipofte Galeye, welkopeenalderuitmemen

ke wpfefthoon ende kostelijck was. Bjnde

des zelfs voorKasteel (na de epgen wooden

bande Historie) vanloutergoudt,deZeylen

ban Purper,deriemen van Silver,diemenfloeg

na het' ende de Cadenie van een Mu-.

fijck van Pypen, Schalmeyen, Cyters, Vio

len, enandere zulcke instrumenten, daermen

daer binnen op speelde : leggende de Conin

ginnefelfs/ zijnde ban natuere uitmementge

Walligenfchoon/ondereen Pavillioenvangoud

Laecken, op 't kostelijckst en cierlijckst ge

kleet en toegeruft/ eben als Verius in 't ge

meen uitgebeelt ende vertoont bwodt: berge

felschapt met Jonge Kinderen,alle zaouitne

ment infchoonhept / en minfaemhept/dat

zelfs de laghende vriendelyckheyt, bp geen

schiederter werelt/ foo bolmaekt font uitte

beelden. BijndeverderhaereVrouwen, ende

Jonckvrouwen , tenfchoonsten / en als Zee

Goddinnen gekleet : leerende fommige (om

een oberfthoongefegtboo2"toog te maecken)

op hetfuur, andere op de Kabelen en Tou

wen desSchips,uit het welckewonderlycke

zoete, en liefelycke geuren en reucken van

per



 

over Psalm 107. 23.24 29

perfumeeringe, fig bepdie aen de eene ein aan

Die andere 3pdeverfpzepde.

Enafwelde eerste aanbang der fcheepen

bupten de H.Schrift, mergens uit te binden

offe toonen valt: mogtans verschepde Bole

keren / freeden in voozgaende tüden / miete

wepnigomdefeeere. Die van't CEplant Kan

dia, eertjts Kreta genoemt/ roemden 'tbou

wender scheepen bp haer aldereerftgebonden

te zün. Pliniusdien vermaardenautheur will

alsoo mente vooren miet dan op hout-vlotten

pleegte vaaren, dat eenen Darmaus het eerste

groote Schip uit Egypten in Griekenlant ge

bpachtzoude hebben. Zijnde hetfelbe tevoo

rendoo: den Mitoning Erichias,omtrentdeEp

landen aen de roode Bee gebonden. Die bat

Engelant, ofthaer lant ban over ouderpden

aan Vranckryck , ma "toodeel van groote

Autheuren/mogtvastgeweesthebben/termeer

dewyl datmen die landen aan de eene en an

dere zijde van 't Canael gelegen tot op Heden

nogbepdie Britangien noemt wanen/dewijk

haerlanttenminstenoberzeerbeeljaeren/ all

een Eylant was/datmendefe eere aenhaerniere

wepnigzoude verschuldigt zijn. Endaerne

vensdatmen het eerste Schip omtrent Enge

lant, rontfom met leder bekleer / zoude ge

vonden hebben. Andere willen dit aan de

Troyaners en Meyseris repfendeober deHelle

spontische Bee/ (daermuomtrent Konstanti

nopolen lept ) dooz Tarcien tolegeschrieben

hebben. Den will dat eenen Jasonaldereerst

metlaage scheepen voer, dat die Erich:UE
- - - - - C E
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Rheepen met twee roeders hebben opgebzagt

Dat last scheepen van Hubus '
men/ de Jachten ofGaleyen van de Zyrenc

ers, deKompaffenbande Pheniciers, deZey

enbanIcarus, die Mastboom, endeSprietvan

eenen Dedalus, het Ancker van de Tirighe

ners, de Anckers mettweeHaeckenvan eenen

Eubalamus,

Imaerwatvan alle diese dringen zw/ ofniet

enzp: ditaltoosiszeecker/datdeSchipvaert,

totgrootgeriffen dient dermenschengevon

den ig, en zijnde daerom m groote eere en

wacrden teilhouden.

MDat is de werelt doog veele verre afgele

gene/ engroote Eplanden verdeelt - ende zijn

demenschen als gefaementlyck uiteenenbloe

de geschaepen alle als kinderen van eenen

Maeder aan te mercken: dooz hetzeer gerie

fehchmiddelder scheepen kumenonderlinge

kenmise en viemtschap) zünde die in 't men

schelticklevenbepde zoeten dierbaer/ metal

ierlen menschen in alle gewesen vandewe

reltonderhouden. Endaerommenschen, die

malkanderenandersnoît en kenden/ kommen

doo, dit middel tot eere en vozdering van de

deugt, vgiendenworden, evenalsDavidende

Jonathan.
Ighetgaenenwandelenmetdeboeten/ in

zonderhept als "teen zeer verre weg is/en

over bergen dal geschieden moet / boo de

menscheljckenatien uitmement moetjelijck en

delastig, t Vaerenter Zee, en met de {chee

pendatkamfelfsflaepende geschieden/
-



over Psalm 107.23.24. ZI

 

minsten/alisderepfe verre/ met veelgemacht

endeplapfer. Ein wat winninggeeft deSchip

vaert ookaangaende den tijt niet well want

kanmeinteScheep, ofteterZee, bp eengoede

gelegenthept/ alleen in vierentwintig uuren/

vyfig offeftig Duptse mylen afleggen; een

repfger/tevoetgaende alledagenfesuuren

gaens/ zoude daer toefelfs welgeheele megen

ofte tien dagen moodighebben. Enis (om

aangaende de Koopmanschappen oock ietste

sprechen hetverwoerender Foederenenwae-
ren, of hetfchaommer Drommedarifen, Ka

melenenanderebeeilten geschiet: gelijck in die

hooge landen veeltjts gefchiet / uitnement

lastigen kostelijk/omdatmenalleen van wep

nig goederen te bzagt gantisch veel geben

unoet. De fcheepen, die kommen / in verge

lijckinge/ vooz geheel wepnig gelt/ veele /

engrootegoederen oberbengen. Ofzijnan

ders veel groote Tantschappen / met haer

ADzugten / en Mitjckdommen/ van wegen de

tuschen wpte van groote WBaeter-plaffen /

gantisch ontoeganckelijck - de fcheepen over

Zee Paarende, die zijn/onder Godszegen/

als stroomenenKanaelen, waerdooyons/ de

goederenGods/bandegamtschewerelt/ van

Ooffenen van Westen/ van Bupdenende van

Rooden/ met veelvermaeck als indefchoot

vloepen.

Enzindande scheepen, enisde Schipvaert

vanfulckeen overgroote nuttigheyr voozons

menschen. Hoe billick is het dan oock om

tot verwondering over de Goddelijcke wps

yept
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pal.

104-’

14

heptendebestieringein alle zijn wercken/daer

bantehandelenendetefpzeecken. Gelijck wp

ziendatden man Gods David metzijn epgen

boozbeelt / ten felben epnde ons oockt booz

gaet indenText. Speeckende nietalleen van

Vaertuygen ende vanfcheepen, maer in'tbp

onder oock van foodaenige perfoonen die ter

ee afvaeren. Als het lamt muten nutte ende

totdient der menschen ende fegt daeromte

regt den H: David van den Heere: hydrenkt

3“ de bergenuitzyncoppersäclen: deAerdewordt

verläedigtvandevrugtuwer wercken (Heere)

gy doet het gras uitspruyten voor de beeften,

endchetkruydt tot dientder menschen, docn

de het broodt uit de Aerde voortkomen : die

Zeemet alle zijn schattenen Ryckdommenen

is niet minder vooz onsite mut/- en daerom

fijn der menschen die haer op 'tlamtgeneren/

doozGods zeigen/ den eenen met Ackerbou

wen, den anderen met veehoeden, fommige

met Koopmanschappen , eenige met een am

bagt te doen. Daer zünder oock die onder

Gods goedertierenthep / haer koft winnen

ter Zeeafwaerende op de groote wateren; die

haer Baederlant/ ITAaachschap / Boubw/en

Titinderen / boop eenige tijdt verlaeten / om

doo, dit cerlijck beroep / onder Godes mede

zegen/ het boodt haeresbeschepdendeels te

winnen / vooz haer zelben / en booy haer

hupsgefn/wettende datelck verpligt is / en

vollgens een eerlijck beroep / zijn epgen hung

te, verfolgen / met alle meerfighept. MDant

dog dehandtdesvlytigenmaccktryck. Gaen

-
DE
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de danter Zee, mietuitpdelelust ofbleesche-"

lück plaisier ominafitelegen gewesenbun“
ten daegelijcksche verkeering der menschen/

metzoo veelte meerder vzphept allerlep quaet

enfondente bedizpven: neen/ maer sm/ vol

gens den tert/ handelte doenopgrootewate

ren, deneeuezigbegebendetotdeeerlijcke Vis

fcherye, om dooz een gaedenen gesegenden

Vischvangtzonderiemants schaede/ winten

profpt te treckenuit diepten van de Zee; den

anderen dooz Coopmanschap ein handeltedpp

benin beemde landen/ ende met andere na

tien,gelykSalomon,diengrooten Lioning in

zijntjdt van de roode Zee fijn Scheeps-vloot koll,

uitfondt na Ophir ('t welck fommige boo; 9.27.

Malacca, andere boozSeylaninOostindien, ne- “ - - -

men) bengendehem/omdedziejaeren/ vgo."

winning mede vierhondert twintig talenten ist

goud, beloopende/ vollgensdereeckeningvan 2 Kro

vermaerde mannen de fomme omtrent van"
fes-endartig hondert en fevenduysentguldens.“

MBaerlück een grooten schat! en dus wierdt

defen grooten koning oockvande Schipvaert

gedient alshphethoud,rotbouwingdesTem

pels, ban Overzee amtfing / daerom Hiram,

den koning van Tyrus tegen hem 3eyde /

wyzullenhoudt houwen uit den Libanon, na

allen uwen nootdruft - ende füllen 't tot. u Koit

mer vlotten over de Zee na, Japho brengen,* 16.

ende gy falt het laeten ophaelen na Jerusa

Icm. - - - - - - - - - - - - -

Enzierzoo woldt ter Zee gehandeltbyden

eenen aldus endebpden anderen alsoo/ dog

O Ende

/
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onder Sods zegen dickwistotgrootprofpt

Psalm

- - -

ende veelbermaerkt. - -

Maier als wp ingeften hebben die perfoo

men/daerindefe textban gesproocken woldt/

behelfendeheteerte stuckbandentext/foolaet

Onsberder nu oocktaemmerkten

Hettweedepunckt,naemelyckwataengen

de defelve getüygt wordt: daer bannu staet

in den text, die flien de wercken desHeeren,

zynwonderen in dediepten. Bijnde wercken

Gods Weel / groot/ ende wonderlijck / en

moetmendaerommet Eliphas, eendervzien

denJobs,bande Heerefeggen/dathp hetis/die

grootedingen doer, diemennier doorfbeckenen

kan: wonderen,diemenniettellen kan. Einig

ditaen alle menschen openbaer/ insonderhept

nogtans woldt dit bp den vzoomen Zeeman

gespeurt/ wantdiefiet de werckenen wonder

heden Godsfelfsinde diepten,bruitmement
hept. MDantisde Zee fonntpdseffen einfliegt

alseen Heyrbaen, emiffer niemant vanons

menschen, die dezelve bzupfende maken/ of

verheffen kam / mogtans ist het Godt, die in

eenoogenblickhaerebaren verheft als aen den

Hemel toe / en wederon inden diepen af

grondtalsterhellen toenederfort, waervan

den H.David zept: dediepekolckenderwa

13. 18. terenwerdengefien, en degronden der werelt
- -

werdenontdekt vanufchelden, o Heere, van

"tgeblaesdeswints uwerneufe. Mit men een

amnoemelückgetalvanischepelen ziem de Zee,

hoegrootenhoerupmdateookis) isop alle

plaette der wpde wert daer Wolf ban, #
IE
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wie' - onngemelückgetalderbwzim

melende V en en Zec-dieren eengste regt

kanbedenckenen uitspzeecken ofismengene

ieren, diewonderlückgroot, afuttne

is de Zee, als

Toneel, inzoo wel-Bods

magt, alswissheyt/sigtenklaersten vertoont/

als opgebuilt. Ein verder / wat vint den

Sodvzugrigen Zeeman hier nictalpzoeven/

enmiddelen/omdaer doozzihnGodt,alsSchep

per en onderhouder van alles / te verheer

lijcken/groottemachen endete dienen fam

tijts woldt hphier kragtigaengeset/ omden

Almagrigente vzcefen/endeteontfen/feggen

demetden H. David: al naeme ikvleugelen Psalm

des dageraets, enwoonde ik aen "tuiterte der 39 9“

Zee,ookdaerzoudeuwehandtmygeleyden, en-“

de uwe regterhandt foude my houden ; aen

merckendehet woodt van den Allmagtigen:

enzulegylieden myniet vreesen ? en zulr gy

liedenvoor mynaengefigte niet bewen? die die „.
Zee het fant tot een pacl gestellt hcbbe, met:

CCI“ , darf dacrovernieten

falgaen: offchoon hare golven fig bewegen,

zoolen füllen sie dogniet vermogen, ofze fchoon

bruyfen, foo füllensie dog daer over niet gaen.

Emmenigmael ook wozdt zijn vertroubwen in

de mage entgoedertierenthcy Godshier ten

uitmementen versterktende opgebweht; want

als hpineenalderunterste Zee-noot ts/zünde

(zoohetischpnt) alle menschelücke hulp/raet/

ende wpsheptt'eenemaelten epnde / ende nicht

anders dann den door 00gen/ dan DE

-, EC

 

 
 

  

  

 

 



 

36 Twce.de Predikat
- -

- -

Heere, na zijn Goddelijck welgeballen als

zijnde demgenen/diefelfsdealderbeefelijckste

itormwinden en grouwelykste Zee-baren als

meteen enkele wenck bestiert, zomtpts bup

tenhope/jategen allehoope/ eenfoo wonder

lijcken en onberwagten uitkomft geben, dat

dealdermin verstandigstezijn Goddelic

e en Vaederlijcke handt van beftherminge

daer in als voelen entastenkan; bevindende

de waerhept van het Godfalige woodt van

den vermaerde Jode Philo: daer demensche

lyckehulpe eyndigt, daerneemtde Goddelyc

ke eenbegin. UBantheefthp/in defenoot zijnde/

bolgengifthuldigepligt/tor denleere geroepen

metdenH. David, ruktmyuir denflyk, ende

en laet myniet verfinken , laet my geredder

wordenuit de diepten der wateren. Laetmy

'“ dewatervloet niet overstroomen , ende laet de

dieptemynietverflinden: nogen laet den put

zynen mondt over my niettoefluyten , hp

onderbintnu/ hole wonderlijckden Heereons

help.enen verloffenkam. Endaerom in defe/

enmenigerlepe andere geballen, die meerder

zijn in't getal/ dandatmen defelve alle o2

dentelijckopnoemenkan/aenschouwthp/met

geloove en Godvzugtighept / de Wercken,

ja wonderwercken Goldg inde Zee en inde

diepten; feggende met den H. David: gever

pa. 29.den Heerede eere zyns naems, aenbiddet den

2:3- Heereinde Heerlykheyt des Heyligdoms. De

stemme desHeeren isopdegroote wateren, die

Godt der eere dondert, die Heere is op de

grootewateren, - - - - -

Mit
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Uitdefebwooden/dusberre verhandeltende Leere,

uitgebzepd/fkaetaente merckenendete leeren

wathetwerck en doen van deugtfaeme en

Gadtbzugtige Zee-lieden is/die haer broodt

ende, belcheyden deel bp de de Schip-enzee

vaert tragtente bwinnen/naementljck/om als

eerlijckeliedenhaer Vocactie en beroep inde

sendeele niet alleenblytig metpver en lust in

alle wackerheptendegetrouwigheytweltwaer

teinement maer vooznamentlijckenbovenal

ledingen/ welaentemerken | ende metalle

Godfalighept diep ter herten te memen I de

groote en menigvuldige werdken Gods in

de Zee, enop de grootewateren; want van

defebvogdienu inden H: Text gefept: die met

Scheepen ter Zee afvaeren, handel doende op.

grootewaeteren, dieziende werken des Hee

ren,zynwonderwerken in dediepte. MBant

iffer (nadetale van den vermaarden Cicero)

niereengraskenzoo kleyn op der aerde, daer

denaem van dengrooten-Schepper niet op ge

teeckentstaet; ende wolden Gods onfienlyc

ke dingen ( gelijckde H. Paulusgetupgt) van Rom,,

deSchepping derwerelt aen, uit de Schepfe- 20.

lenverstaenendedoorfien,datisbpuitnement

hept/ aengaende de Zee, metzjn bruyfen

de golven, en diepe water-kolcken, ein me

nigerlepe wonderlykheden ook alsoo. Ein

daerom het is meer als dubbelt reden, den

Godbzugtigen Zeeman te vermaenen / om

Godtden Almagtigen/ aber alle defe groote

wercken, diehp alle dagen foo uitermaeten

klaer verneemtenstetteroemenendetelooven

C 3 feg
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Jela.42.

10.

Sirag.

43-25,

36.27.

feggendetothem/ fingt, denHeere een nieuw

lier, zynenlotvan het eynde der aarde gydie

terZeevaert, ende alwatdaerinis, gyEylan

denende haereinwoonders. Ten welclienepnde

Zyrag zog leerfaem spekt/ feggende: door

den raetdes Heeren flaetdenagronttille, en

de die heeft daer Eylanden in geplant. Die de

Zeebewaeren, vertellenhetperyckelwandefel

ve, endewy zyn verwondert, alswyhetmer

onféoorenhoorden; wantaldaerfijn ongelooff

ycke enwonderlyckewercken: verscheydent

Heyr van alle gedierte, ende onderscheyt der

Walviffchen. - - - - - - - - -

Enin der datet wat oberschoone en heer

lijcke faecken heeftons / totglorievan Gods

grootenaem) die Schipvaertnietalontdeckt

meenden menban outs, dat de Son ounder die

Linie, metfeinheete straelen/zooeenverseng

de Lug-streek maeckte / dat daer mog gras

nog kruydt waffen / en msg mensch , mog

beet leven konde; de Schipvaert ist/wellt

daer een lant heeft gebonden / dooy Gods

zegen/foozeeraengenaemenvzugtbaer / dat

fommige oodeelen/ dat dit de bequaemste

plaetsencontrepe was vooz Adam, onemeer

ften Bader/omaldaermet allerlepe vermaek

en plaisier in fünfhaonste Paradys te woc

men/ ten minsten dat hier/ dooz de alwy

febestieringe des grooten-Scheppers/ deater

de niet minder van de goedertierentheyt des

Heerenvolis,damopandiereplaeten: ein was

men / felfsten tpden van de Oudtbaderen

Lactantius en Augustinus ("t welck wasom

, tren
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:

trent anno 320) mog niet meerder erwaren,

alste denchen/ dat de bwerelt uit een enckele

vlackte betont/ welcke aen de andere zyde

miette behwoonen was/ en derhalben datmen

om Antipodes, ofmenschen/ gaende met de

boeten tegen Ongaten / niet eens denken ein

mogt; de heerlücke Schipwaert, dooz Godge

goedertierenthept mal alle gewetten van de

werelt voortgeset / zeplende met defe Kielen

fälfsdegantische werelt (omfaatefpzeecken)

rondt/ die heeft 1 dooz de erwarentheytfelfs/

ons doenfen datdezelve niet vlack einig,

maer enckel rondt. Ein als een Kloodt of

Bal, gelijck, die man Gods Hiob getupgt /

aeneen niet hangtin die wpdelugt/ freunende

mergensop/ tenbewpf van Godgsonbegrp

pelückemagt dan alleen op zijn woordt ein

de bevel; oftwagfelfshet gante Weiterdeel

vande werelt/totop veel honderden vanjaren

nadegeboorte banChristus, in defe Tanden

anbekents ChristophorusColumbus,een Edel

enhoogervaerenman,uyt’tgebiedtderGenue

fen, heeft dooz't geluckder Schipwaart,Anno

1492. bolgens die Historie, aldereerstontdekt

"t Westindiaenische Lant,gemeeneyckgenoemt

America, ofde nieuwewerelt, "t welck zelfs

de halve kloot begrypt. MBehelsende in der

daet/niet anders./daneen GoddelijckSchouw

tooneel, waarindatmen metherteljcke ber

wonderingen dankbaerheptuitmemen.de. voet

stappen en gedenckteeckenen vindt / gelück

Doktober all/ van de magt, wysheydt, ende

goedertierentheydt Heeren,

4 Of

Hiob.

26.7.
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Hiob.

8.2.

4 Ofziet gp/hoegroot,hoewyd, en ruymdat

de zee is ä geljckfommige ver

standige JMannen oodeelen / omtrent twee

mael Zoo groot, dan de gantische aerde, of

tenminsten fes-en-veertig hondertduyfentne

n-en-dartig duysent entnegentig teerlinge

myleninhaerenboefembegrppende/zooroept

oberzoo.grooten (en bp na) onbegrypeycken

werck in den waren geloove uit tot den Al-

magrigen/ grootenwonderlyk, Heere, zyn

uwewerken,endevooru,zyndegrootvanraedt

endemagcigvandaet,kangendingtegrootnog

te wonderlyckzyn. Ofmerktgp/ doozerva

renthept / in den zeevaert aen de bervaer

lücke dieptevande zee, met zijn vzeefelücke

kolcken ein afgronden, derwpl datmen op

fommige plaeten in "t peylen vier hondert

enmeer vademen vint/enineenigefälfsgeen

gront altoos / en denckt gp/dat nogtans

hierallesuitenkeledeelenendjoppelenbestaet/

3jndedemonbegrippelijckenGodt/ enzynon

metelücke wpshept/ onepndig beter bekent

dan wy nietige aerdtwomen zelfs one ep

genbingeren eenstellenkönnen hoeenfoud

gpdannietfeggen/ metdemmanGods Hiob?

immershet is Godt, die denwinthetgewigte

maeckte, ende de waeteren inmaeteopwocg.

EndeistGodtoockfelfs niet, die aengaende

besedingenspeckt: Wie heeftdezeemetdeu

ren toegeflooten, doefe uitbrack , ende uit

denbaermoeder voortquam, doeickdeWolo

ken tot haere kledingfelde, ende de doncker

heyt tot haeren Windeldoeck, doe ick'
- ACL
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haer, metmynbefluyrde aerdedoorbrack,ende

zerredegrendel ende deuren, ende zeyde, tot

hiertoszulegykomen, endenietvorder: ende".
hierzalhyfig stellentegenden hoogmoetuwer"

golven. Zytgygekomen tot aende' 16.

derzce,ende hebtgyinPronderte desafgrondts

gewandelt ; of komt u te vooren het groot

getalder wonderlücke schepselen/ endieren

dieimmenigerleye foortenindezee wriemelen,

endie alle dagendengrooten. Schepper aller

dingen/ onderhoutende besorgt hoe enfou

deuhetherte niet opengaen omte speecken an

metden H:David;hoegroot synuwewercken,

óHeere!gyhebt sie allemetwysheytgemaeckt,

hetaerdtryckisvolvanuwegoederen,defezee,

diegroot ende wydt van ruymte is, daer in is

hetwriemelendegedierte,endedat sonder getal, pal,

kleyngedierte metdegroote. Daer wandelen 24.25.

deSchepen, endede Leviathan,diengygefor- 67

meert hebtomdaerin te peelen, ' alle wag-“

renopudargy hen haere pyle geeft te zynder

tydt,geefegyfehlen,zyvergaderenfe: doet gy

uwe handtopen,zyworden, metgoedt verlac

digt. Ofontmoeten u op de reyse vzeeselijc

ke tempeeten ein Stormwinden, waer dooz

de bruyfende golven en zeebaeren fig ver

heffen gelijck als Bergen tot aenden Hemel

toe/ schuddende ein waggelende felfs den al

dertouristen zechelt, als een doncken man/

hoeen foudtgpdanmietbeefenboogdengroo

ten Godt van Hemelende vanaerde, diedog

beefeljck is in Najefept/ denckende bp u

flven/ dat het al Goddelijckeb:
5 1.
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-

Jona. z.

35. 6.

is/bweicke/omboozhe
mte

bebenfülckegroo

tedingendoozdefchepfeilenuitboert/ vermitg

hp 'tis, die debergenmaektende windtschept,

de storm-windenuitzyn Schatkaemervoort

rengt. Ofzpt gp oit/tegen hope/ op een

overwonderlycke wpfe uit een aldergrootfe

zeenoodtontkommen/fc
hzpfthet

nietaen'tblin

de gebal/ ofte aen uw epgen wpshept ein

kragten tole , maer merkt het aen/ als een

bwerk van Bods Paderlijcke hant endegunst

t’ubwaerts/fpzeeckend
e
metJonasden Profeet/

Heere/gyhadt mygeworpen in dediepte, in

"therte derzeen, ende de troomomvingmy,

alleuwe baaren ende uwe golven gingen over

my,ickwasniedergedaelttor degronden derber

gen, degrendelen der aerde waeren om my

Henen,maergyhebtmynlevenuitdenverderve

opgevoert, 6 Heeremyn Godt. Ofzijtgyo

ber die voestezee,die zoozeerwpdenrupmis/

dathemniemantteregt oversien/ofte in zijn

epindpaelen in"talderminfeeensbe
oogenkan/

tot.dehaevenvanuwe begeertelende tot bpien

denenmaegenmetbeeilgenoegen aengekommen./

geeftGodsnaemdaervanpzpgenlof MDant

is het Godt, die demenschen wettenschappen

leert, hp heeft/ onder beel andere zeer nut

tekontenmeer/diegrootgemack/en zeerbeel

Woodeeltoebzengen / aenlonsookde Hemel

kunde oftede Sterre-konst, enbpgevolg ook

die vanhetStuermanschap, tot een omnoeme

Ilijke dient derzeevaertgeschonken. Ende daer

om bwas het een omgemeene oofacck tot een

damckbare verwonderingvooz Afrael datde

 

Heere haer in donkere Woestyn, enb:
11
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MBildernisse/desdaegslepdie meteen Wolk-ko

lom ende des nagtsmeteenVier-kolom,watist

danbooz den Zee-man niet een aldergrootfe

fack/datden Hemeloms/dooz t middel van't

Compas, deregte aenwpfingban't Noorden

en Süyden heeft verleent want wasmente

vooren/ in't middenvan de zee zijndel buy

ten gefügte van eenig berg ofte dal, als op

eendwaelwegen in enckele donckerhepten

dupternisse/ nietwetendewaerheemen fügte

keeremofte wenden immers alsdenzeylfteen,

ende bp gebolg het Compas, over twee ofte

diehondertjaereneerst gebonden wiert foo

fommige meenen dooy, die van Phenicien/

doen wafferals een beplige weggebaentfelfs

doo"t midden bande aldergrootstezee. En

de het gene te vooren de alderverstandigste

mannen felfs menigmael nier ein witen/

wasnubooztaen/felfsaende kinderen/ doo2

de Goddelijcke gunst bekent. En daerom/

dit wasals eennieuw ligt des Hemels om

daer dooz den Zee-man als met de handt te

lepdentot deaengenaemehaven synderbegeier

tenis. Ein omban Godgsboonderen indezec,

dienen alle in odge onmogelück niet opnoe

men en kan/ mog verderte fpzeeeken/ wat

fietmen in dit groote water alle daegen een

alderuitmemente verandering. Was de ebbe

ende den vloet ten tpde van Alexander de

groote,tenminsten onderdie vanMacedonien,

nogombckent/ enwaerenzpdaerom soo ber

fehliktende verbaeft/menendemetSchepenen

volck altfamen verloorente zijn/ als “
Jen
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Flalm

33-7

gen/ das het water der zee hun Scheepen

ontliep/mietwetende/watfalks wasofbe

dupde; date ofopzp/ ofte met haer fe

vensboof ofachter overin’t zandt vielen

bipbende op bergen en heuvelen zitten: nu

is’t gety derze, maeckende op. 3ommige

Kuten een veranderingin'tbwaeter alleen in

fes uerentpts/zelfs welvantien oftwintig

vademen in die hoogte en laegte,foo na be

kent/datfelfseenkint (om 'tefpzeecken)

dit tellende op. zijn bingeren/uithetbeloopder

Maen,op eemuur felfs/ nettoomenenaenbwps

fen; kam. JAaer ofdefebeweegingengroote

berandering der zee aen vder im defen deele

kennelück ist wie nogtans kam daer van /

onder der natuerliche dingen/ de waere ooz

faeckbeschimpvenf oftetoonen/op watmanier

enwysedefegraate beweging,zoomet) eno

dentelijckfelfsinde woeste zee/ opzijngefette

uure/dooygaensalledagen bootbengt : felfs

onderdealderbeste natuerkundigezal ten be

wßfe bandesfelfsonfekerheyt/ deneene dit,

en, den andere wederom wat anders moemen/

endaeromhoezoumenin eenfoo, onbegrippe

kijckenbewegingen groote verandering/ die

alle dagen op nieuws wederom boobalt/

enzoo wpflijck / tot zeer nutte en moodige

epndens/bestiere woldt/nietdealleen magtige

en wpfe handtGodes/ die hierzoo dupdelijckt

befpeurt woldt/ aenschouwen feggende van

den Heere metden Psalmist:hyvergadert de

waterenderzeeals op eenen hoop, hyfelt de

afgronden schatkaemeren. Ende metden man

- - Godgs
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GodsHiob; in de rotteenen höuwthyfroo

menuit, ende zyn oogziet al het kosteycke,

hy bindt de revieren tole, datnieteentraenuit 8.rs.

cnkomt, endeherverborgenebrengt hyuit in".

"tligt. Ofhebt ghpgrootefegeneinveel voor-

poet inubw' endereyfeterzeeont

fangen isuvm Wiffeheryema wenschweluit

geballen ofzijn uw Koopmanschappen uit

verrelandenthups gebzagt tot groot pzofft

en voodeel gantisch, weil gedjt / en will

dogulweepgenhandendaer over niet kuffen/

nogoituweepgennettenroocken denckende

naaerdtvaneen onverstandige enondankba

re verheffinge ubvesfelfs/ dit is mijn wijs-

hept/endemijnkragtoffloekhept/ datmijn

deelsofer vertendefmoutigisgeworden;neen/

maer merckthetaen / datepschtdereden als

een werck van Gods Baderlijcke handtende

gunst wanthymaektarmendehpmaektrijk/

ende buptenfühn milden fegen foud gp / als

de ApostelPetrus ten aenfien vanzijn vzug

teloofen Vischerye dede / hebben feggen

moetenz wyhebben den geheelen nachtover

gearbeyt,endeniergewangen. Endacrommen Huces.

moetaltoostotbernedering banzijnzelben/en

tot glorie ende verheerlijcking van Gods

naem/ foo gantisch gaerne belpden met den

Psalmist, zoode Heerehethuysnietenbouwt Palma

revergeefs arbeyden des delvenboulicden daer:
aen,zoodcHeere deStadtnietenbewaert,teiver

geefswaecktdewagter Enderhalvenmoetden

ackerman die naemedes Heeren fijn eere / en

ofgeben - als zijn ackeren wels:
- EU

- -
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hebben en als zijn Schueren met3egenri
kefchoven/gamtschwelende oberbloedig zün

opgevult feggende uit een dankbaerbert
eronsnudenHeerconfenGodtvreesen die

denregengeef, foovroegen regen als Sparden
" regenin synetydt,dieons # weeckendegesette

tyden des oogts bewaert. MPaerom zu dit

den Godbyeesenden Zee-mans in gelijcken ge

val mit ookvangelischendaen want ofde

dingen verschendenzin hetismogtans den
felvenzegen, ein defelve handel war d00

tgegebenwordt wanthetisSodtwelchef
Gene gent niet alleen met feegeningen des Hemels
49“ - vanboven: maer oock 1 gelück den Paetriarch

Jacob sepdet mer fegeningendes afgon" die

der oncierig, endaeronweetnoit als een

Paert ofte muyl, soo onverstandig/dat gy
feifsjalseen vermufteloosSwyn, de aeckeren

der Goddelickeweldaden/volgenseen onber

faedelijckebegeertemaerfour opnemen/Sonder

eensopte flienvan waerdatsekomen: maer
heft/intmitdenvamuwefegeningenen aber

vloeden, vollgens een diepe vernedering des

herten altoosuweoogeopnaden LHemel tat

deneenigenoopyong vanalle goetende hel/

„feggendemerdenH:David: Heere/alsickuwen

*** Hemelaenfie,herwerckluwer vingeren,deMa
neende die terren die gy bereythcbt, war is

den mensch, dat gyzynder gedenkt, ende die

Sone des menschen, "dat gy hem, beleckt

ende doeteraltoos by met Jacob den Patri
Geneß jarch,o Heere/ikbengeringerdan alle defewel

3. 10. daden,endanalledesErtrouwe,die gyarenuy"
kneggedaenhebt. Ein
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Endaerom/wat een nuenfthe op de aerde, of

indezee, magbesiegenen ende ontmoetenzeen

BodvzugrigZeeman,bpuitnementhept/heeft

ferveelbevindingen enonemoettingen/e 3pin

voor oftein tegenpoet, die opeenbesondere

wpfzeerfeltfaemeinde wonderlykzyn/zünde

zomepds alseenmenschedie ter doodtverooz

deeltende verwesenist en dan wederom als

een misdadigen, die in die gevanckeniffe des

doots her leven geschoncken woldt. MDant

moethpfomtipts bitterlickhuylenen schzepen

vamangst ma een oogenblik ist er reden om

vanvzeugdenenbipsehapte huppelen ende op

tefppingen/endaeromiffereenig mensch, die

metden H.David moet fpzeecken: gyo Hee

remyn Godt hebt uwe wonderen, ende uwe

gedagten aen ons veele gemaeckt, menkante

nietin ordrebyu verhalen: fälike verkondi

genende uitspreecken, foo yne menigvuldi

ger, dandatike zoudekonnenvertellen ; dat

moest/bpuitnementhept/hetdaegelijckfelwerk

zijn van een Godfalig zeeman, "tzp, dat hp

flapengaet/ oftedathp opstaet; zünder dan

menschen dieluft hebbenin ende in fot

geklap,totfouteloofe propoosten,die gantisch

geen nut nog genaede kommen geben aen

degenen/diedefelvehoot/zünhertendemondt

moet gestadig Gods werckenen wonderen

betragten/amuit eenhemligoutfagfliefde/ende

vertrouwentot GodsnaemmetdenH.David

tefprckendeHeereisgroot,endefeiertepryfen, palm:

ende fijn grootheyt is ondoorgrondelijk, ge- 45. 3.

flagte aengelagte saluwe werckenroemen,ende“ -

sy
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füllen sy uwemogentheidenverkondigen, ikal

' hecryckheyt der eereuwerMa

jeltext, endeuwewonderlijckedaden.

Enin der waerhept/ die in zijn reye, en

inalzündoen, fülcken aanschouwen maecht

op de wercken en wonderen des Heeren/ her

3Popder aerden, hetzpop dezee, ofte in de

diepten, die 3al de Beere aen de regterhandt

houden/op datzijn boetennoitenwanchielen

denbweg3alhem/totGodseereendezinepgen

hepl/boofpoedigzijn/mietalleenominiditleben

feberephen't genetoteeneerlijckermoodtduft

behoot/maerook omtenlaetstendooz Gods

Penaedel daer aftebgengen heteynde des ge

Ioofs,naemelück dezaligheyt derzielen, twrift

deHeere/doofyn grandeloose barmhertig

bept ons allen gebe. Amen.

- - -

-

- -
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Jacobdantooguytvan Barleba, naHaran, en:

dehygeraakteop eencplaatfe,daarhyvernag

te; want de Zonne was ondergegaan, ende

hynamvan defteenendierplaatse, enmark

- tezyn Hooft-peuluwe, endeleydesigneder

teflapenterdier plaatfe, ende hydroom.de,

endefier, een Liederwasgeftchtopderaarde,

welkersopperfteaenden Hemel reyktc, en

defiet,de Engelen Godesklommen daer by

op en neder, ende fietdeHecrefontop.de

felve, ende feyde, ick bemde Heere; de

Godt uwer Vaders Abrahams, den Gode

uwesWaders Isaaks, dit lant daargy opligt

teflapen, falickugeven, ende uwenzade,

ende uzaet falwesen als het fof der aar

den, &c. "

EXORDIUM. - -

Jetseniffer in die gantise wereld / dat

ENE Been Godfällig menschmeer hope/meer

ESSEgestellte sterkte en vertrouwen in

“boetemen kam, als Gods getroubwe

liefder envaderliche toeversigt over dezyne 3

verzegeldmetfoo g belofens van
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Pal.

94 I4

baderlijcke hoede oberhaer. Enfeker/ die

het Anker banfijnhope/ en vertroubventeens

andienonfeplbarengrontgewoppenheeft/fal

ligtelijck alde woefebarenvande wereld dooz

konnen staen/alde wifelvalligheden van ge

lukenongelullt, alde revolutien en omkerin

genbande werelt/ enalhetgeenhemookont

moetenkan/fin magteloosomfijngeloofen

hope upttebluffen/ ofde vafighept vanfijn

gemoette doen verwaggelen; fün zielftaet

vaft enonbewegelyk in alldie aenvegtingendie

hemfoudekonnenoberkomen;hpis verfchanft

enfeker agter't bolwerk van Gods troubwe

toefeggingenen beloften/ die eerder die gantfe

natuurfou veranderen/ ein het onderfie boven

keeren/ alszijnepgen woopten belosten ver

beken/ offenliefde totde deugten deugtbe

tragters laten waren.

Taetdanden Hemelformtpts wolcken ban

fwaarigheden oberhaar hangen / doet hy rie

vieren/ ja geheele zeen vanaenvegtingen/en

tegenhedenhaerontmoeten/fulckeen mens, die

ist gesterk dooy Gods beloften en verfekerd

datdeHeerezynvolk nietenfälbegeeven, nog

fijn erve nieten fäl verlaten; enoffthoom de

modengroot/ende uptkomft desperaet is/ hp

weetdathetegterde Heere/deGodt van alle

bertroofingeis/die ineenoogenblik hulp kam

fenden/daer menfemog mergens fien en kam

datGodesologen overal/ en op alle plaetfen

oberhem openfijn/endatgeenlantfoo woest/

nogzeefoo wptis/ ofGodt die laet het ooge

banfjn Baderlijcketoeverfügtoberhems /

- - IE

 



 

överGenesis28. 10., 11., 12., 13. 14.

bietnooptaenmagt/mog vermogen gebzeckt,

omhemtereddemente helpen. -

Upt fulchen gehepligden gront spoot het

ongetwipfelt datden Patriarch Jacob opfjn

repfena Haran/foo, onbekommerdrepfd/en

hemfoofonderbgeseinheitopen veld te flapen

lept/ daerhp de Goddelijke pzesentie/enfün

maeuwe hoede, aber hem/ op een bpsondere

wüfe gewaer wogt/ gelijck de man Gods

JMoses dir in't bede beschpft im defe vooz

n Historie waer in ons aengetekent

0 T. -

Dooz eerst/ Jacobs reyfé van Barfcba na

Haran,Ö. 10.11, - -

II. Stijnbpsondereontmoetingop defe rep

fe/ bestaendeindat Hemels nagtgefgr / dat

hemin fünflaep booquam.

MBpfullenonstegenwoodigbefig houden/

metdeverhandelingevan het eerste fuk/ ter

wpl we het overschot tot.de naeste repfe ful

den sparen/ dogeerweden textfelfsaenvatten/

moeten wevoozafde occafie en gelegenthept

bp welcke Jacob defe reye ondernam/ vgog

US. aendlagteen wepnigopenen. - -

TDe H.Moses beschrift ons dat geval in

'tbede/in’t voogaende kap. verhallende/hos

Jacob fijn Boeder Esau, finde bepde kinde

ren vanIsaaken Rebecka, doozlistfüngsmoe

ders den baderlijcken zegen had onttrocken;

eenfaek, diebpdemenschenvandie tptgants

hoog.geagtwas endeswegen Efau in een

dodelykenhaettegensfünboederJacobsont-de

stehen hads de dagen'rouwe mynesWaders,
2- NA
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naderen, (fpzak hp) en ick fälmyn broeder

Jacobdoden; fulckeenwzangetael 1 bp Efau

gevoert / deden Ifaack en Rebeccabeflupten

om Jacob / haren Soon/ voop een gerup

mentptteifenden bupten haar hups / tot fijn

OomTaban/ de Sprier/ in Mesopotamien /

op dat Efausheetedziftonderwpleen wepnig

mogt verkoelen. Siet daer de occafe 1 en

gelegentheptdieomsen Patriarch moodfackte/

omdefe lange en moeijeljckerepfe aente vaer

den. Hier overriepdenOuden Vader Alfaak

fin SoonJacobtot hem/gafheimfjnvader

lijke zegen/ ein oock bevel/ om na Paddam

Aram te repfen / omaldaeruptfehn JBoeder

lijckgeflagt een Huysbouw te nennen; hem

ongetwijfeld oock fijn Baderlijcke onderwp

fingen/ en bevelen gebende/ hoe hp hem op

fijmweg/ en repfe had teldzagen; hoehp fijn

bertrouwen had te stellen op de Godtfjmeg

Baders/ entnoptvanfündienst moest afwj

ken/ alwas het schoon/ dat hp onder Alfgo

diffe menschenmoestverkeeren. -

Radat mit Jacob alle defe beveelen en on

derwüfingensintfangenhad/foo gedraegt hp

hemals een gehoofame Soon/- enbegeeftfig

op dereps gelisk dez, pittoreschpver ACTI

teekent/ metdiese neooden: *** -

Jacobdan toog uyt van Barleba, ende gink
na Haran.

Deperfoondandie het andertwerp van defe

Historie uptmaekt/ was den Patriarch Ja

cob/fjn Bader was Isaak/enfin Groot

vader Abzaham / beyde feer geroemde ''
- S
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gefegende Patriarchen/ fijnde hp gespooten

up het oudtste/ edelste/ en voortreffelykiste

geflage des werelds/ als wiens geflagtlinie

men van Soon tot Bader bp namen/ kon

optellen; niet alleen aende verdeling der bolcs

ken/ en talen/ of mog hoger tot de Sand

bloet; maerfelfsaen den aldereersten mensch

Adam toe. Den Hemel had bpsondere folg

gedzagen/ datdenamen van zoo veel treffe

lijke mammen/ onder wiens nakomelingen hin

fünfgebarekerk wideopregten/ bpde men

fchen vanilater tpc vereeuwigt - ein ingedurige

zegening soude blyben. Ypfelfswasdie ADa

der/ de MBotel/ ende Tronk van 't magitig

Israelpfe volck/ nahem de makomelingen

van Alfael/- en Israelitengenaemt.

Jacobs reye dan, die was van Barseba na

Haran. Barseba was gelegen aen de Upter

lykiste/ en Eupdelijkfedeelen van 't beloofde

lant/- en daerhetfelveaen't lant der Heiliftp

nengrenst/ enelck, diein de H. Historie een

wepnig belesen ist die weet dat. Gelijck

alsdandeupterste grens-plaets vandit lant

tenRooden was/foo was Barsebadefelveter

Supden; eenplaets/daer Abraham, Isaak/

en Jacob veelverkeert, enals veemdelingen

gewandelthebben. Abrahamheeft daer den

openbaren Godsdienst opgestelltengeoeffent.

Abraham (fegedel: Historie) plante een Bos

tot Barleba, entriepaldaerden name des Hee

ren, des eeuwigen Gods , aen. Ty fehpnt

haernaemontfangentehebben/ upttweepu

blylie verbanden bepde met eden gestaaft /
TD 3 TUI
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Gen.21.

31.

en bebestigt / tuffchen Abzaham ein Ifaak /

fijn Soon/- entweekoningender Filiftpnen/

bepde Abimelegh genaemt waerom die

plaatfe/ engebolgelijch dat gamtsche omleg

gende lant/ die maennfehpnt gedzagente heb

ben; want Barseba fooveelfegt/ als eenput

des eets/ na'tgetupgemisder Staalkundige.

Alendefeplaatfewo.omde Isaak/ doenmaals/

als blökt op het23. bers van het voogaande

26Cap. van dit 1 Boek Mofis, en derhalben

Jacobfynrepfe aenvangelnde/ toog uyt van

Barseba. 3p verliertdieplaetfe, daer fün Pa

dersfamiliedoenhaerverblüfhielen hp repf

Dena Haran. Dit waseen der voopmaamste

Steden, of welde Hooffade van IMAesopo

tamien/ eertjtseen treffelijke Etadt/ fijnde

gelegen aen een fpzugtel van de vermaerde

Milibiere Bufrates. By was deoudewoon

plaats van Tarag/de vader van Albaham/

madathy metAlbaham en Tot upt Ur der

Caldeenwasgegaen.

Radefebeemde plaatse / en dit lantschap/

feldeJacob hier zijn repfe, langseen weg/

Die Uel 120 mplen lanlt was - die Weg/ hoe

eenfaem/ moehelijck/ engevareltjck hp oock

mogtwesen/ van wildebeeten/ ofbose men

fchen / dievangt hp aan op 't Baderlijke be

vel / en repst foo fondereenige menschelijke

hupel fander wapen/ engeweer stellende

fün vertrouwen alleen op de Bodt fijns MDa

ders. Aprepsdemaermeteenen stafoverde

Jordaan - immers dus hooren we hem in

fünterugreise sehen als hyde dankbare
- - - - - - Mil
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vanfjnziellbooz Godt uptstorte: Ickbenge

ringerdanalledefeweldadigheden, entrouwe,

diegyaenuwenknegebewesenhebt;wantmet Gen,22

defe mynenStafben ick over defe Jordane ge- s -

gaen,ennubenicktot twee heyren geworden.

TDie Goddelijcke beloften aen Abraham ge- -

daenenvrectnietAbraham,ikbenuwenschilt,""

en loonfergroot, diebehoo demedetothem“

daerkanhpfjnvertrouwenop stellen ender

halben/hp mogtzijnziele aenfpzeken opdefege

varelijkerepfe/enmetden Koninklijken Dig

teropfingen, opdefeeenfame weg: -

Godtis mynligt,'twelckmynleytinfjnwe

gen, en myntheyl, voorwien fall ickbevreest P.27.1

fijn;hyis mynslevens-kragt, tot mygenegen,

voor wien fall ick fchricken in dit tempeeft.

Sulckeenlebendig bertrouwen kam een bzo

mezielopde Goddelijke hoede/- en toeberfigt

hebben in het midden van fijn grootfege

baren. Dann kommt zijn geloove/ zijn hope

eerstopdepzoeff entepas/wanneer defwa

righedenfoogoot zijn datmenaeneen goe

deuptkomftbegint tewanhopen. Dan wogt

hetongebepnftgeloobeeerftregtgekend./even

als menindefwaerfie formen, die erbarent

hept/ en'tkloek beleptvan eenzeeman alder

bestgewaerwort. Dan speekt het geloove

van fulck een mensch/ met Iltonink TDavid:

Godt is ons een toevlugt , enfterkte, hy is p.,6.1

kragrelyk bevondencen hulpe inbenautheden,

daeromfüllenwynietvreifen, alveranderde de

Aarde hare plaatfe, enal wierden de bergen

verfer in 't hartevandezee. - -
TD 4 Dat
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- Dat geloobe / en Peplige vertroubven. Wer

felde Jacob oock opfjn weg; want daarom

lept. hp hem foo, onbehommert meder om te

rufen/ gelijck de man Gods IMAofes verder

aentepkend/ met defe wooden:

- Ende hygerateckte op eene plaatfe, daar hy

- - - vernagte, want die Sonne was ondergegaan -

endehy nam van defteenen dier plaatse, ende

maakte fijn Hooft-peuluwe, endeleyde figne

der te flapen, ter dier felver plaare. Jacob

dusbootrenfeude/ foogaatandertuschende

vluggetjtfyngank/ endedagdie daalt/ de

wijldegulden Zonfjnal verligtende stralen

onder die Horion 1 of timmen verschool.

Diemootfaakte onfen Hiepsiger/ om fün ver

der repfe vooz die tyt op te schonten/- en fijn

moede leden dooz den flaap te verfeiffen;

maar hier toe bont hp geen andere gelegent

heytt, alsdie natuuraten allefthepfelent"ebens

schonk. Hier was geen deftig kogement/

geenfrape Herberg/ daergoede flaepfeden/

offagtebedden voor den repsigerte bekommen

waren, maerde openkogt ist hier fündack/

waeronderhpnagtlogys moeft nennen. Het

groenevelt uaas hierfyn legerplakatfe, eneen

steen verstrektehierfinkuffen/ om finhooft

opte lieggen." Sijn Abondmael heeft onge

twitzfeld bestaen / upt die geringe boopract /

en spüfe/ die hp uptfjn Vaders hung / met

hemopdeferepfe genommen had; waer bp het

wateruptideeeneofde andereBeckhemtotla

femis vanfyndorf heeft kommendienen. Dus

washettractementvandefenrepfger.

-- - - Ng E
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mede is Jacob vergenoegt / entleyt fig soo

sonder eenige vzese 1 en bekommering

nederon teflapen/ bvelverfekterdzijnde/dat

Gods oagen als een troubve wagter alroog

ober.de bzomemenschenopen zijn op. wiens

getrouwehoedelbphem veyligkon verlaten;

die kon de opgefparde kalken der leeuwen/

ende mondenvanhet wiltgedierte toeflupten;

endusmag elk Godbyeesent menschef in hoe

eensamenplaets in hoegevarelykenhoekdes

wereldsbyhembebint fünhooftmetJacob

opdien waren Hotssteemousesgeloofs Jesus

Christus gerutternederleggen enmetvgo

italter herten opfingen, met den stigteljken

Digter:

WiekanGodsvolckbetrapen, -

“ Al synfonverdagt? - -

Wanneerdewagtersflapen,

HoudGodromhaarde wagt. . . - -

Hyisnieralsdemenschen,

Dieopdewagtgeft, - ".

Als sygeenflaapenwenschen, . . ." ".

Deflaaphaarwagtbefet. ding.

Nooytflaapbevingfijnoogen. over

Nooythadhyflapens-lust. - - - 121.34

Duswyvrymoedigmiogen,

Gaannemenonferuft.

Umt de verhandeling van het erste

deel van den Text / kommen alle repfen

de lupden/ die haar op verre repfen / het

sp te water 1 of te lamt - fallen begee

- TD 5 ven/
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ben/leerenen berstaenlop hoedanigeen wijse

fpharerepfenmoetenbeginnen/enaenvangem

in dien fp defelbe geluckig willen vollenden,

namentlyk/datfe haergeloovellen vertrouwen

in Bodeninfjn vaderlijckebewaring stellen

hemomzijnzegen/entoeverfügtfmeckende/eu

aenroepende. Soodededen Patriarch Jacob

hier; hp felde zijn vertrouwen op de Godt

3ijns Baders/ onderzijn Goddelijck gelepde

vong hpdeserepfe aen hem omgetwyfeld am

zünzegen amzijn Vaderlijckelhoede/ enge

lepdeaenroepende. Soodeedeookden Knegt

ban Abgaham/ doen die na JMesopotamien

fou repfen / omeen vzouwe vooz Alfaack te

halen; hp riepde Heere/de Alderhoogsie aen/

dat diehemdog voofpoedig wilde malten op

fijn weg/ enrepfe. Wesenwede Historie/ en

hetlebens-verhael van Tobias/ hoehartelijk

recommandeertdienoudenmanzijn Sonedefe

dingenopzijn weg/ enrepfena,32eden.JMet

wateen madzuk bidt/ en went hp den zegen

 

des Hemels en Gods getrouwe toeversigt

oberhemaf. Godt (fegthp) dieinden He

melwoont, faluwenwegvoorspoedigmaken,

ende.de EngelGodsfälmerutrecken, enfo we

deffaaknader insien/ daerzünfter kragtige

redenen/ dieelck Godbzugtigmenschhiertole

opbwecken moeten; wantdoghet is de Heere

onfen Godt/ van wien wp inalonsdoenge

heel afhankelijck zün. Hy is het bupten

wiens genadige bpifant wp miets be

gimen/ veel minder uptvoeren/- en voleyn

digen konnen, bupten zyn zegen is '

Tobie,

5.24

-- -
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werk / al het geen datbwe ter hant nemen/

bzugteloos en bergeefs. TDen Beeman/ die

mag blettenenbaren/ hpmag CPoft en MBef

befoeken/denbzupfenden Oceaen met zijn kie

fen dookrupfen. Den Differman die mag

zijn nettenuptwerpen, die schieten ein halen

terbequamer tijt. Den koopman die mag

repfen en rotsen/ om zijn Regotie te dypbens,

Den Handwerksmandiemagfijn beroep met

meertighept waernemen;maer allesfal bzug

teloos/ empdel zijn/ zoo Godtzünzegenom

trent ons werk niet belieft te geben; datge

tupgdeTDavid inden 127 Pfal. SoodeHeere

her huys nietenbout,te vergeets arbeyden de

boulieden. Soo de Heere deStadt nietenbe

waert,tevergecfswakendewagters;hetistever

geefsdatgyvroegopfyt, late opbljft, en cetet

brootderfmarte,het isalso,dathy'tfijnebemin

de als in den flaap geeft; "t is Godt dieone

winkelen voll doetfijn, alsoo date den eenen

voorraetnaden anderen uytleveren;hydoeton

fe Kuddenbyduysendewerpen,enbytienduy

fende op one hoeven vermeenigvuldigen, en

macktdat one Offen welgeladen fijns ma het

woogt van den felven Mioninklijken Digter /

inden 144Pf, WDie enfet dan miet/ Chzifte

nen/ holenodigdathetis/datwe den Hemel

omzijnzegem/enbpfantaenroepen/fodikwils

alswehet eene / ofhet andere werk beginnen/

bpfonderdannog/alsweberre/enperijkeleu

fe repfen fullen aenvaerden, daer die weltant

van ons hups aen hangt/ en daeronsleben

felfsgebaar enperijkelloopt, Danbe:
L

-
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we Gadtboozaltebidden/ entsfeneken/ dat

hp het ooge van fün goethept over ong will

wenden/ dat hp hetwerk banonfelhanden will

Zegenen/- en ons boofpoe.dig maken in ong

doen/ enoponse weg/ en repfe. Datfinde

beste middelen/ waer dooz weuptallegevae

ren gered/ ein berlastkommen worden. "Es

aenmerkelijk/datonsin die Historien verhaelt

wogt/ baneenfeeker Pins der Turken/ O

barlälan genaemt. Bp wiert ineenfektere Welt

togt van zijn bpandem fwarrelyk gewont/

waer van hp ook stopf; maer eben voo zyn

doot/ barstehy upt in defe wooden: mergens

hebickoyt gereyst, sonder alvorens Godshulpe

aengeroepentehebben,behalvenop detereyse;

gifteren Meyde ickbymyfelven,ickbeneenKo

nink,niemantfälmynlegerkonnen tegenstaen;

maerde Goddelijkemagt ismyniet indenfinge

komen,dogikbidde dengrootenGodtomver

gevingevan defemynemisdaet.

Bebinden wie angook in grootegebaeren/

op eenfame wegen/ innaere Boffhagien/en

huplende MBilderniffen/ofop de woeste Ocean

in fwaere topmwinden, daer die afgzont tot

afgzont roept / daer het knarrende ps, als

bergen banmetael/ onsfähip geduerigdgengt

aen fpaenderen te foten/ wat kommen webe

ter doen/ als onse toevlugt dooy dengebede/

tot Godt nennens met Christiverlegen Apo

fielenuptroepende: Heerebehoetons,wyver

gaen,wantde name desHeeren is eenfterketo

ren, de Regevaerdige älderwaartshenenlopen,

enineenhoogvertreck gestellt ver Sa

DN101
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lomon/Spreuk: 18:10.Hierom (zepde David)

falueenyder heylige aenroepenin windens tyt; Pal: 32

Jaineen verloop van groote wateren füllen sy“:7

hemnietaenraken, gy fijtmycen verberginge,

gybehoetmyvoorbenautheydt,'“my

metvrolijkegefangenvanbevrijdinge. Zela.

Dieduszyn hülpe inden Heerefeld/enzijn

vertrouwen inde GodJacobs, dieenfallnier

berlaten worden/ mogte Schande kommen. Siet

aende Exempelenderouden(zegt Byrach)wie

iffer dieop den Heere gehoopt heeft, en iste

fchandegeworden?wieisinfjmwresegebleven,

enisverlatengeworden? ofwieheefthem aen

geroepen en is veragt ? 6 Sulcke menschen

mogein met Jacob haer hooft met waerege

rufttheytvepligneder leggen, Jesus Christus

de ware Liotssteen banfühn Lüerk / die is/ ein

blüfft die grontsteen van haer hopefen ber

trouwen/ felfs in het middenbandegrootsis

dangieren des werelds. Wegelukfälligdan"33
isfulckeenvolck,wiensGodtdeHeereis,dat “

volck, dat hyfig ten erve uytverkoren heeft.

Immer des Heeren ooge isoverdiegene, die

hemvreffen,die opfijngoedertierentheyt hopen,Psal: 33.

omhare zielete bevrydenvande doodt, enhaer 3. 13.

leventebehouden by den honger. Sulck een

menschkaminzijnziel gesterkt findet infin

grootstenodenfelfsde Goddelijkegoethepton

derbinden en met een herteljke blijdschap

opfingen mer den grooten konink Israels/

upt den4Pfal.

Want
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Wantmeerblijdschapismygegeven

: „Z, Dooruwaenschyn,"HeeregoedertierP., 4.4. aenicnyn, 8

angw: Danhenis diehierfijnverheven,

, Diemetveelwynsen koornsleven,

Hebbendehaarwelluften hier,

Diesfalickmyingoedenvrede

Nederliggen, entflapenwel;

Wantu goetheytbefchiktditmede

Diemydoethopenhierbeneden,

Ennietrykdoethebbenbevel. Amen. "

 

Altooszooftont hetmet den Patriarch Ja

cob, gelijckdit bijsonder blijken kam upt het

thweede TDeel van den text | waer in die 32

Mofagonsbeschrift, die bpsondere ontmoe

eing die onsen repfiger voozquam naame

Lyk dat Hemels Plagegeigt, dienGoddeltz

kedzoom/ diehpinztjnflaep gewaer wiert /

daervanMosesausfegt:

-

-

VIER
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v1 ER DE
-

.
- * -

p R E D

- - - -

1 K A T 1 E

II-Stuk, behelfende Jacobsdroom - - -

- -

- -

Den Text.

Endehydroomde, ende fiet een Ladder was

gefteldop der aarde, welckers opperfte aan

den Hemelraakte. Ende fiet de Engelen

Godesklommendaarby op, endeneder,en

de fietde Heereftont op defelve, ende fey

de: ickben de Heere, de Godt uwesVa

dersAbrahams, ende de Godt uwesWaders

. Isaacks&C. . . - - - - - -

. .

Ierinfaenons aente mercken defe

Süß twee faken: 1. Jacobs nagt-gefügt

liendie wondervertoning/ die hem in

*fin flaep voozquam / H. 12. en 13.

2. De Goddelijkebeloftensaen hemgedaen/

vers 1:3. 14. 15. Banheteerte/daer weons

voozhettegenbwoodige alleen mede befigful

lenhouden/ terboihl wehet andere tot de nae

sterepfefullenfparen/ fegtde H. Historie als

dus: Endehydroomde, endefict, ecnladder

wasgefeldopderaarden, &c.

Hetgeneden 2. TPavid in den 97. Psalm

fegt, namentlich het ligt isvoor den reg

vaardigengefaeyt, envrolijkheytvoordenop

regten van harten, dat bebinden wie mog al

toosbewaarheytz want offhoon eenve

. . . . ."
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Pf.,34.

2O.

Pred.8.

I2.

enopregtmensch in kommer 1 en elende hier

mpetoms werben, dat hpmoeteetenhetboot

der bebzuktheytt endliniken het water" der

dgoeffniffe1 datstaet nogtans vastenfekter

datalfijnde tegenpoeden der regtvaerdige ve

le» de Heere haeruytallen dien falredden , LN

berloffen/ waerom. Salomonfegt: alhoewel

cenfondaer hondert mael quaet doet, en Godt

hemde dagenverlengt, fooweet icknogans,
dathetwcial gaendie'Godt vreffen,die

voorfijnaangeigte vresen; offe dann fchoon na

hetdtnaseodgebande wered ongeluchigzijn,

tis Gadt diehaarmet de troomen van zijn

seefibedout en overstot alfo/ date onder

Zün bleugelem vpolitik kommen singen Hier

handen 3. Davidbpondervindingevanfe
ken / inden4. Pf. Viele feggen, wiefalonshet

goede.doenfien, verheftgyoverons het ligtu

wes aenschyns,6 Heere“ gy hebt vreugde in

mijn hartegegeven , meeridantertjt, alshaar

Korenen Molt vermengwuldigt fin. Datfien

"hieraendenPatriarch Jacob, want ter
hn hierdus alsermarnenballink more

Lugtenvooghetwordenham zijn boeder C

"soo wo ihn die Goodelle geeheptop
"angemene wiegewaar. Dort waszum

harte soo verblüfft geweckt, als doengünhof

hetalderherstelag want terwithn hierdusop

hetopenveltteapentent/fotaer Godehem

"etonbetupgt vanzjngenade maarhp wekt

Fingeesten Sinnenop enhout dieselbe werke
lijek met GoddelijkeenHemelschedingen: Ihr

berquikt zyn ziel/alg met cen ans:
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5Nost en Douw/ die hy upt den hoogen ze

melophemdoet niederdalen; wanthp doom

deeengamtsiemelsen ein Goddelijken doom.

Hoedangenagt-geigten Godt dieAartsva
deren in die voegetyden meermalen openbaer

de/om haerdus op een speciale wijfe zijn wel

behagente openbaren/ en van zijn gunft en

liefdet"haerwaarts te verfekteren. Sulck een

Hemelsnagt-geigt/ foo, Goddelijken dzoom

wiert Jacob hier gewaar. TBe H: Historie.

Schnverwehronsdaeromtotaendagrigeop

merkingop/ fulkstot verschenden malentoe/

met het woodeken fiet, wantJacobfaginde

fendzoom

Een ladder, die gefeld was op der aarden,

welckeropperteaenden Hemelreykte.

TDzoomenontstaengemeenlyk upt debebwe

gingen / en roeringen der dierelijke geeffen /

diedie denkbeelden/ die die zielfjningedzuckt/

en alsin die harfenen begraben lieggen/ gaen

de maken/- en des menschen geeft dus werk

faemmaken indeflaep. - -

HNaerdat dit Hemels Ragt-gefigtinJacob

alleen uptfulcke naturelijke oosaken / fou

zyn ontstaen/ valt niet te denken. WBelis

waer 1 dat de gesteltheden van zijn gemoer

ongerwinfeldfeerontfangbaertotdefe Hemelse

dingenzijn geweeft/ en dat zijn ziel doome

nigvuldige heplige Meditatien/ met Godde

lijle denkbeelden/ is vervult geweest / maer

men heeft "er voo al Godshamtdupdelijkin

aentemerken, tisongetwitfeld Gods geet

geweest/ dieJacobsgeet terwylzpnlighaem

rute/



66 Vierde Predikatie

 

rufe/ ein zijn dierlühe geeffen/ als antispam- -

nen waren/ heeftaengeraeht - ein dus in He

melfe beschouwingenheeft ingelept/ entwerk

faemgemacht.

De H: Historie tagnt dat dupdelpkinalde

gmstandigheden vandenText, ein bestempeln

Jacobsdoommetfoo veelmerkenvan Godde

lijkhept/ datmenditfyn nagt gefigt niet an

Ners/ als vao: een openbaringe van den He

melopmemenkam. Jacobfelbeldiebegzephet

op die wpfe/ in't gevolgvan den Text:

Gewifelyk (fegt hp ) de Heere die is aen

defplaetfe, enicken hebhet nietgeweten; die

enis nietdancen huysGodts, endlitisdepoortc

desHemels. Ein am defe dagm banon

fenrepfger/ behels.de infubstantie/ een trog

stelijke versickering van Godshulpel vanftin

Daderlükelhoede/entoeverfügt oberhem/die

hem op defeffinen weg/entrepfengoptfoufer

len/ mog gebzeken.

Immerdefe opgeregte Ladder, vaude aer

de tot denhemel repkende/ konJacob ophet

dupdelikte verfekeren/ hoeberentden Hemel

tat fünhupe staat/ die hem al veel gereder /

alsmen langseen Ladder niederdaelt/ en ap

klimt/ fün iHemelsche genadegaben/ vader

lijke bewaring/ enbeschermingfoufchenken/

endeelagtig maken. -

Daertaediendenhem't gefügte vandie Hep

lige Engelen, die langsdeesladder op/ entne

der klammen. Die Halige Geestenfag hp

hierdenagt-wakeoberhem houden; die Che

ribünen van GadsHeerlükhept/omringden/
- - EU

-
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en bewachtenhierfün legerfede. UBel mogt

dam defen Patriarch/ infjnZeegen-wens / o

vier Joseps-kinderen uptgespzooken/ feggen:

die Godt, die mygevoet heeft,vandatickwas ges,

totopdefendag,die Engel,die myverlostheeft 15:

vanalle quaet, die zegene defe Jongers, endat

inhemmynennamegenoemt worde; en daar

omde H: JPMofstehent die faakmetnadzuck

NCIM -

Siet (fegthp)de Engelen Godes klommen daar

byop, en ncder. - -

Engelen, datfijndie falige geeisten, die van

Godtalvpocg/ einmalalle waerfehpnelykhept

alvoo, de Schepping der wereldfüngescha

pen; tfjnbefanelpke wesens/ diemetreden

en verstant aengedaen/ en versien fün. De

12: Schzift/foomenigmaelfin vande dient /

en werking der Engelen handelt/ toomtdat

duydelikt - -

1. MDant wat haer wesen/ em betaemelijk

heptaengaet/ men kam die geenfintsintwp

feltrecken; de H: Schrift verfekerd onsdaar

van / foo dikwils als fe van de Engelen

getupgd / darfe haer vertoomt / datfe

gefpoken / en date defe en gene, daden

upt gewaerd hebben / na dien allgemeinen

gondregel darnier is,dat doctinier,ofwerkt

I11CT.
- -

2. TDatf leben/date reden / en berstand

hebben blinkt nietminderupt diebeschzyving

van haredaden; want hebbende Eugelenge

fplaken en soo gespotien / darfe van men

fchen konden verstaen worden/ gelük Gods
CE 2. MBoot
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WBootonsop verfehcpdenplactfen verfekerd/

foo is "teen onbetwitclpke warxhept/ date

: redelpke/ en verstandige wesens

yn.

JMentwyfelt / cm onderfoekt dan te ver

geefs/ offerfulckcombelighaemde geeffenfin/

enfooferfin/ hocdiedan op delighamen/als

fijnde geheel geefclyke wefens/ konnenwer

ken. JM2en tragt vzugteloos de maam van

Engelen (in alle die paffagien/ daer vanhet

werk en de verrigting dier falige geeffenge

fpoken wot)tepaffenop de HarderstenTee

raers/ ofop.de zielenderafgefovenevzome/

Gods NBoot beftempeld ons het ampt/ en

doen de H: Engelen op vele plaetfen/ met

fulche man" die onmogelpkop de

zielenderafgestovene/nogopde Hardersen

Teeraerg niet te paffenfjn. TDe Chziftclyke

Mierke heeft daerom met de gootste eenstem

mighept/ mreralsfesten hondertjarenlank/

als een onbetwitclyke waerhept / dat fuck

geloofd/ en faende gehouden/ "t isnumaer

cenigejaerengeleden/ datfommige menschen

deoudedolingvanhet Badduceendom/in dat

fuktotgoteondienstvande Kriftelijke Lierk

weder upt hetgafhebben getragtop tega

ven/ en op een ongelukkige gzontregel/na

mentlpk/dateengeeftopeenlighaem nietwer

Iken kan, dit zamentel opgetlimmert/ en in

twipfel beginnen te trecken / flfstegen de

gantffroom van Gods WBoot aen / offer

welanderegefchapene geeffenbuptende zielen

dermenschen waren. De angefeuert
- - - ANN
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bandat gevoelenisfooopenbaer/ dat het by

alle verstandigen / en deftige menschen, die

Gods WBoot voo haer geloofs/ en lebens

regelhouden/ moetgewzackt/ en verwoppen

worden: dit bzagt ons als gepogt/ in defe

digzeffie/ofuprwepding / daer we madefchik/

enozidre vandusdanig een verhandeling/maer

koptvan hebben kommen speken/ op dat weite

eerder weder tot dentext/ en tot het falig Ein

geldom aan Jacob hier verscheenen/ mog

Lenkommen.“
- -

Del: Historie fehyver / dan noemte En

gelenGodes;'t warendanbodendes Hemels/

afgefandene van Gods Salige Troon / die

fijn aengefügt inglorp/en in heerlpkhept al- Matt8.

toosfien enaenschouwen, elders genoemt En- “- 2

elen desHeeren,Cherubynen,Hemelse heyr-’“

“ kragegehelden,die GodsWoortdoen, Faro,

en fünftemme gehooräem fijn , dienstbarige o2

geesten, dieuyfgefondenwordentotdienst van Hebr. I -

degene,die defaligheyt beërven füllen. - 14.

TDie geluckige geeisten, die in die staat van

hare opregrighepr/ waer in fevan Godtge

fchapenfun/gnverandertfün geblieben diefag

Jacob hier fin legerplaetse omringen / en de

nagtwake over them houden. UBelmagden

H: Davidfeggen in den 34. Psal.de Engel des

Heeren legert hem rontfom degene, diehem

vresen, ein hyruktfeuyr. - - - -

JNaer ditwas"teeinigemiet/datonfenPa

triarch in fün flacp vertoont wiert, hp fag

hiernogalmeerder hy saghier netde eer

fe Martelaer baut Christendom/deheme
- - - - z, ken
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denfelfs geopent oberhem; Hp sagdie Heer,

die Jehovafelve/dienDader der geeisten/van

wiens gelackige Thzoonditzalig Eigeldom

quam afdalen. Siet,fegt den Text/ de Hee

retontop defelve. Godtfelve/de Godtvan

Abraham / en Isaak, die Stont fälfs op het

opperte vandefen Ladder/ ein vertoondehem

gants troofelyk aen onfen Patriarch. CD

Goddelijkedzoom/zalignagtgefügt./waerin

den heimelfig föo troostelink aen de gelovige

ziele openbaert en Godtfoodupdelijkeverse

kering komt te geven/ dat hp onsonderfinn

bleugelenwildecken; dat hp ons met de ar

men van fjn vaderlpke soeddadighept will

omringen/engeduriglpk willfünaenonfereg

terhant. WDie founiet wenschen opfjnweg

en repfe / fulcken Hemelischen Convooy ein

Tepdsmante hebben ; want warelylt / als

den Hemelsoavoozonswackt/ als Godtfel

war „vesoavoogonsindebeffetreet/ dankanons
" " mietster werelt schaden/nogdeeren. Diedus

- - inde schuyl-plaetse desalderhoogste gefetenis,

die fälvernagtenonderdeschaduwe des Almag

tigen, diemagipzeltentotde Heere/ myntoe

vlugtendemynborgt,mynGodt, op weicken

ickvertrouwe. TDänfunde naerste Boscha

gien/ endeakeligste WBoetynen/miet anders

alslieffelijke Beemden, voozden Godbzugti

gen repfger.

Altoos dus was't ongetwyfeld met den

Patriargh Jacob gesteld; wie kam denken/

dathpopfin verderrepfemindervreugde/en
blpdschap in zijn hart gevoelt heeft/ den

002
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JMoozman/ die vrolijk 3pnes wegh reysde,

madathy van Filippus in"tzaligmakende-ge

looveonderwefeuwas, want Godtdie open

baerdehen hier aenJacob, als de Godtfjner

Baderen/ en als haer bpsondere Bontgodt,

diehaerfähilt, enloon feergroot wilde Wesen/

namentlyk/ haer schilt, an alle quaet am

alle onheplen/- en rampen vanhakraftekee

ren; en loon feer groot , om haer/ na haer

BoltooySie pligtquptingente volmaken/ ente

zaligen. Dat lag “ angesloten indie

beloften aen Dader Abzaham gedaen - die

Godt hier wederom Jacob, bywegebandele

opembaringenquante vermietiwen. Hoekon

hp dan dit Hemelsgeigt anders opnennen/

alseen aldergeltickigstvooteken op ' Weg /

enrepfe/ en dat die Godt/ die fün Bäderen

Abraham/- en Ifaack foodikvils wasver

' diehaeruptfoo gödte/ endlingen

e gebaren foo niemigmalen had gered / nü

nogbphem wildezijn/- enblpben öpzijn weg

enrepfe enthemupt allegebarengeluckigred

den fen verloffen. Immer Godt verkläerde

dat dupdelijk net fijn epgen wöoden in 't

gevolg vanden Text: ickbenmetü, einickfil

ubehoeden overal waergyhenentrecken füllt.

WDie van ong/ Geliefde, die heim selben op

cen veere repfe fant te begeben uniet Wal

stellt hoopen en heum derben versickeren /

dat hy Gödtrotflin Convooyen Lepdsmän

opfhnweg en repfe hadverkriegen als heran

fulck een zente-fael in die doren klonk als

Sodthem dug in die genade aenheim open

E 4. baerde./

Actor:8,

39
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baerde/ en den Hemel dus in zegemingover

them geopend wiert - datfou angetwipfeld het

geloove/ en vertrouwen van elck Godvzug

tige Zeeman zoo verfterken/dathy ind’alder

g2ootffe gebaren niet fou wreefen / mog ver

fchicken; want warende oude Hepdenenzoo

feer verheugt alsfeengeluckige dzoom/ of

andere goede vootekenengefien hadden/ als

fe met hare vpandem fouden fürpden; veel

gooter reden waffer voo: een liristen/ om

hem over zoo Hemelsendzoom/zoo Godde

liken openbaringerteverblinden/enomtefpze

ken met dem 3: David/ in den 23. Psal: al

waart dat ick oock in een da d’schaduwe des

doots ginge, ick en foude geen quaetvreesen,

want gy fijtbymy, en uwenftock,enfafver

trootenmy

Toepal- Hier uptkonnen wenuleeren/ enverstaen/

"Sº dat Godt een bpsondere soge/ ennauwetoe

verfügt over de vzome meufchen dzaegt/ dat

hphaerinalle gewarenpresent / entegentwooz

digis. Ja dathpfjnH:Engelengebzupkt/

om haerte omringen/ te bewaken/ em upt

alle gebaren te redden, ente verloffen. Dit

zien wie hier aenJacob, wantterwijlhpdusin

"topenvelt/ dus eenfacm/en vanalle mensch

lijke hulpe verlaten/ teflapenlept/ loo fiethp

hierde H: Engelen Godes vanden Hemeline

derdalen en hem rondom bewaken/ ja hp

fetde Heimelfelve/introoft/enfegening over

hem geopent/- en Godt hem vanzyn Wader

lijkegoethept dumdelijk verfekteren. Hyfalfijn

Engelen(fegt David)vanubevelen,darfe ube

waren
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warenopalleuwewegen,fyfallenu op de han- Pal. 9.r:

den dragen,opdatgyuwenvoetaengenenfteen"

en stoot. MBillen wie hiervan Exempelen; al

lerwegenontmoetenonsdie in Gods WBoot;

wil Gadt den vzoomen / en regevaerdigen

WLot upt het middem van Sodems ondergank

redden/en verloffen hpgebzupkterdedienst“
der IZ: Engelentoez is Israel ingevaer om"

doop het woedent Heprleger der Egiptenaren/

in haer upttogt / upt CSgipten / jammerlük

overvallente worden / Godtfemtdanfulckeen

Hemelschen Zelt /die niet alleen voo2haeraen

geftigte heenen trock/ om in die ongebaende

MDoctijndat vollkde wegte wijfen, maer die

hem oock/wanneer die mootaendemanquam/

tuffchenhetvolck Israels / als eenagterhoe-g,„.

de/ voo haer/ entluffchen het legerder Egip- 14:19:

tenaren/ quamteplaetfen/ en dat ontfagge-20.

like hep, fodanig verschzikte/ date het wero

lofe volck des Heeren/ gedurende een gehelen

nagt/ mietenkondennaderen/ also darfe van

het woeden der Egiptenaren bebzijt/ veplig

dao de roode Bee trocken. Het waren oock

Engelen, die den Profect Elisaalseengeheel

hengleger omringden / en hem, bevzijt/ voog 2.Con:

het gewelt der Spriers / upt Dathan 1 bin-“'7.

nen Zamariabzagten. De Engeldes Heeren

die verloste die die Jongelingen upt den bzan

denden oven; die waerschaude Joseph voor'“
die bloedigelagen van Herodes / en hp verloste 3

de LZ:Petrus wonderlijk uptdenkerkerenge-Actor:

vankenis. Daerom nocmt de H: Schzizver 7 :

de Engelendienstbargegeelten, dievanGod",
TD 5 - - a -

uyt 14
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uygelondenworden, totdienstder biome/en

dergenendie defäligheytbeërvenfüllen.

't MBelkdankandienen totbpfandere trooft

boozallevzoomemenschen./bpfenderboo,den

Sodbzugrigen Beeman, want die kommtme

nigmael in die albergrootste / ja doodelijkfie

perpkelen/ engebaeren;maerdankanhp hope

eubertrouweninzijnGodt/enindehupedes

Hemels stellen, want of schoon die holle en

bzupfende Oceaen van eenompeylbare diepte

en vooz het menscheljk vernuft/ van een on

meteljkerupmte/ engrooteis/ 'tismogtans

de Heere auf Godt, die dewateren met den

vuyt kan meten , die de agronden schatka

merenfeld, en die de Zee met deuren heeftroe

geloten. Die isher/ die onsfoo weluptalle

gebarenkanredden op de Bee/als op hetlant;

hpoeffentfühnmagt ein toontzijn onbegrippe

linke Majesfept niet minder aen de Zeeman/

alsaendiegene, dieherdrogebevoonen. Hy

kanJonassoo welop Bee fraffen/ overzehn

Nahumongehoofaemhept/alsop hetlant. Hyschel
I-4

der deZee, en macktfedrooge, hyverdrooge

allerievieren. Endaerom/watiffertroste

linkervoozden Godbzugtigen Beeman wan
- - - -

-

-

- -

neer hp de woeste Teedookrupft, alsdathy

hem selben op eemgoedtfondamentkanverf

keren/ dat Godthem oberall prefent/ ente

genwoodigis; dat hpoveralinzimhantis

en, dat het hem eben beel is/ otn hetn inhet

midden van de woefte zee / als op het dzoge

kant/ uytallegevarenteverloffen; dat Godt

zjnEngelen,diesterkehelden/ overalronts

- Will
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sm hem kam legeren - die hem een wonder

bare/ ein angesiene verlosing komentseben

gen; dat gelobe kam syn ziele alveelmeerder

verstecken, als eertjts hetseggen vanJulius

Cesar, dieingroot gevaar vanschipbzeukte

liden finde / het verlegen en radelose schip

volck/ metdefe woodeneen hartfolgt in elf

temaken: vreeft niet,fepidehp/ wantgyvoert

Cesar, en fijngeluckmetu; wantis hettroo

stelijck voor den Teemaninoozlogs-tyden, ein

alsmenpzijkelheeft/omroversenquademen

fchen te ontandeten I met goet Convoop ter

zeete varen/ de H. Engelen isheralderbeste

Conboopdatmen wenschen) ofbegeren kan;

Spezijnhet/ die die vzoome menschen over al

gelenden/ en versellen/ waerfzeplen ofvae

ren. Sijn onfe vpamdenveel beperijkelen/

en gevaren grobt die by ons fijn, fijnmeer

dan die haer fijn, mogen we speckenmet

Elifa 2 Con. 6.

Js den Bodbzugtigen mensch dan onwe

tende bangroote angelucken, diehemdgepgen

en over het hoofthangen, danfend Godtdie

Hemel-bodenuptzijntroom/omhaerte waer

schouwen voo, die naderende rampen gelyk

dit aendenvzoomeJosephen Mariaisgeble

ken; ofishintenunterstenverlegen, enrade

loos geen uptkomit mog goetepndeinzyn"

faltenkonnendebeoogen/ danfendden Heimel

raed/ enhulpenzünfaken/ doo middelvan

de H: Engelen gelykweditomtrentdevzou-Marc

wen/aen het graf ban onsten geplant, be-“3“

waerhept sagen; of komtyp n:
apen
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flapen omzinmoedeledenteberfriffen/en

zjnafgemattelkragten wedertelherstellen/ de

H: Engelen die falige Hemel-boden/omrin

gen/ enbewakendanzünlegerstede/ om hem

vooy allegevaer, na zielenlighalem/tebehoe

den) gelijk we dit aen den Patriarch Jacob,

in den text/ konnenzien en derhalben hier

heefteen Godfaligmensch/reedenommeteen

fektere T>igter onfestijts/ hemfelven aente

 

fpzeeken: -

Ogrootegunft, de Zerafyn staetvaerdig

Op"Godsbevelomºtherte, dat fig waerdig

Diergoetheydraegd,fijndagen weltbesteed -

Adr. Teveyligentenbynagt,vooralleleed. -

spinne- … Godvrugteziel, dus kontgyveyligflapen,

ker. Gods Engele-wagt factvooruindewapen;

HunforgisueenDiamanten schild, -

Waeropvergeefsdehelzynpylen spild.

Hierhebtgytofom'sHemelsroemtelfingen,

Dieu loomildkomtmetfijngunstomringen,

Soovadcrykbeschaduwt,en bcfchut,

Uval verhoed, enallerampenftut. . .

Alleenelijk resteerter maer / dat we ons

waerdig fülke dingen dagen / dat we anft

gantifadaden/enbedzijbenfao aenstellen/datter

den Bemelzijnbehagen in heeft; wantfoove

in alle sonden/en ongeregtigheden komente

leven/ente wandelen/ wp kommengeenhope

hebben/dat Godtonsfoo introoft engenade
falversellen sponse wegenrepfes unant het

*aengefige desHeerenistegen diegenedicä

- 60CIl »
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doen, om haargedagtenisvan den Aardbodem

uyt te roeyen. Godt / die vollmaeckt in

heylighept is / die en kamgeengemeenschap

metdenfondaerhebben/hoefouhpdefadamige

metzin vzientchap/ en Paderlüke bewaring

kommen beschenken / en daerom / wat ifer

modelijker vooz elck mensch/en bpsonderbooz

den Zeeman/ dat hp in ware Godtvzugtig

hept en opregtighept altoos/ "tzp waer hp

hem bevint / voop het ooge van den Hemel

tragtteleven / ente wandelen, weil aemmer

kende/ dat Gadt / die over albpons is en

in alle geweften van de werelt wonderlijk

gelenden/behoeden/ en bewaeren kan/ ons

ook altoos met zijn repneoogenbolgt/ in't

binnenfe oner zielen in fiet / en alle onfe

bedzijven / in hoe afgelegen gewesen / en

dupfere plaetsen fin oock vanons gepleegd

worden / nogtans op het maufte weet fiet/

en kent. Een aenmerking/ die ons de befe

van Gods hoge naem ten alderkragtigsten

moet inboefemen/ ons doende uptroepenmet

deman/nades Heerenherte: Heere,gydoor-Plan39

gront, enkent my,gyweetmynfitten, ende.“

mynopstaen;gyverstaetvanverre alle mynege

dagten; gy omringt myngaen, endemynlig

gen, ende fijt allemyne wegengewent. Alfler

noggeenwoortop mijntongeis, fiet, Heere,

gyweethetalles;gybefet myvanagteren,ende

vanvoren, engyfetuwehant op my. Heere,

waerfouickhenengacnvooruwengeeilt, waer

foudeickhenenvliedenvoor uaengefigte. Op

dat we dus in Godtfaligen ernst onsfelven

opgeweht
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Pa.73.

25.26.

opgelwekt magten vinden/ om den Leere in

Ware getrouvighept des herten / altoog

onverandertaente kleven / hebbende Godtin

alle one bedzijven in hetooge/ sonderoptof

Optiban zünfallgedienst te wpken/fsgeekende

met Alfaph : wien hebickneffensuin denHe

mel, neffens u engcluftmyoock niets op der

aerden, befwykt mynvlccs,enmyn herte,foo

fytgy Godt, derotsteenmynsherten,enmyn

deel uneeuwigheyt. WBant dan willGod ans

altoosop alleonfe wegen/en werkenverfallen,

danfall den Hemelfig in zegeming entrooft

Oberonsopemen hetfalige Engeldomfalons

gelepden/mietflegtsindesenlevenalleen/maer

vooznamentlük in die uere desdoots: Befug

Christus / metzinfaligmakendeverdienten

faldande Ladderzyn/waer langsdie Hemel

baden ansezielefullenaverwoeren / metdeziele

van Lafarus/in defchootvan Abzaham/inde

plaetfelder verquichinge/vaog alle vzome;daer

Godt dan eert op een aldervollmaekte wijsc

hem openbaren fal/ de Godt mietalleen van

Abraham/Ifaack/enJacobte3pn/gelijk hp

hier aenJacob in hetderde deel vanden Text

openbaert/maeroockde Godt/deweldoender

enhethoogfe heplvoo2alle boometezijn/en

te blüven/ elfs na haer doot ja tot in alle

Eeubveneeuwighept;wantde Heere die iseen

Sonne,ende Schilt,deHeeresalgenade,enee

regeven, hyfal her goede nietonthouden den

genen dieinopregtigheyt wandelt,Pfa: 84,12

Amen.

VYF
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V Y F DE

III-Stuk,ofPredikatieoverJacobsdroom.

DenText.

Endcfietde Heerefontop defelde endefpde:

Ickbende Heere, deGodtuwes VadersA

brahams,ende deGoduwesWaders Isaacks,

dit lant, daergy op ligtte flapen, falicku

even, ende uwenZade,ende uZaatfalwe

en alshet fofder aerden, endegyfultuyt

brekeninmenigtc,Ooftwaerts, endeWest

waarts,ende Suydwaerts,ende Noordwaerts,

ende in u, endein uwen zadefüllen allege

lagten des Aardbodemsgezegend worden,

cndefiet,ickbenmetu,enickfälubehouden

ovcral,waargybeentrecken filt, enicksal

u wederbrengen in ditfelvelant; wantick

cn fal uniet verlaten, totdaticksalgedaen

hebbcn het gene dat ick tot ugesprooken
hebbe. 8 geipr

 

Eer wel1 entmet waerheptzepde den

- Hepdenen Priester Bileam/GodenNum.

isgeenman,dathyliegensoude,nogte*3-’9

cens menschen kint, dat hethem berouwen

soude; soude hy her seggen, ende niet doen?

foudchy het spreken, ende nietbefendigmar

ken? een waerheyt/ die ans ban alle
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Jacob: 1

17.

-

-

afdoo, dedupdelykste poeben berzegelden

bevestigt wiert. Godt is getrou in al zijn

"doen/by hemen is gcenschaduwevanverande

ringe, ofomkeringe; hy is en blpft altoog

defelve des Heerenwoortdat iswaeragtig, en

alwathytoefyt,dathoudt hygewiflelyk, alle

Zhne bclofens/ en toefeggingen zijn ja/ en

amen; dit isgewis / entzeker/daer elckhem

Wepligop verlaten/enbertroubwen mag. TPit

heeft de ondervindinge dooy dupfenderlep.

poevenbevestigt/ gp fethetfelfs ten alder

klaerften in den Text/ in deze Goddelijke

belofen/ aen den Patriarch Jacob, waerin

Godt hem met den aenbank dus troofteljk

mbaertz--- - - -
r" eHeere deGodtuwesVadersAbra

hams, ende deGodtuwesVadersIfaacks. "

ImmerdaermedetoondeGodt/dathpnog

wasenbleefdezelve/ in trouween goedertie

renthept/omtrentden biomenonveranderlijk.

Godthad metAbraham/ diengoten Alerts

vader ennaderhantmet Ifaack,/zijnfoon/

een verbontvanvientschap/ engenade opge

regt / waerin hp die gelovige mannen aen

genomenhad/ totzijnbpsonderevienden/en

bontgenoten/ omhaeruptallegebaren dooz

zihn almogende hant/ wonderlijk te redden/

ente verloffen. Hier vernieut Godtdezezpne

. . . " belofteng aen den Patriarch Jacob, entoont

dathpnogwas/enbleefde GodtvanAbza

ham, nadatdiengzooten vader algestoven

was dathpzijn Godt/- en weldoenderbleef

felfs in/ en madedoot/ als die den vzoome

- JT2ensch
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AMensch niet alleen in dit / maer ook na dit

leben met zijn goeddadigheptfoorijkelijk kon

bekroonen ; en onder defe benaming van de

GodtAbrahams,Isaacks,einJacobs,komt CBod

ong menigmael in die Schziftendes CB: Testa

mentsvoor / waermede dupdelijk wiertaen

gebwesen/ hoe diep dat defe Baderen in gunste

fonden/ als diehem felven niet en schaemde Heb: 11.

haerGodtgenaemtteworden; want God had *

haer 1 en haren zade uptverkooren upt alle

vollekten des aerdbodems | tot zijn volck / en

engendom/omonder haerdeware Godsdienst

opte regten en also fügtbare blinkenvanzün

Hemeiferegeering en hupshoulding/ omtrent

dat bolck/ aen alle andere JAatien te geben.

TendienepndedoetGadthier footroofelinke

belofensaenden PatriarchJacob, die in der

daet niet anders waren als herhalingen/ ein

vernieuwingen van die groote belofens / die

Godtte voorenaenAbraham en Isaakhad

gedaen/ fict'er van Geneß. 12. Geneß: 15:

Gen: 22. en 26: want daer hoorenUwe Godt

fpeeken: Ickfalutoteen groot volck maken,

ickfaluZegenen, enuwen namegrootmaken,

ende ick fälzegenen die uzeegenen, enicksal

vervloeken dieuvervloeken; fiet nuop naden

Hemel,endetelt deSterren, indiengysetellen

kont, foolaluzaatfijn, endeickfalu zaet alle

defelandengeven, het geheeleland Canaantot

eenerfehyke befittinge, ende inuwezadefüllen

gezegendwordenalle volcken.

Dit waren de belofens / die Godt aen

Abgaßamen Isaack had gedaen/ en die hier

H wederOrt
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wederomaenJacob infubstantiewoden ver

nieuwt / tot een duydelijke verfekering aen

hem / van Godts onveranderlijke trouwe/

omtrentdenvzomenen Godivzugtigen mens/

als die zijn toefeggingenfekerlisksouvolben

gen/ engefade zijn/ kroonende / en: beloo

„ nende de eenvoudige enopregtewandelvan

" - diese Goldbugtige 3-Mannen metfulckeuptime

mendedingen.

MDant wat de nature bandese Goddelijke

belofte aengink/ fn was in haer felvendie

boudig/ eh had haer opfügt insonderheprop

diederleyefakten.

- 1. Pao: eerft / fos fag zy op het Alardfe

Canaan / dargezegende/en boven alle landen

geluckigelamt, dat lamtdat van Honing/ ern

ZDelk vloep.de/daerGod “ Mietgaan

van den beginne des Jaarsa , to heteynde des

Jaarstoe, dat belsofde Godt aen harenaks

melingentot eenerfelykebefitting / enepgen

donnte fallen geben. -

-2. 52aer ten tweeden / fbo was in deft

belastens oock begrepende uptbzeyding / en

vermennigbüldging van haer zaet en nako

melingschap/ enhoeferdat völckfouwaffen/

en toenennen; een fack/die in dietyden/ ein

ender die Werksvaderent doen de wereit nog

o wepnigbevolckt was 1 bpsonderhoogge

fe hat wiert. - - - -

z. Emdelijck / fa was in defe bekofte

ooking fotendetoefegging van den Neffas

Jesus die groote geplantenverkoffer van het

sondgemengdom/dat zaetder n:
- -

Ol
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onfe eerste ouders in den Paradjfe al toege- , , ,

fept; Enaendefe geloovige Baderenhier/by

vermieuwing/ wederom belooft; een belofte

die iets sonderlings en heerlijks in haer be

greep / want hier dooz fou haer geflagt de

roemban alle Volcken / en natien des wereldg

worden; de JMeffiasdiesouzijn/bepde/ een„ ,

ligtderHeydenen, eneen Heerlijkheytdeshuysz.

Israels. Hetgamtsbewerp en deomiflagnu

ban defe dzievoudige belofte, was general

Ihlt ingefloten in het voopfte vandefe Demel

fpaeck,/ die onfen Patriarch inzyu doom

uptdenhoogen 19cmel/ telvooren quam: Ick

bende HeeredeGodtuwes Vaders Abrahams,

endeGodtuwesVadersIsaacks; wantals Gold

hemdusaen Jacob openbaerde / als die Godt

zjner Baderen/ fbo gafhp daer medeteken

men/ zijngroote liefde totdefe menschen, die

haer metalle hepl en Tegening / nazielen

lighalem / wilde bekroonen; ein haer op een

uptmenende wijf/alszijngetrouwe dienaers/

wilde weildoen ; en am hem fiven van folg

grootefakentekommen verfekteren/Jacobhad

zijnologen maerteflaen op die gene/ diehen

dit beloofde/ namentlijkdeHeere. -

Ickbende Heere, fegthp. MDaerlijck dat

MDoortbetekentmagt/ heerschapppe/ en ver

mogen. Dingendiefoo volltrekt inden Heere

onfen Godt geplaettzin/ als fe vollstrekte

lijk tot het vollbpengenvanfulcke uptmenende -

fakten modig waren, want hpis het/ diefoo -

wel/ en mietminderheitvermogen heeftonte

vollbzengen als te willen, die mietstegroot

H -, nog
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Luce 1.

37

Gen:17.

- -

Pa: 91

nogte wonderlijk kanztin. By Godt, finde

daeromde H: Engel en kangeendingonmo

gelyckzijn; waerom Godt hemdusaen den

H: Abraham openbaerde: Ick ben Godt de

Almagrige.

Enftker/deaenmerkingvande Goddelijke

magtenalbermogenthept/kon die geloovige

Aertsvaderengrontsgenoegverschaffen/om

haer geloove onwankelbaerindieuptniemende

belofenste fondeeren/ en alen des felfs ver

bullingin her alderminfemiettetwijfelen; te

meer/ dewijlfe geduriglijk foomenigvuldige

blijken ban de Goddelijkegoeddadighept/je

gens hem/ fragen, altoos den Patriarch Ja

cob moeft hem felve hier ten vollem vanaver

tupgt vinden/ foo wanneeer hp zijn aendlagt

liet gaenop hetandere, oftweede gedeelte van

defe Godfpzaeck / waerbandel: JNofes/ in

het vervolg vandentext dus getupgt:

Siet,ickben metu, enikfalubehoeden over

alwaargy hcenentreckenfüllt, en ickfaluwe

derbrengenin ditfelvelant, want ick en falu

nietverlaren, totdat icksal vollbragthebbenal

les, datick tot ugefprookenhebbe. -

WBarelijk heerlijke beloftens/ en geluckige

repfgers/ die Godt op haer weg en repfe

foo bpsonderlijkwilverfellen;die Godtotzijn

Conboop/ en den Hemel totzinfeconde/ en

hulpe heeft; waer boo; fou fulck een mensch

dan mog hebben te vpeesen/ want die in de

fchuyl-plaatse desAlderhoogstengesetenis, die

fal vernagten onderdefchaduwe des Almagri

 

gen. Sulkeenmenschmagfpekenmetden Hit
TUD Abid
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TBabid: ickenfalnietvrefen voortienduyfen

dendesvolcks, die haar rontsomtegenmyfet

TCI1.

MBant ofwelde Heere onfe Godt/ met zijn

wefen die gantfe aerde vervult/ en alle mens

fchen/ in wat ooden engewieften van de wes

reld datsezijn/ over albp/ pzefent entegen

woodig is / fulcks dat hier niemant zijn

almogende hant ontvlieden/ nogontloopen/

ofzijnaldoofendeoogenontsthuylenkan/foo

is hp mogtans op een andere wife bp den

Godfaligen en vomen/ als bp denGodlofen/

wantdenGodlofenis Godtbp/omhaer dooz

zijngrootmagtigehantin harebsofedeffepnen

te teugelem/ enintetomen/ of am haer ober

haer reets bedyeven quade fuckentefaffen;

maer den vzomen/ en Godtfaligen / verfelt

Godt op zijn weg/ omhaerte behoeden/ en

te bevwaren/ enmetzijn goedertierentheden te

andersteumen; na dat aenien sepde TDavid: „.

Godt kent dewegder regtvaardigen, maar de -

wegder Godlofen fäl vergaen; enderhalven/

als GodtaenJacob hierbelooft/ fiet ick ben

metu, foo fegt hpdaer mede watsonderlings

enongemeens / naementljclt/ Godtdie gaf

"er meldetekennen, dathyzijnoogen/ ja 3in

Goddelijke voorfolggedurig over hem wilde

latengaen/ dathphemopzinweg/ en repfe

met zün Baderlijke hoedealtoos wildebyblijs

ven/ hem upt alle fwarigheden redden / en

verloffen enmetzijngenade/ en hupe gedu

rigaffiteerenfou. Indie kragt/ en bedup

Denis gebzupkte onfen Heer dit Woo2tophet

If 3 28Cap
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28Cap: van Mat:tegenzijn Apostelen/doen

hp se uptfont/ om de gantise werelddoophet

falig Evangeliumteppedilien: siet,ikbenmet

ülieden alle dedagen, tot aen de voleyndinge

deswerelds toe; want als Godt gefept wogt

met iemant tezijn/ foo wogtdaerdooy aenge

wesen/ dathy densodanigeninzüngunst/ in

zijn vzientfchap/- en sonderlinge befcherming

op en aenneemt/ om der fodaunigen metall

hetgenehemnazielenlighaem modig is/ ry

kelikte beschenken. Alltoos zoo verklaerde

Godtfelvedefezijnebeloften: fiet ick benmet

u, in het bolgende vanden text/wanneer hier

dit bydoeten aenknoopt/ enik falu behocden

overal, waargyhenen, trecken füllt, enik sal,

&c. even ofGodt zeyde / schoon gp in een

„, vgeemt 1 enafgelegen lant fult trecktn en

„, datgponder menschen zultverkeeren - dieu

„, zullen tragtenteverducken/ entequellen/

, ick nogtang/ die uwer Baderen Godtben/

„, die zoo beel poeven vanmynmagt van

„, mijngoethept/ enliefde/jegensAbraham

, en Isaack heb getoomt/ cn haer upt alle

, peryltelen altoos hab gered/ ick faluoock

„, op. u weg/ ein repfe geduriglyk versellen/

, en als een trouwe wagter mijn Oogen al

, toosoverulatengaen/ ubehoerden/ enbe

, waren voor de listen en't bedzog van alle

„, uwe vpainden/en u gezegend doen weder

„, keerenin ditfelveillant Canaan/ dat ikuwe

„, Baderen gefwooren heb te zallengeven/

„, ja ick en Zalumetmijntrouwe/ mermin

„, hupet engenade nooptverlaten/ tot

- 9, Uelik

 

-
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„, ick alles fal bolbzagt hebben/ datickube

„ loofd/ ein tolegefept hebbe. -

Soo veel liefde had den Hemel voog die

bzoome / en Godfalige AlertSwaderen / foo

kraonde en beloonde by haereenvoudige/ en

opregtewandel; en am hier eenkartelebens

fchets van haerte geben/ fn waren alleen be

lüders van den waren Godt/ inhetmidden

van Afgodise menschen / hare eenboudige

Godsdienst l (die niet betont in een groot

getal pligt-plegingen 1 en Ceremonien) be

toomde genoegfalem / datse de Alderhoogste

met een fupvere Ziel / en een opregt gemolet

diende; Waut hare Tenten Warente gelijek

oock harelterlien/ die Baders/ ofde eerftge

booren Sonnen/ dat waren hare PZiefers/ " "

of Teeraers. Sp dienden Goldt niet na dg

overleveringofdwang van menschen; maer “

mahaer befte kennislende Obertupging hares

gemoets, Sp waren aen geenplaetS / in 't

stuckvanhareGodsdienst/ gebonden/ maer

boudem Alltaren waerfingualmen ein vereer

den Godt met het beste datife hadden/ tat tey

ken van haer harteljlie dankbaerheyt/ boog

de ontfangene weldaden / ein offe, alldickwilis

van het eene lamt in hetander trocken./fpbe

waerden egter dessen eenvaudigen dienst des

Heerengamtsongefchonden/fonder defelve met

viele bygeloabighedente befoedelen.TDuswan

Delden defe BaderenmeteengatetgewetenUdo

de Alderhaogste, diehaer oakmetzüngunst/

en liefdie oberschudde / zijn verbont unet haer

Opregte ein haerins bpfondere beziemtschap/

4 LN

-, . . ."

- -

* -
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en befthermingh op / en aennan. - -

Toepas- Hieruptkamellitgodbzugtig Chriften nukee

"Sº renenverstaendatGodopenbesonderewil

fede Godt/de weldoender/en hethoogste hepi

dervzoome IAensthenis/enaltoos blift;dat

hpeen naubwefolge overthaer dpa.agt/ em haer

mietzijn gunft/ en hulpe altoos wilverfellen/

waerdarf gaen/ waerdatserepfenoftrecken.

Dat was de Goddelijke belofe aendenPa

riarchJacob / indentert: Ickbende Heere,

deGodluwesVadersAbrahams,endeGoduwes

VadersIsaaks, fietickbenmetu,eniksalube

hoeden overal,waar gy heenen treckenfultz

endushooren wie Godt oock totden H.Alba

gem.,hamfpgeeken: envreeftnict Abraham, ikben

1. uwenschilten loonfeergroot; fiet des Heeren

platz. "Es (egt David) is over die gene,die hem

': vresen, die op fijn goedertierentheythoopen,

omharezieletereddenvan de dootenhaerleven

te behouden by den honger. TBitbevestigde

- Godt banalleeeuwenaf) doo dupfenderleme

exempelen/ waer in hp t'elckens de grootste

poeben van zijn Baderlijkevoorfolg en on

veranderlückeliefde/jegensdenvzoomen/ en

Godveesende gaf. -

W9amtindien Goddoo.dehooggaendefonde

inandereerste werelt/ waer dooy die menschen

foo algemeenden wegdeslevens verlieten./en

hethepllaospadtdes perderfs infloegen/ dat

Gods geet'er dit getupgemis van gaf/ alle

vleeshaddefijnwegverdorvenvoorden Heere,

terade wogt/ om all dat fondige volck op een

ongehoode wjfete fraffen/ en dooz een ver

- - - - - - vaerlijke
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barelijke M9aterbloet van den aerdbodem te

verdelgen/ de Hemelse voofienighept dzaegt

nogtausfogge boo2 Roach, den Pedikerder

geregtighept / en red themop een wonderbare

wyfeuptdat allgemeine verderf

CPfwil Godt daoz de hooggaende fanden

der inwoonderen van Sodoma en Gomogra

getergt/diegamtfelantstreekmetalleharefon

dige Invsoonders/hetonderfe bovenkeeren/

endoozhet vier vanden Hemel verdelgen/ hp

vergeet egter den boomenTotmiet/ noglaet

hem in die algemeene ramp mietfneuvelen

maer entzijntrouwe Hemel-boden omhem

upt dat groote ongeluckte verloffen; en Wat

is’t leven van de Aertsvaderen Abgaham/

Ifaack / enJacob/enbpfonderbanden vzo

men/ en kupfenjongelinck Joseph anders

alseendgoplugtigtigfehouw-toneel/ waerin

mende blijkbaerte bewäfen der Hemelscher

voostenighept / en Gods nauwe fo2ge/ die

hp over die boome mannendzoeg/ althams

fag uptblinken. Teetde l'Historievan Joseph.

Hp wiert van zijn epgen bzoeders doodelijck

gehaet / aen de Jfmaelitische Cooplupden

verkogt/upt zijn Baders hupsin verrelan

den weggeboert/ tot een flabe in Egipten

verkogt/ van zijns Heeren Doufchandelijk

belogen / entotzijnantschultindegevankenis

gefloten. Godtfcheenhem t'eenemaelvergee

tein/ en verlatente hebben ; maer doennog

transl doenverhiefGodthem wonderlijk/upt

dien alderlaegfenstaet tot een Popstenover

ste Liegent / ja allgemeine behouder van zijns

5 Paders
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Padershups/ engamtsch Egiptenlant. Gy

liedenhaddet welquaettegen mygedagr (seyde

hpfelbedaeromtegenzijnbzaederen)maerGod

heeftdattengoedengedagt; zieter vanGene

fis 37:39:40:41:42:43. emdooggaems/tother

eyndevandarbocktoe. Sien wehetleben van

TBaloid in / hoe groote poeben van Godgs

erouwefolge overden zymen worden wedaer

in welgewaere hy wogt van Sauldoodelijk

gehaet en overalbelaegt/ eu vervolgttwee

maelwashpfoogoetalsumzijnhanden;maer

telckensrodde Godthemupt die grootegeba

ren; die Heere fatalen 't roer / die hielt hem

faende/ als ihm vanpdereen verlaten was/en

bzagthemdooz vielerlepe wegenenormwegen /

van een Harders-faf tot die Maomincklijcke

Czoon/- en Septerin Israel.

En't is dieselve Goddelijke vaopfopg/ die

meerandere vgomenfoonauheuriggadefloeg/

die hiereen Eliasindenhongerfmoot/ dooz.de

ombermuftige Havens / upt her MDout doct

spizfigen; diegindereen TDanielinden kuplder

Teeuwen/ voor de vxeselyke tanden van die

beeten bewaere/enhaerwpeedemuylen wom

derlijk tolefluptja die deharen/dehoofden/en

lighamenvanzijnmedegesellen/inhermiddem

van het vier / onversengt deed blijben/ als

waren sie teenemaelonverderfelijk.

Soogrooten MDolcke/ die we alsgetupgen

der Hemelservoozienighent/ emnauwefogge/

die hp over de vzoomedaegt rontsomons

hebbenliggen, die moeteilt Chriften in zijnge

loove / hoope/en vertronwen op Bod/ ein

- - - - Op
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opzijn Paderlijketaeberfigt/mietwepnigver- -

fierckens kamen'er dupfere wolcken van te- -

genpoethaer oberhethoofhangen/laetGod

de wateren des lijdens haer famtjts aen die

Viele gaen/ wat noot booghaer watreden

om haerte bedzoeben - want den Heimelfolgt

voop haer/ de Alderhoogsie die falhaer niet

begeben / mog beraten, für morgenformtjtsin

grootefwarighedenkamenboopeentjr/ afin

die allgemeine rampen, die God over landen ein

volckenfent / haer deelmede dzagen; maer

Bodt / die weethaer Veeltijts wederom wom

derlijkte redden/ emuptte voerenineen over

vloetjende verberfinge; menigmaelruktGod

haeruptditlebenwegvooghetongeluk/doen-Jela,

de haermetvrede ingaen inhare flaepkameren. 1.2.

Endaerom het wasdieopmierklingevanDa

vid/ in den 37 Pfal. maemelijk dathy nog

nooyrden regevaerdigen hadde verlaren gefien,

enfijnzaetalsbrootfoekende.

Somtijts gebeurthet oock / dat Gadton

wepnig vzoome/ geheele Steden/ Landen/

en Dolckeren spaert/ en van zijn weekende

oodeelenverschoontz want amtienregevaer

dige wildehydegeheelelantstreeckvan Sodo-Gen.18.

malen Gomorra(hoe groot hare fonden oock“

waren) sparentenbehouden; om Pauli wille

behielt Godtalle die menschen/die inhetfähip aa.,

waren doenhmaen Miletten fähipbzeukleet.21.

LHieromriepdeJoodfekterkeupt fooniet.de . .

Heere der heyrscharen ans nogen weynig“

overblyfiel gelaten hadde , (maemelijck van

Ugoome menschen/) alsSodomawarenwyge

worden,
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worden, enwyfoudenGomorragelykgeweefe

fijn; wantde vzoomezijnhetzout, diedewe

relt bepdevoop het verderfderfonde/ ender

stizaffe bewaren. MBaerom teurboft ze

dick van Sackfen/ toegenaemt de Boome,

plagtefeggen/ alsickmaervyfoffesGodfällige

menschenbymyheb,diemymetvierigegebe

dentotGodthelpen trijden, danvrees ickde

grootsteheyrlegersvandewereldin hetminste
Iller,

JBaer dpaegt Godtfulcken naubvenfolge

ober die boome/ als we aenfontshooden/

ja zegent en behoet hp somitsdebosevan

"fwareoodeelen/en datenkelfimtsomwepnig

vzoomen/die inhetmiddemvanhaerzin/hoe

feermoetons,die aenmerking opbwecken/ om

onsgarentebegevenin'tgefelfthap vamboo

me enGodfaligemenfchen / omdaer meldete

berkeeren enormtegaen/mietflegts/ omnef

fens haer/ diefelveportie van zeegening/ en

vanGods Baderlijcke bewaringteerlangen;

maerbooyalamdoo haerheplige wandel./en

boozbeeldig leben/ mede opgebweckt te wog

den tot deugten Godfalighept / op dat we

upt ter harten mogen fpzeeken/ metden Hs

"9Gavid: Heere, ickbenen megefelderg

* nerdieuvresen,diendieuwegetuygeniffenon

derhouden.

MSevinden weongdanop verrerepfete bwa

terofteland/ onderheit gefälschap vanboofe/

en Godloofemenschen/ daer we alsdam/ om

datwenietanderskommen/ondermoeten ber

keeren; hooren we haer dagclyer bloecken

fweercn
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fweeren/ en Godshooge naem / dooz haer

onbefmeden tongh / onteeren / en allerlepe

zouteloofe / enonstigtelijkepzopoofen boot

bzengen;fietgpfehierleedigeuurendoobzen

gen/ met dobbelen en spelen / met Bande

wijn/ enferke danktedzinken/ ofden Ta

backs-pyp geduurig aenden mondte hebben/

gelijck die dingen doozgaensonder dezeeba

rendclupdemovervloedig / entot walgenstoe

gepleegt worden - dan hebt gpmaukeurig op

ufelventeletten op dat gphaerindiefondi

gebedzijven niet gelük wozd; in "ttegendeel

betoomtudandoop ernst endeftighept, die in

aludoen/ en laten moet upt blinken/ datgp

geen gemeenschap hebt aen die onvrugtbare Ephr:

werkendesduyternus, maerwiltfeveel eerder, 11.

doo: een Chziftelijk boozbeelt/ bestraffen, op

dat gp duseen iigt moogtzijn indedupfere

werelt/jafelfs/ als een Hemelszoutmoogt

dienen, om wiens willeGodt deuptvoering

van zijn oodeelen, aber die boofe menschen

(dienhp anders in zijn regtvaerdighept/dooz

het vier van zijn toomfou verflinden) mogt

opfchopten/ em uptstellen. Wilt danboogal

uleedigeuuren/ die U boben het waernemen

van u lighamelijk beroep oberschieten/ veel

lieber befrieden in het leefen en dooybladeren

van het Zeplig Woek des Heeren/ laetdatu

lust - u trooft/ en vzeugde zijn ; want moe

ften de Joden vande Wetdes Heerenspee

ken / en trackteren met malkanderen / niet

alleenalsfein harehupfen waren, maer ook

alsfeober wegrepgden/ alsfeupt/en :
gen



94 : 1 : Vyfde Predikatie 

gen/ een opregt Christen is niet minder tot

dir alles verpligt; de MBetzing Gods/ die

moet in 't bimente van zijn Harten Biele

zün omte sprechen met Israels kominck

war,„oock yn uwe geruygeniffen(Heeremynver

en“, makingen enraedslieden, hoeliefhebickuwe

wet, y is myn betragtinge den ganten dag.

MDantheeftdenBeeman/ omzijnrepfegeluc

kiguptte voeren/ voogalvanmoode een goet/

en weltbestrecken kompas/ en moet hpdaer

op welgeoeffend / embedgeben zijn/indien hy

baste/ enfekere koersen/ madehavenzijner

begeerte / dooz de angebaende/ en bzupfende

Teefallkommennaken/ een Christenheeft vo03

alvannaodc / metdit geefeltjliCompasvan

Sods WBoot voogfien/ en daer in weltbedge

ven/ enervarentezijn/ indien hp andersop

fektere gronden hoope kan hebben / om het

schip zijnder zielen dooz de ongestupme Bee

der vereit/ behouden in het Hemels Bader

lanttedoen landen; wantbupten datGeeste

lijkligt is onfzielegants/ engaer meteen

dupfter kleet van onwetentheyt overtogen;

apet: 1. danfynweblintvanverrenietfiende;wantdie

9 in die duyterniffe wandelt, die en weet niet

waer hyhenen gaet, fepdeonfelseer / Johan:

12. 35. En daerom, wat kanderbeter/en

indodiger oeffening voo one Biele zijn/ als

de onderföcking/ en betragting van foodier

bare faken, dieonswyskonnen makenterSa

ligheyt, door het geloove; invoegendatmen

opeengoetfondament kanfpzeekenmetde H:

Paulus; ikweetin wiendatikgeloofhebbe,

- DALL
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daermen anders bp bersupm bandesenon

digeondersdekingvan Gods MBoot/ iniou

tereomkundesteckende moetuptroepen: ick

weet nietwarickgeloven fäl; eidaeromwel

gefept van Toninck David / in den 1. Psal:

wegelukfäligisdeman, die hierengaetin den

raet derGodoofen, diemieten staet op de weg

derfondaren,ende nieten fitinhergeftoelteder

sporters, maer fjnluft is in desHeetenWert,

en hy overdenkt syn Wet dagennagt; hykal

fyn als een boomgeplant aendeWaterbeken,

die synvrugt geeft in synentyt,ende welckers

bladt niet afen valt, enalwat hydoetfalwel

gelucken. SulckenGodfaligenoeffeningeop

onfe weg/ en repfe/foulongetwijfeldden He

meloockinterdost-'' ong Open

doen/ en onklumptens der Allmagtige die fou

ons oock mee-Jacobversellen/ enhemselven

op een alderrouselyksie wisse aenonsopen

baren/mietalleenalsdie SpötvanAbraham,

Isaack/ enJacob: maerinsonderhept als

de GodenDader vanone leere JesusChzi

fus in/ endoo: wienhpdeingewandemzij

ner goeddadighept foo rijkelijk ohner onsge

opent heeft; en hp fou ons deel doenhebben

aendefetroofelijke belofen; fiet ickbenmet

u, cn ickfalubehoeden overalwaargyhenen

treckenfüllt.

Geluckige menschen zin wie damals wede

Alderhoogste foo tot one MDagter/ en Be

hoeder hebben. Welgeluckfälligdan isfulkeen Plät: 33

volck, wiensGodt de Heereis, datvolckdat'“

hyfigtenerwe uytverkoren heeft. Defooda

nige
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nigedoethp hier zijn goedertierenthedenpro

ben/enfmaken/ verfegeltdooz zijn Geest aen

hare Zielen, dat hy haer Godtis, en syfijn

volckzijn/ kroonthaler bende metlighamely

ke dog boop almet Geesteigkiezegeningen /

enfalhaerlaettelijk deelgenooten maken van

zijnfalige Heerlijkhept haer doende aenfitten

met Abraham / Isaack / Jacob / en alle

' in het Itoninckrijck der Hemelen.

NEN,

sEs
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S E S D E.

PR ED 1 KAT1E,

OverGenefis28.2o.21.22.

Den Text.
-

EndeJacob beloofde een gelofte, feggende:

wanneerGodmetmygeweeftzalzyn, ende

mybehoetzalhebben opdefen' , dienik

reyfé, ende mygegevenzal hebbenbroodt

omte eeten, en klederenomaen tetrecken,

endeickten huyfemijnsVaders invreedezal

wedergekeert zyn,zoozal de Heere mytot

eenen Godtzyn, ende defe feen, die iktot

een opgeregtteekengefet hebbe,zaleenhuys

Gods weisen , ende alles watgymygeven

zult, deszalikvoorfleeker detiendengeven.

Waerdc toehoorderen.

SIets ifer/"twelk boo!onsmenschenInley

NFE)in dit leven kostelijker en moodigerding,

Sßis/ dan de waere Godsdienst; dieis

“omepndig waerdiger dan goudt, en

veeldierbaerderdanallerlepe peerlen, enede

Ie gefteenten zijn, en daeron is beleeft en

vxiendelijck van lippen onder de menschente

zijn/ goedt/ omdathetfelve/ totdeburger

ycken omgang/ en dagelücke verkeering/

by defelve/ fbo veel mutendegemack bp kan

bzengen/ gelyckmen'tfelve ookdaerom/on

G Der
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der demoodigepligten der Christenen, welcke

in alles wat acngaende de goede zeeden, cier

lyckenaengenaemis/moetenuitmunten/aen

merckenende begrijpen moet/ ofiswysheyr,

ende vertant in allerlepe voopnemen/ enham

delingen mogvan veel mcerder/ endegromter

nut/omdatheteerte/zclfszonderdittweede/

van wepnignut/ endegebzupk kanzjn. TDe

waere Godsdienst, ofte Godvrugtigheyt,diep

op des menschen herten ingeplant/ gaethet

W002gaende/ gelijk mogveelmeer anderedin

gen/ feer verre te boven ; als zijnde een

oberkofelijcken boom, in feer vette aerdege

plant/ welckmietdanedele/ emoverkofelylke

vrugten vootbgengt. Jae hier in vintimen /

dooz Godsgenade/ een schat,vaneenomupt

dpukbareryckdom, "t welckdemottenier ver

teercn/ nogde dieven mietfeelen en konnen.

Endaerom/ almoeftiemant/flfsmetledi

gehanden/ vertrecken/ en vlugten/ hp fou

tendefen aenften/ met den vermaerden Bias,

v2yclijck feggen mogen: 1ckdraege hct mync

INCÚ. my. - - - -

Hier in heeft men oock ccm uptmemenden

breydel, ende kragtige toom, om alle quade

lusten ein begeerlycken, in te binden endete

dooden/ om dat de vrecfe v002Gods groote

naem , ende derhalven de ware Godsdienst,

fälfsin't middenvan allerlepe tentatie,enver

foekingentotfande/ ende ongehoofaemhept/

onstot onsfelvendo.emfpeeken/ metJoseph,

an, „dien kupfchenJongcling: hoezoudeikditeen

9, soogrooten quaetdocn,enfondigen tegenGod?
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Endaer nebens/ de Godvrugtigheyt is oock

een Teegemryck fonteyne, daer niet anders/

dan alles watgoet/ en loffelijck is/ upt ant

faen/- en voopzupten kan/ weckende des

menschen gemoed kragtelijck op / om alles

wat hp heeft / ofnamaels/ dooz GodsZee

gen, optmagbekommen, niet totpronck ende

prael,ofpdele endertelewelluft aenteleggen/

endete befeden maer vollgens schuldige pligt,

en ma aerd van ware dankbaerhcyt, tot eere

ende verheerlijcking vande naeme Gods) den

eenigen ende groaten weldoender van ons

alleen. Ditfiet menaenden Goldbzugtigen

Migning David; want als die Heere hemvan

defchaepskoye, en vanagter defchapengeno

men, ein eenenaemegemaekt hadde, gelyk.de

naeme is dergrooten die opaerdezyn, foo wil

dehy/ ten bewijfen vanhertelijckte dankbaer

heyt , die naeme des Heeren een Huys ende

Tempelbouwen/ tot lofvandesfelfsgroote

naem, over de gantise aerde/ feggende ; wie 1 Kroh:

benick, Heere Godt, ende wat is mynhuys, 7 : 7

datgymyhier toegebragthebt; gy hebt myn“"

verfien met defe verhooging, 6 Heere Godt;

wat al Davidmeerbyu, daer toevoegen,van

wegen de eere aen uwen knegt? doggy kent

uwenkmegtwel. Ein wat befpeurt men ook

een Heerlyck voopnemen in den PatriarchJa

cob,om alledezegeningenenweldaden, welk

hp uptde Paderlylke handtonfes.Godsmogt

ontfangen/totroem,ende totprysvandesfelfs

nacmte befteeden/ ein aenteleggen - immers

daer van hebben wp eenfeer leerfaem/en

LE 2 gantisch
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gantisch dumdelijck bewijsindentext, enorm

"tfelve nader intefien endete verhandelen/

foo fallen wp/ daer in aenmerken defe twee

Hoof-tucken, als

Ten cersten het fondament , waer op den

Patriarch Jacobdefe zijn Goldvzugrige beloitte

doet rufenen steunen.

Tenanderen, zijn Godbzugtigebelofte, en

toefeggingefelve.

Belangende nu het eerste Hoofftuck/ be

helfende het fondament waeropden Patriarch

Jacobdefe zijn Godvzugtigebelöftedoetrusten

ende feunen / daer van faet in den Text:

Jacobbeloofdeeengelofte, feggende:wanncer

Godmet mygewectzalzyn, ende mybehoed

zal hebben op defeweg, dienickreyfe, ende

mygegevenfülhebbenbrootomte eeten, ende

kleederen omaente trecken, endeicktenhuy

fe mynsVaders, in vreede zal wedergekeert

ZVI.

"De Autheur, ende Perfoonnu diehier voo2

kome/ endefpceckendeingeboert wogt/die is

den Patriarch Jacob, wiens groot-Vader was

den Heiligen Abraham, den Bader vanalle

geloovigen/zijn eygen Vader, den vzoomen

PatriarchIsaack. Ende zijnde hpfelfs Vader

bantwaelfzoonen, hadde GoddanaenAbra

hambeksoft: ikfälugrootelijksfeegenen,ende

uzaetzeervermenigvuldigen,alsde Sterrendes

Hemels, ende als het fant, dat aen den oever

Gen21. desZee is. TDefe twaelffoonen, maeckende

17.

detwaelfPatriarchen Israels, diezijndeTronk

en Wortcl, waer upt alle de Joden :
NE
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men/ endefpzupten/felfs goldetegenwooz

dige/ welcke tot een aldersigtbaerst teecken,

van Gods wijfe en regeveerdigebestieringe,

om haerzonde wille/ over de gamtfchen aerd

bodem/ fonder dat femeteenige andere volc

keren/felfs in foo veel honderden vanjaren,

eenigfingstfamenfmelten/ ofvereenigtwo;

den/ ineendgoevigeverstrooyinge zijn. MDat

Jacob, ten aenfien vanzijndoenenlaetenbe

treft / hp was een vroom man in fingeklagt,

bzeesendeden Heere bandezejeugtaen/endaer

om een uptmement liegt in deugt - ende Godt

faligheptonderdemenfchen/ foo dathyvppe

lijck tot den Heere mogtspeeken

Van buyten ben ik flegt,

In ºthert ben ick opregt,

Enfteun opuwe trouw, -

Dat's al daer ick op bouw. - -

Hp nu beloofde ecngelofe, te weetenaen

den HeerezijnenGodt , zijndediteen vzpwil

lige toefegginge, welck hp dedeupteen waer

lijck Godivzugtig gemoed / ten bewyfe van

herteltickedanckbaerheyt, ende omdaerdooz

hemfelvefoo beeilte meeraendendienst Gods

teverbinden/ ende vande Goddelijckegunft

enzegente kommen verfeeckeren: wantnadien

Godtde deugtfelveis/ endedaerom hetgoede

op eenaldervollmaekfie wifeliefheeft/endebe

mint/foozijnookdiemenschen hemmengroot

ften aengenaem / welcke / bp gelegenehept

van zynBaderlükenzegen, haerfhuldigen

G 3 pligt



MO2 Sesde Predikatie
 

Tal.76.

1 ---

pligtteregterkennen/ ende garen willen ber

Wullenenwaer nennen; enderhalven/niemamt

kan feekerder van zyme handt verwagten

Zeegeningende Gebenedyding tefullen ont

fangen/dandie in alleopregtighept / infoo een

gemoedoock voo: hem bestaet. MDaeromden

Palmistvermaent/doergelofen,endebetaelte

den HeereuwenGodt, allegydie rontomhem

zjt: laetsedien,die teivreesenis,geschencken

brengen. JNaer nu/ wat bidt ende fmeckt

den PatriarchJacob, amdefe zijnbeloftetemo

gen vollbzengen/ van den Heere? in 't alge

meenfeythm: wanneer Godt metmygewect

zalzijn. Het voonemen des menschen / en

kan buptenGodsgenadigenzegen, geen hepl

nog voofpoetaenbzeugen; bwant ofhy zijnen

wegbedenckt/ die Heere moetzynengangbe

fieren. Anders fall dentoeleg/ vandenAc

kerman, vandenCoopman,vandenZeeman,

ende wie dat het ook weesen mag/ pdellende

bzugteloos zijn; dit was ook bp den Goldt

bzugeigeuJacobalfoo begreepen/ ende aenge

merkt/ endaerom wodthp nu/ van zijnVa

dershuysafgefchenden/ repft hp na eenander

lant, omdaernueenftylende beroep, ophem

felven/te aenvaerden. Hp heft zijn oogen,

ende Godvzugtige ziele na den Hemel op/bid

dende datde Heere, diemalderbarmhertigsten

Vader, metzijngunft, ende zegen, dogmet

hem wildezijn/op dat hp hepl/ende voofpoet

mogt ontfangen/ ende dat het werck zünder

handenmogt bevestigt worden. Gelinckhem

de Heerehierin Cokgemaedelück verhooden

ends
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endezijne bede, gumstelijck geschonken heeft.

Gelijckditook fofigtbaer/doo allerlepegrog

tefegeningen, aenzijnbeminden Vader laack

gegeven was/ dat zelfsde Heydenenaen hem

moeften belpden: Wyhebben merckelijckge

fien, dat de Heere metuis. Een weidactdes

gemels, welchowerdie bemindegelegt, so '“
klaerijck/ voo2 aller menschen sogen Conti

nueerden en uitblonck, dat oock aengaende

Joseph, de Sone vanden PatriarchJacob, zijn

dein Egipten, getupgt wordt: De Heere was Gen:39.

met Joseph, zoo dat hy een voorfpoedig man“

was, de Heere zegende desEgyptenaershuys,

om Josephswille,jaden fegen des Heeren was

in alles dat hy hadde , in 't huys , ende in

ºt yelt.

HNaer wat verfoeckt nu defenbomen man

verderin't besonders pfielt aen den Heere

die dingenvoo/ dog alt"famen redelijk /en

devoop een Godvzugtiggenoedt/ well betae

1nende,

in versoeckt/ datde Heere hem wilde be

hoeden op denweg, dien hy Reyfde. NDas

Jacob dan gevalleninden hittigen toorn van

zijnenbezoeder Efeu,welcke zig trooteom hem

5

Gen:27

te dooden? Enhaddefin Moeder Rebecka, 45

omfoodgoebigen angeluck vootekomen/en-Gen:28

deomhaerderbeyde, nietberooftewordenop.

eenen dag, tegen heim gefeyt, vliet gyna Ha

ran, tor Laban, mynenbroeder. Jae hadde

Ifaack felve/ heunten defen infügte, wegge

fonden feggende/maektu op, gaetnaPaddam

Aram,tenhuysevan Berhuel,uwesMoedersVa

- CB 4 der,
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Pfa: 121.

3.5.6.7

8.

der, en moest hy damals een armen balling

(omfoo te speecken) zijn Vaders huys, zün

beminde Ouders, Vriendenen Magen verlae

ten en trecken over bergen dal. Eenweg,

foo de Lant-beschryvers getupgen / wel van

hondert en twintig mylen lang. Apbeveelt

hem dam/ omtrentdit voopnemen/ inde hant

des Heeren / biddende, dat die hemdog op

de Reyfe behoeden ende bewaeren wilde voo;

alle quaet/ dat hem de Roovers, ein andere

boofe menschenmieten mogteaenvallen/ mog

de biefchende Leeuwen , of verscheurende

Wolven, hem verflinden/ datde Heeredog /

them/ zijnde dus verrevan alle menscheljc

liehupe verlaeten als eengetrouwen Leyts

man, by zijn regterhant wildevatten/ op dat

fijne voetennoit enmogten warnckelen. Een

weldaet / waer van den Psalmist fept / hy

(maemelijckde Heere) enzal uwenvoetenniet

laetenwanckelen: ubewaerderenfalnietfluy

meren, die Heereisuwbewaerder, de Heere

isuwe schaduwe aanuwe regterhant. DeSon

ne en falu des daegs nict stcecken, nögde Ma

no des nagts. De Heerezalubewaerenvan al

le quaet, uwezielezal hy bewaeren : de Heere

zaluwen uitgangende uweningangbewaeren,

vannuaen, tot in der“
JNaer wat begeert den manGodsmogmeer

Bjn bede is omte mogen berkrpgen broot

omte eeten, ein kleederen om aen te trecken

Eenverfoeck/ zijnde / madenstaetvan dit le

ven/gantischbillick en redelijck. WBantterwijl

datwe in't lighalem leben / foo zijn ons/ tot

UN
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anderhout deszelfs/ lighaemelücke middelen

nogdig. Daer dannogby komt/ datde ty

delijcke dingenfijnals centeerpenning,datveel

cen ballasts, maer dat maetigen weynig kan

dienftig wesen. Om welche reden dan den

Patriarch oock mieten begeert groote Schat

ten, en Ryckdommen , oberbloet van Sil

ver, endeGoudt, omdaer vaneenhoog.moe

diglevente boeren/ in' en praal, ende

in alle dertelheyt ein wellust, gineen / hp ver

foeckt alleen brootomte eeten en kleederenom

aen tetrecken,dat is een eerlüken nootdruft,

daer mede wildezijnGodvrugtig en danckbaer

gemoct/feer weilte beedezin: wetendedat

men aen een kleyn tafeltjen d00ggaems geruft

ende veyligeet. Gafhem des Heeren zegen

evenwelmeerder/hpensoudeszelfsgoethept/

dooz ondanckbaerheyt niet vermaeden nog

veragten: maer met herbrootzyns beschey

den deels, als daerboven miets behoebende/

zou hp hemzelventeenemael geruft stellen

ende welgenoegen : Want die zoo veel ont

fangt/ als hy van mooden heeft/ en als hp

begeert/ watkamdie onbzeecken

Doghp verfoeckt ten laetten mog in vrede

tot zyn Vaders huys te mogen wederkeercn.

Godsdienfighept en vziemtschap / diegaen/

als twee moodlige deugden/en fijnde Wameen

feiernauwe vereeniginggamtfehgarent"famen.

De man GodsJacob was in die ongunft baut

zünb20eder Esau geballen. Hy was als een

bemint kint, van Vader en Moeder, welch

hp/als3jnepgen haosfors“
l

5
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Gen:33.

3-4

TDitfinerte hemtenhoogfen; telmeerder/om

dat fülckr/ metde eerevanfingefegendeDa

ders huys, niet ten besten bestaen kon/ en

daerom / zijnbeedeis dathpeenmael mogt

wederkeeren/- endatdevrientschap, dusver

re afgebroocken / wederom opgeregt / ende

vernieuwt megt worden. Bjnde vanherten

gefilmt om te maecken, als hp het aengefügt

vanfjn vrienden en maegden wederfouaen

fehouwen, dathetaen zijn züde immersniet

enfoude ontbeecken. 't MBelck hp oockdooz

Godszeigen, wederom thuyskomende/zeer

dumdelijck getoomt heeft / opdat hp dog/ het

gemoedt van zijn broeder Eau raecken / ver

foenen, ende overtuygenmogt, wantvolgens

deoverschoone liefde, zijnhoogheptin verne

dering stellende/ endehem zelvemgantischgae

rene de minfe maeckende/foozondt hmdier

baereengroote geschenken voo:afhemen E

fau te gemoete: booghem, op de eerste ont

moeting/flfs fevenmaelteraerde, tot dathy

byzynenbroeder quam. IMaerzielt hier Gods

zegen, vollgens zijne bede, ende hoe dat de .

aldertoornigste menschen - somtyts / doo

liefdeen vernedering, te versoenenendetebe

wegenfijn: MDant zelfs Eau liep hem tege

mocteende namheminden arm, endeviel hem

aenden hals, enkuftehem, ende zyweenden.

MBashp danmetfmerteljckendroetheyt, van

fyn Daders huysuitgegaen/ de Heere hadde

alles/ vollgens zijngodbzugtige firmeekingen,

ten goeden bestiert/ engeeftdat hp/tenlaet

fien/invreede,metblpfhap/ende metvzeug

de-tranten mag wederkleeren. J.Maer



overGenesis28./20./21.22. 107

 

JNaer alswpgelet hebben op de Goldbug- - -

eige beiden van den man GodsJacob, dienende

hier tot een fondament van fjn volgende toe

fegginge ende beloftenis, zoo laet ons nu

Werder aenmerken -

Het tweede Hooftfuk , begrppende zijn

Godvzugtige belotte en toefegginge felfs.

TDaer van nu faet in den Text : Soo zal

de Heere my tot eenen Godt zyn , ende

defen steen, die iktot een opgeregtteeckenge

1ethebbe, zaleenhuysGodswesen, ende alles

watgy mygevenfult, deszal ikvoorseecker -

detiende geven; ziet mu/ als de Heere hem

die gebeden dingen/ fou geschonken hebben.

Opdefe wife wilde den Goldbzugtigen Jacob,

in waere danckbaerheyt tot eere ende groot

making WanGodt,den eenigenoofpongalles

goets/ditallesdanaenleggen endegebzupken.

TDewyldat dogeen edelmoedigendeugtfaem

hert zijn epgen onwaerdighept van herten

bedenckende endeerkennende/ vanfelfsbewo

gen endegedrevenword/omdankbaertezijn.

JNaer wat nuzoudedeproef hier van we

fen in"talgemeen zy zept/ zoozalde Hee

remytot een Godtfijn. lp haddebupten al

letwifelden Heere, in't Godbugtige huys

van denPatriarch Isaack, zijnenbemündenVa

der gedient van Jeugt aen. JPaer van defe

Reysebehoudenende gezegentthups komen

de / dan wilde hp dit nogopeen ongemeene

. . ."

en besondere wijsedoen: maemelijck zoo/ dat

alle die wereltuit zijndoenen handeling/ zou

Flen emfpeuren konnen, datde naemeG“
ENDE
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plag, ende zönen Heyligen dient, hem met een

 

- - - bandendeyver, ende bolflaegenluft, boven

alle dingen - diepelijek ter herten ging/ we

tendedat Godt voo2fün getrouwe dienaeren/

cenZonne ende Schiltis» endedat hygenac.de

ande eere geeft, endedat hyhet goedtinier en

zalonthouden van dengenen die in opreghtig

heyt wandelt. Endaerom wilde hp ook / als

boop hetoor, endeoog bandeigantische werelt/

uitroepen / tot cere ende berheerlylzing van

"?“Godsnacm, zijnengrootenweldoender Al
5. 6.7.

Pfa:111

le de Goden der volkeren zijn Afgoden: maer

de Heere heeft dc Hemelen gemaeckt, Maje

fteyr ende Heerlyckheyt zijnvoor zijn aenge

figte, fierckte ende cieraet in zwjn Heyligdom.

Gccft den Heere, gygeflagte der Volckeren,

eft den Heereeereende sterckte.

JTAaernu in't besonder/ dooz wat middel

len wilde den H.Jacob oock toonen/ endoen

fien / datdeHeerehem toteenGodtzouzijn?

Daer van zegthp : Defen fielen die iktot een

opgeregt teecken gefet hebbe , zal een huys

Gods weisen - ende alles wat gy mijn geven

fult, des zal ikvoorseecker, den tienden ge

ven. De wonderen, welcke ons de Heere

doetfien ende die weldaeden, diewe van zi

ne Baderlijke handtontfangen/moetmen/tot

cere van fjn naem, ende tot versterling des

gelooß voog onszelven / altoosin Iedagten

mis bewaeren / ende nimmermeer vergelten:

MDant de wercken des Heeren zijn groot, zy

worden gesogt van alle die der luft in hebben.

Dit wilde dan oock den feier Sowas in
21

- - - -



- - - -
-

-
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PatriarchJacob, volozhemzelven/- en alle angen,

derebetragten ende daeronhaddehp/inde- 11.12.

fe zijn Reyle , hebbende zyn hoof op eenen''steen nedergelegtormte flaepen, in den droom" Ib

een ladder gefien op der aerde, welckx opper

fte aen den Hemel raeckte , ende de Engelen

Gods daer byop, ein neder klimmende: hoo

rende Godt tothenufpzeecken/ ende allenhem/

dealdergrootfe, ein wonderlyckste dingenbe

looven) ende tsefeggen. Soo riep hp - als

in een aldergrootste verwondering daer over

upt: Gewiffelijck de Heereis aendefe plaetfe,

endeiken hebbe het niet geweten. Hoevree

flijck is dezeplaetfe, diten isniet dancenhuys

Godts, ende ditis eenpoorte desHemels. Ein

de omfoo een grooten en aldertroofelijckfie

verscheyning Gods, noitte vergeten / maer

ineeuwige memorie ein gedagteniffen tebewa

ren/ zoo nam hy dienfteen, dien hy tot een

hoofpeuluwe geleythadde, endezette.de hem

tot een opgeregt teecken, ende goot olie daer

op. Maer dedehy dit mu/ na zijn geringe

middelen, ein kleyn vermogen/ gaendemaer

met eenen staf inde handt over de Jordaene:

Alsde Heere op zijn thuys komft, ende na

"tvoleyndigenvandefe Reyfe, methemfoude

gebweefhebben/ endedatzijnmiddelen, dooz

den goddelijcken fegen, grootelijckx soude

vermenigvuldigt/endetoegenomen zijn: dan

en wilde het fijne godvrugtigheyt , by defen

enckelen steen, nur toteen gedenkteecken op

geregt/ gamtschniet laeten / maer/ wetende

dat de waere danckbaerheyt by haer selben/

NAUs
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nauwelijckx oit genoegkan doen, zoo wilde

hy defen steen, felfs ineengantisch huys,ter

- eeren vanGodsnaem geftigt/ veranderen/ op

datmen daerter plaerse op Gods altaer, zi

nen naem, dao offerhande, ende doo open

baeren lofen danck, altgosroemen empzinsen

zoude. UBelcke belofte aenden Heeregedaen/

hp omtrent dertig jaren nadien tpdt/ zijnde

vanzijn lange reyfe nueeinigejaren t’hups ge

weest / getrouwelijek heeft vollbzagt 5 bou

gen: 45.vwende aendefe plaetfe, denHeereeen altaer,

7- ennoemende dezelveplaetse toteen eeuwigge

denckteecken, niet meer Bethel, als tevoo

ren/ maer Elbethel, dat istefeggen / gelückt

de Taelkundigen uitleggen / Godtis (te) Be

pa.„thel. Enziert dusoffert ihm den Heere danck,

14. - ende betaelt den alderhoogsten fine belofen.

HNaer was het vanoutsaf/ bpGods volck,

S „eine vaften regel, dat men Godt vreesen,

' den Priester eeren, ende aenden armen, van

(jn have gaeren weldoen moest / den Gold

geefendenJacob, die erkent die billikhept van

dit alles / en daerom wilde hp/ uit zyme goe

deren ende Ryckdommen,zelfs hettiende deel,

upt waere goldvzugtighept/aendendienstdes

Heeren/ ende aenden armen geben entschemie

ken. Eenzaecke waerlijck den Heere, weik

wil/ dat alles na betaemen , in ordre, ende

metliefdeentocgenegentheyt, onderzijnvolk,

toegaenzal/ 300zeeraengenaem/dathy daer

om/ maderhamt tot de Kercke Ilfraels oock

Mal, 3eyde: Brengtalle detiende inden schathuyse,

10. " op.datter pylezyin myn huys, ende beproef

my
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k,

g

my nudaerin,zeyr de Heere derheyrscharen,

of icku dan niet opdoen fal de venfteren des

Hemels , ende u zegen afgieten, zoo datter

geen schueregenoegwefenzullen.

TDefe woodendus verre uitgebzepdt ende Toepal

verhandele/ moetenlonskragtelijck opweckenfing

ende leeren / om als vzomemenschen betaemt/

den Patriarch Jacob, in alle defe schoone/en

degodvzugtigerdingen getrouwelück ende -
in alleopregtighept, weil nate volgen: want - - - -

getupgt de H: Paulus, aengaende die schriften -

Des ouden Testaments/ al watte vooren ge

schreven is, dat is tot onser leeringere voo-„

ren geschreven: op dat wy door lytsemheyti"

ende vertrooftinge der schriften hoope hebben

foude. Hoeenzaude Uwn ong dan/ d002fulc

kenalderklaersten Spiegel ende alderuptmun

fenstvoorbeelt, tot deugten godbzugtighept/

niet laten onderwijfen ende opwecken - moe

ten wp dan / om gewigtige redenen billijke

oofaechen/ ansmetdenPatriarchJacob,van

anse Vaderlant, Vrienden en magen afon.de

ren - ende ans opdereyse begeben, tewater,

ofte lant, niet wetende wat ons daer bejege

nen/ofte wiederbaren Fal/zoolaetons bedene

ken war defen vzoomen man, die om desite

meerder des Heeren hulpe en fegen, op zijn

reyfe, te erlangen/ een belofte aenden Heere

dede. Dat gpdan zijnde methem in eenge

lück geval, u oock / ten aldernauwfen aen

Godt verbonden moethouden/ "tzpwaerdat

gy komr/ of waer dat gp oock henen repft.
MPantfün oogen omteffen/ zyn oogen te

CIOs
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hologen diezündog/ oberal. Geenbergen

fijnvoor hemte hoogh/ geendaelenzin voog

hemmte diep. Been woeftynen, mog donckere

wilderniffefünder/ daergyu/ in't aldermin

fevoofynaldoofienent"tooge/ verbergen/

ofte verstehen kont/endaeromwas hetoock

dat den Atominck David tot den Heerezepde:

pl,Gydoorgrontende kentmy,gyweer mynfit

1.2.3.4ten ende mynopstaen: gy veritaetvan verre

5 % 7"mijngedagte,gyomringt myngaen, endemyn

*"liggen: endegyfijt alle myn wegengeweint,

als"ernoggeenwoordt opmijntongcen is, fiet

Heeregy weet alles, gybefetmyvanagteren

endevanvooren: endegyzetuwe hant op my.

Waer soude ick henengaen voor uwen geef?

waerzoude ikvliedenvoor uaengefigte? zoik

opvoertenHemel,gyzytdaer:badedeickmy

inde Helle, zietgyzyt daer, nameikvleuge

len desdageraets: woondeickaen't uyterte der

Zee oock, daer foude uwe hant mygeleyden:

endeuweregterhantzoudemyhouden. Indien

ickfeyde, die duyferniffe zal myimmersbe

decken, danisdenagteenligtom my, oocken

verduytert deduyterniffe vooruniet: maerde

nagt Iigte als dedagh: de duyterniffe is alsher

ligt. MDaerdatgp danft enwaer/ enon

der watnatien envolckerendatgp oock komt/

stellt den Heere altoos voozu: enkleeft hem

alsagteraen/ gedencktin alle boopballenlaen

defeguldenfpzeucken:daergygeenmanenvint,

weetfelvedaereenman : Wandelt met Godt,

ende houduvroom.

Zietgpindentext, datden biomen H: -

- ZU
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zulende hem op denweg begeven/ Godt om

een behouden Reyfe bidder/ en op dathy be

hoedet, ende bewaert mogt worden op zijn

padt: zoo wilt u zelvendanook inde Wacder

lijcke handt des almagtigenbeveelen/ opdat

u naem in 't bondellien der leben mag getecc

kentfyn/ ende dat gm/ uit genaede / als 't

Swart van Gods oog-appel moogt vao hem

dierbaer finn. Ende als gm defen magtigen

en goedertierene Leytsman nevens u hebt/

wat iffer dan/ datu zaufchaede 1 ofhinderen

kannein UBant Godt kent denwegendervro

mengenmoet : hydraegt sorge voor hen, ein

voor haer goet; en hin immerszalu holetfap

pen rigten in den weg des veedes/ ende zijn

geef zelfsulepden in een effenlant/ ofindien

't totbetermife en lautering van u ziele fam

tijts moodig is/ dat het lighalem/ in eenige

benautheden kommt/ hp en zalterregter uure,

uwe verloffingemenigmael niet minderwon

derlykalszecker maccken. Inde H.Schrift,

zijn devoorbeeldendaer vanfeer menigvuldig

tot onfer trooft. En om upt de Kerkelyke

Historienmaer defetweenuopte noemen/als

den vermaarden man Athanasius, van zijnvy

anden ten untersten verbolgt wierdt/ ende

daer over vlugten moest/zoo zepde hp daer

van/ tegen zyme bienden/ die zijnenthalven

bitterlichen schrepden ende weenden / weet

moeds, laar onsmaar eenweynig schuy

en, hetismaar een kleyne wolk, zyzal haaßt

overwayen. Daer merkt eens / de gelucki

ge uitkomit aen, was hp ter Zee gevlugt/

L) ende
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ende zijn vyandthem magejaegt/ ein wilde zijn

vxienden dat hp hem telant/ in een woettyn

fou gaen verbergen ende verfeecken/ foo

antwoodthy: Neenlaat onshemliever tege

moet varen, op dat hy moge fien, dat die

merons is, mcerder is, dan die tegen ons is.

GevendeJafft, omfelfs denvyandtte gemocdt

te gaen/ enofz fehoon defen tegenkommen

de/ hemop zijn vaege ofzy Athanasius niet

gefenenhadde/ zelfs ten antwoodt gaven/

dathy daer digtebywas: zoo quam nogtans

dienvermaerden nam/dooz Godszegen,zon

der hetaldermidste quaette lyden/ behouden

aenlant/ ende bleefdaer vppenveylig. 't Js

oock uitermaeren won ck , "t weickt ten

defen aenien/ bp een voortrefflyckAutheur,

aengaende eenen man/ met naeme Malchus,

t"faemen metzinvrouwgebonden woldt/ na

meljck/ dat zy beyde/ in een doevige flac

vernpeen dienstbaerheyt zijnde/ en willende

vlugten, van haere Heer, ende zijn Knegt,

welck op een Drommedaris geften/ wierden

berbolgt/ ende dacrop / omteontkomen/ in

een Leeuwen hol ontfhuylende / fagen dat

eerftden Knegt, ende daerna den Heere zel

ve/ zonder dat defe verscheurende beeften,

haer het alderminfie quaedtaen dede/ bepide

vande Leeuwengedoor,endeverflondenwier

den ; fulcßr dat zp defe Drommedarien ,

welckegebaupckt waerenomhaerte vervolgen

endete agterhaelen/ vindende/dezelve mae

men, om daer mede dus wonderlyck van

Godts handt befthermt/ vepliglück in er
A
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Vaderlant , onder vrienden ein magen , met

vzeugde en blydtschap thuys te komen.

JAcemt gp dan oock eenige reyfe aen / "t zm

werre/ ofte na bp/ bebeeltu felvendooz ern

fige gebe.de aen Godt - hp zal uwe regter

- hantvatten/ endcgpfaltniet wankelenin der

eeuwighept.

Ofnercktgp aanin den text dat den man

GodsJacob, den Heere badt, oumte mogen

| hebben broodt om re ceten, ein kleederen om

aan te trecken, zoo wilt dan oock / met een

maetige noordrutt , aengaende 't lighaeme

Ilijck/zeerwelte vzeedenfijn Daltu eghter /

s boven begeerte / dooz Gods milden fegen,

denryckdomtoe/ ontfangtse ende gebuyckt

fe met damckbaerhept/ maer zetter u herte

N niet op/ anders weeft bwelgemoegt/oock zelfs

1/ met een laegen staat, ende feeckt uwehanden

(", nopt upt/ omdoogonregeveerdighept / ende

verdzuckinge ryck te wogden/ wanthoemen

"toocknoemenwill "temisgeenrykdom, die

men bupten Godsvloek en toorn, niet ver

krigen entkam. MDant gelijck den wijfen Za- -

al lomon waerschouwt/ chatten dergoddeloos-" ."

l heyr endoeingeen nut, maer die geregrigheyt 24

redder van de doodr, diemetcen bedriegely

M ken handt werakt die wordt arm, maar den

- handt dervlyeigen maektryck, endaeromdan/

is voor poer, geen geluck, damals de deugt

daerbykommt ? emis hy deryekte die met het

- minfie weltevreedenis, too laetons voetfel

l endekßelhebbende weltvergenoegt zyn: want
- - Tim.

wy en hcbben niets inde wereit gebragt, '

4- - 2
- -
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Hebr.

1 - 14

isopenbaardatwy ook niet en konnenietdaar

uyt dragen.

Endegelijck den Patriarch Jacobtot vreede

ende vrientchapzergenegenwas/ biddende

den AImagtigen invreede totzynvaders huys

temogen wederkeeren , foo laetde toorn en

gramschap noit de overhant nemen in uwe

hert/ weesthaefelijck tot vgedeenvzientfchap

gefilmt nevensuwepartyen, endelaetde Son

ne noit onder gaen overuwen toorn. MBeef

gedagtigaendefe vermaening/jaeget devree

de na met allen ende heyligmakinge,zonder

welke niemant den Heerezien enzal.

Ofmerckt gy aen in den text, datdefen

goldvanchtigen man , allerlepe zeigeningen,

welkhp von Godsmilde handt mogt ontfan

gen/ wilde aenleggen tot verheerlyking van

Gods naem, ende voofant van den Waren

Godsdienst willende dan Godt op eenzon

derlinge maniere aennemen tot synGodt en

 

de den opregten gedenck-steen veranderen/

ineen huys Gods gebende tiende van alles/

zoo bedenktwel/ wat ook upligt is / alsgp

van Gods hantmildelijck zult gefegent fijn/

mamelijck omdamudogniettebegebentoteen

«dertel ende welluftig leven / u overgebende

aendronkenschapende overdaet, even gelijckt

ofmen/ als fhandeltjcke Bachus kinderen,

die offerande van dankbaarheyt , welckumen

aen den aldergoedertierenten Godt alleen

fchuldig is / zelfs aen den Satan , de

Moordenaar onfer zielen zoude toebzengen.

GDoch mag mendan metgeen ledige bar“,
002
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boox den Heere verschijne/ ofte mit dan een -

bedelaers aelmocs aenzijn altaer bezeugen. CD

meen/ datzp verre/ heeft de Heere ztgenin

gen doen mayen, wp moeren als danckbare

menschen, oock zeer gaeren aen onfe nac

ften im legeningen zayen; Uetende dat eeil

libraelendevrolykgeverbyGodt bemintwort:

emaengaende Gads Kercke, die uit alle Uzoo

me ein godfalige Chriftenen bestaet/ 't moet

ons altooseen hertelnicken luft - ende blyd

fchapzijn/ te mogen fien/ dat de zelve / ter

eere vanGodsnaam ,zijnde aenonszoogroo

telijchir woldaedig/ daegelickr opwaffe ende

toeneme als een wo0nfede Godsna den geef.

Dat de gebe.de daer gestellt worden als een

reukwerk ende die Ophefflinge der landen/ als

een avontoffer, dat ten aenfien van den Pre

dikdienst, op dat den3ondaer bekeert worde

Wande doofingen fjns wegs/ het ligt op den

kandelaar gefer werde / omte schynen voo al

den die inden huyle zijn. En hier toe molet

click in zijn maete , en ma zijn gaeven toc

beugen wat hy kam - fpzeeckende/ uit een

repn herte / metden H.David: Heereikheb

be liefdc woningeuweshuyses, ende deplaet-,

fe desTabernakelsuwer eere.

Enwanneer wp opdefengoedenweg wan

delen / dan mogen wn ons van een zeer ge

luckige reyfe ten vollen verfeeckeren : on

dat wp in der tijdt/ metde vertrooftinge ban

Gods liefde/ aen therte beschonken füllen

poeven en fimaecken hoe goedertieren / en

Wiendelijk dat de Heere is / en vandefe moct

1H 3 NL

Pfäl.26.
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pal.84.men feggen: Welgeluckfalig isden mensche

6.7. wiensfterkre in den Heeris, in welker here

degebaendewegenzyn, alszydoorhet dal der

Moerbefie-boomendoorgaan, stellenzyhem

tot een fonteyne , ookzal den regen haer

gantisch ryckelyck overdecken. Jae defen

Zullen ten laetstendaer oock afbzengen/ het

eynde desgeloofs,namelyk, dezaligheyt der

zielen, "tweltkonsde Heere alle/ uitgemac

de gebe. Amen.
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Z, E,V E,N D E

Pº R E D I K A T I JE

OverGenefisCap.32. 10.

D E, N "T E X T.

Ik ben geringer dan alle diese weldaden, ende

dan alle deferrouwe, diegyaenuwen knegt

gedaen hebt, want ikben met mynen staf

over defe Jordaen gegaen, ende nu ben ik

tottwecheyrengeworden.

TES Adien de H. Engelen, faende vac: „.

|#den Chzoom Godts/ den eene den '
EFSF anderen tot ofvandes Heeren groo-Jetä6.

*tennaem/gestaedigtderoepen/ hey- - 3.

lig, heylig, heylig, is de Heere der heyr

schaeren, die aerde is“ heerljckheyt voll:

WHoeen zoude wp menschen dan/ fijnde na

Godsbeelt gemaakt/ ein wesende eenplantin

ge den Heere, op dat de Heere verheerlyckt

worde, nietzeergaeren dagelickr/ namae

te van vermogen/ van gelijcken docm - ge

duerig Gods of ende roem opde lippen, en

die in den mondt hebbende.

Immers geeft mente regtagt ophet voor

werp, t welcit neu defe dankbare vierboon

deringmoer torbengen tisniemantdande

fmelige en almagrige Godt alleen wiens on

enndigegroothepr/ heerlijckhept, nagt ein

goedertierenthept, micmant van onsfabacke

13 4 1N1CUN
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menschen eens ma waerdete regt bedencken,

beelminder met zijn famelende tongena be

hooren uitfzeecken kam. Want woldt een

goote plaets in een kleynder niet omvan

gen mog begreepen/ hoe zoude wm nietigeren

epndige Schepelendanden grootenen omepn

digenSchepper aller dingentenvollen bevat

tenende verstaenkannen - wp alle, die voo:

Gods thzoonmietmeerderdanemckele Sprink

hanen ende een nietig stofken aen den weeg

fchael zijn / vinden hier een hoogte die niette

beklimmen/ende een dieptedie niette bepeplen

is. Selfsdealderverstandigte, die hier met

Uerwondering moeten aenbidden, ende alles

miettenmaeuwsten andersocken/ mogdoo.foe

kenen kommen/ vinden hier een afgront van

wijshepe - diemenmaer methet buntenste der

lippen een wepnigpoevelende methet ooreen

„kleyn weynigsken vattenkan. Zulär dat wp

1 . " alle met den H. David daer over met een

dankbare verwonderinghebben uitteroepen/

de Heere is groot endezeer tepryfen, ende

zyngrootheyt is ondoorgrondelyk.

Ofbedenktmende weroken Godg / om300

doendeden Schepper uit zijn Schepelen oock

teleeren kennen. Nyimmersist die felfs

Ron „de doode levendigmaakt, ende roept dedin

7. - gen die nietenzwn alsoffe.waeren. Allesheeft

zijn wijshept ende gebiedentwoodt/ alshet

nogmieten was/ vootgebzagt. TDebwyldat

hyfpreekt ende het ifler, endehygebiedt en

de staet'er. Js die aerde, foo onsuitmun

de reeckenaars getupgen / felfs vyf duysent

- - - y1cr

. . ."

 

Pa 145.

3
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vier hondert Hoogduyte mylen in haer ron-pa,

digheytgoot/ noghtanszoo heeftde Heere, 9.

wienswerckenallegooten wonderlijck zijn/

dat gooteenfwaere gebouw, gelijckdeman

GodsHiob getupgt, alseen ronde klootin"

de wijde lugt, maer aen een niet gehangen,““

mergens oprufende / Offeunende / dan op

het woodt van zijn magt eude bebel. Ein

wat heefthp oock den Hemel meteenomnoe

melijk getal van heerlücke terren, ligtende

alsfackelen, ende alderedelste geftcente, ge- -

ciert. Daer van gefept woldt : hy telt het Platz47

getal der terren, hy noentfe alle by namen.“

Ende hoe enzou men daeruitde groote / en

donderende mogenthept onfes: Gods mietbe

kennen/ om hem geftaedigte vzeefen endete

pzijfen; enomhier van/ na ’t voorbeelt van

zeer erwaren mannen, te fpzeecken / faet de

Maen, zijnde b2p klepinder dan die aerde is /

derrigacrdkloote middelynen vandefelbeaf

ofis deSon, welck metzijn gulden traelen,

als een Bruydegom, am alles te verheugen

endete verblinden/ uit zijn kamertevoorschyn

komt, felfs fes, offevenhondert aerdtkloot

fe middellynen vanons afgeftelt/ zijnde defel

beomtrent hondert enfes-en-festigmaelgroo

ter dan de gantische aerde is. OfisVenus, „ ("

zünde als een andere Maen aen den Hemel/"“

uwelch wegens het ligt, oockzijn toe en af- beginte

nccminge heeft/ ende in groote omtrent een ender

feste part van 't aertrick macht, felfs meer“

vierhondert middelynen des aertskloots van “ -

de Son afgeplaetst of staet Jupiter, zijnde enz
12 5 ON
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Pal. 3,

4- 5.

Pal. 19.

-3

Pia 5.

16.

omerent veertienmael grooter dan dengant

fchen aertkloot is, felfs meerder/ als die

duylent sodanige middelynen afvande Son,

ende woldt Saturnus, fälfswel een-en-twin

tig mael grooter dande geheele aerde is be

fehgeeven/ en fes, offeven duyfentdesermid

dellynen, welcke pderomtrent een derdepart

ban des aertbodems omring maecken/ van

de Sonafgeplaett. MDatvernuftiszoo charp?

wat oordeel iszoo schrander, "twelck voo2

fulcke groore en onbegrypelyke dingen/ nier

felfs verfommen / en als befwpmen moet

om/ over dit alles, als ineen aldergrootste

verwondering weg gerucktfunde / uitterse

pen / met den H. David. Heere als ik uwen

Hemelaanfie, het werck uwervingeren, die

maene, enferrendiegybereythebr. Wat is

den mensch, dat gyzynder gedenckt ? ende

de Zone des menschen dat gy hem besoeckt?

Ein wederoun - de Hemelen vertellen Gods

eere, ende het uitspansel verkondigt fijn han

den-werck, de dagaen den dag, fort over

vloedige spraecke uit, ende der nagt aen den

nagttoont wettenschap.

Maer in 't besonder/ inffende ein bedenk

kende Gods werckenvangunft ende goeder

tierentheyt, omtrent ons nietige ein geringe

menschen, wat vintmen daer niet een over

bloedigeftofenreden / tothertelijcken lofen

danckbaerheyt? Dantimmershpisvandag

totdag/ ende van tizidtot tijd/ nevensons

als een aldergoedertierenft Vader , die 3Ün

milde handt opendoet, ende verlaedigt alles
WAL
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watleeft nazyn welbehagen. Hyp geeft os Aar

regen ende vrugbaere tyden , ende vervult " 4

oneraller hertenmet spyfe,endevrolyckheyr,“

op dat pder een hem als voelen en tasten

foude. -

IBaerboben al holegroot/ enfer troofe

lijck is zijn vaderlijcke goedertierenthent/

niet omtrent de vroome, welcke gestadig in

kinderlijckegehoofaemhept/ ende alle onder

daenigheyt voog hem wandelen. TDefewoy

denbphem alshet fwart vanztin epgenoog

appel bemint/ ende hp kroonte metgenaede

ende goedertierenthept/ als meteen rontdaffe,

ende met een fchilt. Boo darf in hertgron

dige dankbaarheyt moetenfeggenmet den H.

David: 6 hoegroot isugoet Heere/ dat gyPal.31.

weggeleyt hebt voor den gene die uvrefen,

dat gygewroght hebt voor de gene die opu

betrouwen, in detegenwoordigheyt dermen

schenkinderen. Ende watzoudemenvande

fe waerhept mietfelfseen groote wolcke van

getupgenkonnenbpbzengen, debwijldatpder

geloovige uit epgen ondervinding / fmaer

kende enpoevende hoe gantisch vziendelijck

de Heeret"fynwaertsis/daer vanfpzeecken

enroemenmoet.Dogin'tbesonderten wedes

aengaende een kragtigen leerfaem vorbeelt,

inden text, wanneerwerden man GodsJacob

tot den Heere aldus hoorenfpzeeken:

Ikbengeringer dan alle deleweldaden, en

de danalle diese trouwe,diegyaen uwenknege

gedaan hebt; wantikben metmynen stafover

 

defe Jordaengegaen, ende nuben iktor twee

heyrengeworden, In
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In defe wooden faen orders halben be

fonderlijk twee Hooft-tucken aen te merc

ken. Als

Voor eert de dankbare belydenisdie hier

boopkommt.

Tenanderen,dereden enoorfake waerdooz

dezelvebevestigtende bekragtigt wordt.

Belangendenuhet eersteHooft-stuk, nae

melijck/ de dankbarebelydenisdie hier voo2

komt daer vanfaetin den text aldus. Ik

ben geringer dan alle defe weldaden , ende

danalle defetrouwe dicgyaenuwenknegt ge

daen hebt. -

De Autheur van defe reden ende die Per

foon, welck hier als een 3eer leerfaem voor

beelt, tothertgondige dankbaarheyt, nevens

Godt, aen ons voo komt / dies den Patri

arch Jacob,welkers Vader wasden Bodbee

fenden/ en den gesegenden Isaack, endefyn

Grootvaderden Patriarch Abraham, denVa

der aller geloovigen. Ein daerom. Waeren

zijn loffelticke Voor ouders eenvoudige man

nen geweest/ woonende als vreemdelingen

enPelgrimsindewerelt/ inhuttelende inten

ten, zünderegtendeflegt/ vzoom/ godbec

fende/ ende mildende het quaede/ hp als een

waerdigenSoon uitfulckenuitmuntende stam

gepooten/vwasoockeenregtschaepenvroom

maninzyngelagt. Enderhalven/ tenaen

fien vanzhndoen en laeten / een untnement

iligt, in deugt ende godsaligheyt, waer dat

oock hpquam/vo02 allerlepe conscientien van

menschen; hebbende zelfs ervaerentheyt /

- - - en
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endebebinding/ datGodtdealmagtige, die

aldergoedertierente Vaeder , noit om niet pal,

gedient en woldt/ fijndein'thouden van zijn 12.

geboden een gootenloon. MDathemdan in

dedonckerewoefpn/en hupende wilderniffe/

vandefe boofeen bediegelycke werelt/ hetfp

in voofpoet / hetzy in tegenpoet / mogte

ontmoet ende bejegent zijn / altoos hadde

hpbevondendat de Heere,welck het ligt felfs

uitde duyterniffe vootbengt/ ende het quaet

der menschen den vzoome wonderlijck/felfs

boven alle bedenckenende verwagten/tengoes

den wendtendekeert/ hemnoit verlaetennog

verfupmtenhadde. JNaerter contrariezijne

goedertierenthept gantisch wonderlijck en

heerlyckgemaeckt/ moetende ban hertenomp 32

deferedenbelijdenende bekennen/ofdenGod- 10'

lofen veel fmerteheeft, dat nogtans denge

nen dieopden Heere vertrouwt degoedertie

rentheyt omringt. Ein daerom dat men tot

de zelve moet fpzeecken: Verblydt u in den

Heere , ende verheuget u gy regtveerdige,

ende finget vrolyck alle gy opregte van her

TCn.

Is’tdanuitden oberbloetdes herten/ dat

den mondt moet speeken| ofverlief hpfelfs

de weldaet/ die dezelve / met een dankbaer

gemoedtmieten belijdt/ mogerkent/ den Pa

triarch Jacob, als regtfchaepen/ eerlyk en

dankbaar bangemoedtfjnde/ dieenkanoock

niet na laeten/ van Godszonderlinge goet

heden , aen hem betoomt ende bewiesen/ te

roemen ende tefpzeecken: want dat,f“
un

-

-
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dingen - welchehy hier/ onder die naem ban

- weldaden entrouwelaenhemgedaan, beschpft

enopnoemt. Defe wilde hyaltoosgedencken/

ennimmer vergeten/ zündeten vollen over

tumgt/ dat de Heere, den eenigen oopspyong

van allerleneheplen fegeningen/ was nevens

hem / dat hm niet en hadde / ofde Heere al

leen doo2zinmildaedige en gunstige handt/

haddedataenheimgegevenendegeschoncken.

Wat aengaet de weldaden aenheim bewe

fen/ die waren menigvuldig endegroot; hy

wasdooz Godts goedertierenthendt uit een

alder- eerwaerdigst geflagt, over-rijck in

deugtenzegeming/ gefpzooten / zijn beminde

Vader ende Moeder, alsuitmunternde ligten

en voorbeelden van ware godzaligheyr,

hadde henn van kintsbeen aff in der vzeese

van Godsnaem/fijndefelfs onepndig waer

diger dann allerlepe Robynen en Peerlen,

anderwesenende opgevoet. MDas hy geval

kenin eendgoevigen zeerjammerlyck ongeluk,

foo, dat zijn epgen b20eder Esau, zijnde uit

eenen Vader ende uit eenen Moeder , felfs

tot eender d;agt methem geboren/ hem upt

doodelijckevpamtschap en kooren/ na het le

Wenfant / faeckende maer na gelegenthept /

om dit boog vooglmemen Uit te ü0eren / einde

zijn bloet/ als water/wreedelijkuittefolgten

de Heere, welchdenvomen als een Wuerige

mueromringt/ entnoit toe en laet / dat zijne

voeten wanckelen/ diehaddehem wonderlük

geredtende beschermt / Zoo dat zelfs miet een

hayr vanzijnhooft/Opde aerde. Wasse:
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Washp/ op raetenooz.deelban zijn beminde

Ouders, om grooter quaet te fchutten/ uit

zijn Vaders huys geweecken/ repfende ( om

foote speecken) als gen armen balling, ober

bergen dal , dgo2 donckere woeftynen en

angstielike wilderniße, een weg/zoo de lant

bel.chryvers getupgen / van Uel honderten

twintig mylen wegs/ tat dat hp in Meso-

potamien, terfede Haran, aanguam/ ende

- by Laban den Syrier- zünen Oom, ofmoe

ders broeder, anfangen wierd. Die Heere

wasopeenzer trootclükewüsemethem ge
weest/ en hadde hem/zymde van alle mensche

lijckhulpe versteecken einde Uerlaten/ met de

schaduwe zünder bleugelen zao overdeckt /

datgeenhetalderninsie guaat/ Onder dit He

melch convoye ende geley, them op defe ber
f re weg/ hadde i0nnen treffen / Ofaendoen; die

/ manden der briefchende Leeuwen, ende der

verscheurendeWolven die waeren taegefopt

geweest/ en niemantderboofemenschen, "tzp

roovers of moordenaars, hadde hem/ die een

opregt nabolger van'tgoede was/ met eenig

quaet overvallen konnen/zoo dat hp / elfs

op defe gebaerlücke rcyfe, hebbende die Heere

tot zün alberbefen leytsman, uiteen vzolijck

l vertrouwen des herten welmogt speeeken/

d als naderhandt den H. Daviddede : de Heere Pal. 27.

g is myn ligt einde myn hcyl, voor wien fou-, 3

de ick vreesen, de Heere is myn leevens

krage » voor wien soudeikverwaert syn, ofmy
s schoon een leger belegerde, myn herte ein

l zoude nier vrecfen, of choon een oorlogte

gen

g
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genmyopftonde,zoovertrouwikhier op. Ein

ofhp indit fijn vreemdelingschapwas als een

vogelken omdoolende uitzyn net, enfat als

eensame en treurende muscheophet dack. Die

Heere heeft them met de aengenaemlhept des

huwelykxniet wepnigverheugtende verbljt/

moetmendan feggen metden wijfen litoning

es Zalomon:Wie eenvrouwegevondenheeft, die

Prov 19. heefteengoede faeckegevonden : Huysende

14. goedis een ervevan devaderen, maer eenver

„… tandige vrouweisvan den HeeresoftemetSy

*“ragenmitniet van eenwyse endegoedevrou

we, want haer aengenaemheyr overtreft het

goud.TDen Patriarch Jacob nu/die wasdoo.de

fegeningdes Hemels/fchoon eenvreemdeling

zijnde in'thuweycken, daerdoghvoor den

menschfoo uitermaten veelaenhangt./gantisch

welgeflaegt. Eertwashy metdejeugtvan

de Jonckvrouwen Lea verheugt / en daerma

ook/ volgensderuyme wifevandoen indie

tijden/ metde schoonheyt vanzjnuitverkoo

renenbeminde Rachelmogh meerderzaa dat

hpop een eerlijke/engodvzeesende bvhse steets,

doolende inhaerliefde, fig met de huysvrou

wezynderjeugt gantischvertroostenende ver

blijdenkon: telmeer/ omdatse hem/ alsge

fegende wynstockenbeydenzynenhuyse, beel

aengenaeme kinderen vootbagten/ welche

als schoone Olyf plantenrontfom zijnen tafel

fonden/ dienende toteere Wanzijn huys, en

detotvreugdelendeblydschap van zijnhert. Ein

ni, Wat fijn tpdelijke have en goederen aenging

“hpenhaddemet Naomi niette feggen/ vol

toog
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toogikweg, maer ledig heef my de Heere

doenwederkeeren, o meen: hp wasmetyde

leienledigehandenuitgegaen. Maaer ryck,

endc vervult van alles / dede hemde Heere

wedermaderen/ tot zijnVadershuys.

JAaer als men alle defe dingen / indepers -

foon vanden H.Jacobaanmerkt/ moet men

dan miethypelijck bekennen,/dathetweldaden

waeren, dat is daeden des Heeren / zijnde

hem te regt/ welgevallig ende aengenaems

als zijndealt"faemen kostelijcker dangdudt/

en vcel 30eter dan honig / en daerom ten

hoogsten waerdig / omdaer over met een

danckbaer herteuntteroepen met denHD-„

vid: Myn ziele keert weder tot uwe rufte,"

want de Heere heeft aen uwel gedaen, wat 1.1.

zalikden Heerevergeldenvoor alle zijnwel

daeden aen mybewesen? ickzal den beecker

der verloffinge opnemen, ende den naemdes

Heeren aenroepen, mynegelofenzalickbe

taelen, nu , in de tegenwoordigheyt van al

zynvolck. - -

TDoghden PatriarchJacob en fpzeeckt niet

banGodg weldaeden alleen/ maeroock ban

alle detrouwenaen bemgedaen. Haddedan

de Heere, goote/ en wonderlijcke dingen/

aenhembelooften toegelegt/ mieteenvan al-,

le diegenaedige Wooden/en wasop de aerde

geballen. Hop die zijn verbondt en trouwe

houd/ tot in alle eeuwighept/ die en hadbe/

zelfs in't alderminste niet gefplt nog ont

bzaoken/ want washemde Heere,als hipde

fe bange reyfe aensing/ tot Berseba,zoo troa

stelijek

V
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Geneß.

28 12

1 3 14.

15.

lijck verschenen/ dat hp daerzag eenen lad

der gestellt op deraerde, welcker opperte aen

den Hemel raeckte, ende EngelenGods daer

byop, ende niederklimmende ? en hadde doen

de Heere felfs hem metdiese alderaeugenaem

fe en welgevalligste wooden aengefpzooken/

ik ben de Godr, uwesvaders Abrahams, en

de deGodt Isaacs, ditlandt daergy opligtte

flapen, zalikugeven - ende uwenzade. En

deuzaatzalwesen, als hetfofder aerde, ende

gy zult uitbrcecken in menigte wcfwaerts,

ende ooftwaerts , ende noordwaerts, ende

zuydwaerts, ende in u. ende in uwenza.de

zullen allegelagten des aerdtbodemsgelegent

worden. Ende zier ikben metu, ende ikzal

- -
u behoeden over al, waergy henen trecken

zult, ende ikzalu wederbrengen in dit zelve

lant, want ick enzal u nie verlaaten tot dat

ikzalgedaen hebbe - her geneiktot ugespro

ke hebbe. Biet alledefe hoogwaerdige wel

daden , bao2 300 verre dezelve tot die tijt

behoo.de/ hadde hn/ niet twyfelende aeu

gaende hetoberige/ tenaenfenvanhettoeko

mende/ vanden Heere reetgomtfangen/ had

die hy dan/ tot desfelve/ in zijn peryckelen

enswaarigheden, zijnde vanallemenscheljcke

Pal.40. hulpe ontbloot en ontset / gebeden ende ge

12 smeckt,laetuweweldadigheytendeuwetrou

wemygeduriglijckbehoeden. DeHeere ook/

welck noit liegen enkan diehadde zijn be

Haften, zao getroubwelijck en gumfelyck aen

hem vervult ende vollbzagt: dathydesaen

gaende uiter herten moest belüden: 't Is

goed
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goeddatmen den Heerelove, ende uwenna-pals.

mePalmfinge,öalderhoogste,' inde 1.2.

morgentont uwe goedertierentheyt verkon

dige , ende uwe getrouwigheyt in der nag

ten,6Heereuwoortbestaetin der eeuwigheyr

indchemelen, endeuwegetrouwigheyt isvan

geflagte tot geflagte. TPerhalven de Godde

lijcke goetheyr dus getrouwelijck aen hem

betoomt ende bewesen/ was een uitnement

fondament / omfigdaerin/ meteen vpolijckt

gemoed envat vertrouwen / teenemaelite

verlaeten/"tzplinleven, "tzp. oock interven.

ITAaer hadde den man GodsJacob zoo

beel weldaden, ende zoo grooten trouwe,

van Godt den almaghtigen verkregen ende

ontfangen, wat belydemiffe dedehptendefen

aenien banzjn epgen felve - Hºp fegt daer

van/ ikben geringer danalle defe weldaden,

ende dan alle dec trouwe, die gyaen uwen

knegtgedaen hebt. Js ootmoedigheyt, en

grondige kenniffe van fjnepgen onwaerde ,

een noodligen grondt/ tot waere dankbaer

heyr, omdat anderfins/ doo: epgenverhef

fing, enwaenvanverdiente de eere vanden

MOeldoender/ niet wepnigverkotendete miet

gedaen woldt. Den Patriarch Jacob, om

Godtte roemenendetepryfen,uiteengemoed/

waerlyck dankbaarzündet dievernederrende

verkleynthemfluendiepelijck vooz denHeere

zihnen Godt. Algtendehem zelven veelte ge

ring, endete onwaerdig, dat hem vande zel

ve. zoo groote en kostelijcke dingen / gun

fielyck foudegeschonken worden. Ein daer

- - - A 2 ON

Pfa.119

89 90
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„rom was het de Jonckvrouwe Ruth , welck

1 O, booz Boas, een geweldigmanvan vermogen,

ban wegendegroote liveldaeden vanhem ont

fangen/ophaeraengeigtviel,endezigteraer

deboog,feggende: waerom hebbeikgenade

gevondenin uwe oogendatgymykennet,daer

ikeenvreemde ben?"den man GodsJacobook)

die weethemfelven mietgenoegte verkleynen

boo2degzoote Godt, als hp aenmerkt de me

migvuldige goetheden en weldaden , welch

aenheim gegeben waeren/ en daer entegen /

hoegeringende onwaerdigdathy defelve was.

WBanttenaenfien vanzyn maeckzel,hy was

gelijck oock wp allezijn nietmeerderdan een

nietigen aerdt.worm, en moeft bypelijk / met

genet, zijn epgen grootvader Abraham in oodtmoe

1S.27. dighept bekennen : Siet dog, ik hebbe my

I2.

onderwondente spreeken totdenHeere, hoe

welick maer ftofende aflche ben. JAaer.de

Heere daer ein tegen,/ die igs alleen een groot

Jef:49. Godt, ende maghtigKoning, die de watc

ren metzjnvuytmeet, ende dievan deheme

len metde spanne de maet neemt, die het stof

der aerde begrypt un een drieling, jawelck.de

bergeweegtmet een wage, ende de heuvelen

in eenen weegchael. Endaerom ten defen

aenien moeft den PatriarchJacob, kennende

zijnepgennietigheyt ende geringheyt metalle

bzomenbelijdenende uitroepen totden Heere:

Pfä144.watisden menschdatgyhemkent,hetkint des

3.4. menschen, dat gyhetagt:de menscheimmers

is nietdan deydelheyt gelijck. IBaer daer

nebens hp moeftzijn epgen geringheyt Cockt

- gaeren
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gaeren erkennen voor de repne en zupvere

oogen Gods/ tenaenstenvanzijnepgen doen

enlaten, woorden ende werdken, want ofthm

tenopfügte van Godsgemaedeende barmher

tighept, weleen opregtenvroomman was/

wandelende inde wegedes Heeren/zoofoude

hpnoghtanstenaenstenvan Godsgetrenge

regtveerdigheyt ende den weegchaal vandes

MHemels heyligdom, zeer gaeren in alle ver

nederingtotden Heere gebeden hebbe met den

H. David .gaer nier in 't geregte met uwenplatz.

knegt,want niemant die leeft,zalvooruwe aen-2.

gefigte regtveerdig zijn. Bekennende van

herten voor den felve, ofhetschoon aendes

zelfs genade ende hupe , in 't minfe miet

ontboockenenhadde/Heerezoogy.de onge-Pf.130.

regtighedengaedeflaet,wiezalbestaen?maer3

als hp dus hem zelve/ oock de alderminste

weldaet, na Godsvolmaeckte geregtigheyt/

gantfhelick moest onwaerdig keuren/ hoe

enfoude hp dan/ als hp evenwel mog zulke

groote/ cn foo menigvuldige weldaden en

goetheden omtfing/ niet van herten / ende

uit het diepste fijnder zielen danckbaer zijn

wantfig nevens het kleynfte te geringende

teonwaerdig vindende / hoe dan niet/ om

1rent dingen/ zijnde zoo groot ende zo uitne

mende Jmmers als de H. Petrus , zoo

grooten ein weldaedigen visvangt haddeont

fangen/ foo viel hy tendefenopfghteneder

aendeknienJesu:zeggende,HeeregaetuitvanLuce:

my, want ikbeneenfondigmensche. 8.

TDcwyl dat men dan van den H:Jacob,

A 3 voll
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balgens’tgeentenuiterstenredelücken billick

is/ oock vertrouwen moet dat defe klaere

grantflaegen en redenen bp hem zeer weil

wierden verstaen ende erkent/ Uwat is 'tdan

wonder/ dat hp hem zelven tot het ontfan

genen verkrügenvanalle diese weldaden ende

defe trouwe onfes: Gods veelte geringende

te onwaerdigkent

JAaerom defe dingennognader intezien/

zoolaetonsverderaenmerken

Hettweede Hoof-fuk, begrüpendedere

den ende oorsaeck, waer dooz de booygaende

dankbaerebelydenis bevestigtende bekragtigt

Wodt. Daer van muzeghtden H.Jacob in

den text: wantik benmet mynen stafover.de

fe, Jordaen gegaen, ende nu beniktot twee

heyren geworden. WBonderlijck zijn Gods

wercken/ en niet minfeecker/ dat zijn handt

alle dingen veranderen/ enfelfs het ligt uit

de dupfernife te voofhpn Ligengen kam,

Wasdanden Patriarch Jacob, uitzijnvaders

huysgeblugt/ niet versien met veelknegten,

ofmaegden,om hemoptepaffen alseenmag

tig Heer? was hynietbeladenmet veelzilver

oftemet veelgoudt, maer gingh hp (omfoo

te fpzeecken) als eenen armen balling daer

heen treckende over de Jordane, welck een

Revier is in 't Joodsche lant, van omtrent

een entwintigmylen langh/ alleen verfen/

als een geringen Reyfiger, met een ftock,

ofte staf in dehandt/ om op terufen/ ofop

te feunen kommendedus arm ende klepin te

HaraninMesopotamienaen/omals eenknegt

te
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teflaven endete dienen / ziert nu/ als"er om

trent twintigjaeren van zyn aenkomfie / al

daer verloopen waren /fooltamthp vandefe

zijn reyße wederonn/ met Uzeugdelende blijd

fchap / tot finvaderlanr - ende ouders huys

te rug/fjnde doo2 Gods zegen / felfs tot

twee heyren vermenigbuldigt/ ende mitgedpt

degroote van flyn goederen, kannmen eenig

ints afnemen/ uit de dierbaere en heerlylke

geschencken, die ihm daer van/ aenzin bzae

der Esaufondt/ welche waren twee hondert
- I

Geyten ende twintig Bocken, twee hondert I

Gen:32.

3- 14

Oyen en twintig Rammen, derEig fogende “

Kemelenmethacre veulens, veertig Koeyen

endetien Varren, twintig Efelinnen endemien

jonge Esels. Waerlijck een geschenk, niet

omtegeben/ dan bp eenfeer ryck ende mag

tig man. UBiert dan aengaende zijn Vader

Isaack getupgt: die man wert groot, ja hy Gen: 26.

werdt doorgacns grooter , tot dat hy zeer"

groorgeworden was 5 ten ging mietwepnig

metzijnenzone Jacobook alsoo. Was dande

bede van Godsvolck ander hetoudeverbont

tot Godt , geeft dat onc winckelen vollzynde,

den eenen voorraer na den anderen uitgevens

dar one kudden by duylende werpen, jaby

tien duyfenden op onehoeven vermenigvuldi

gen, dat one Ollenwelgeladen zijn: dat geen

inbroucke, noggeenuival noggekrylch ein

fy op one straeten. Ziet dit alles hadde die

Heereaendenvromen Jacob, niet inzyntao

ren ("t welckdengodloosen, ende die menschen

van de werelt welgebeurt) unaer in zijn va

Jil 4 DC's

3
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Prov.22

---

1 Cor 7.

21.

derlijcke gunftendegoedertierenthept genade,

lykgegeben endegeschonken. Ein hoeren zou

hp dandefeaengenaemeweldaer, niet metal

le eere ende dankbaerheyt erkennen - maekt

armoede droevig, en is die ontleent desleners

kneght? Endemagmen daerommet behoo

lijcke onderwerpinge/ onder Godgshantende

befriering / zeer welftaen na zoodanig een

staet , waer in men met minder verlet / en

meerdergemack ende vermaeck/ zijnen Godt

kam dienen; enfepde zelfs de H. Paulus om

diereden : Zytgyeen dienstknegt,zijndege

roepen, ein laet udat niet bekommeren, maer

indien gyoock kont vry worden, gebruyckt

dat liewer. Hoeen zoude hem dan/ den Pa

triarchJacob in defezegeninge Godsmet een

danckbaer gemoed / niet hertelijck verheugt

ende verblpdr hebben - want hierdoo wiert

hp van veelfmaer, veraghtingende verdriet

bebpt: en ontfing uitnehmende gelegenthent/

om beel schoone dingen/ tot eere van Gods

naem/ ende tot trooftder menschenuitte wer

ken. JAukondehy 1 vollgens zijnvoogaende

belofte den Heere,doo allerlepe openbaere

daedender godfalighept stellentot fijn Godt,

maeckendezijn naemeenhuys, ende cenen al

taar tot fjne hepligendienst / gevende den

tiende, tot des zelfsonderhoudt, van alles

dat hp nubefadt. Wasdante vooxen fühn

hert welgoet/ maerzhn magt klepn: muwas

zijnmagr, doo: Gods zegen/ goot genoeg/

omdegoededingenfijns herte oockuitte voe

ren, nu konde hp tot verteilen,:
0
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Godg naemfälfshet geetelijck vermaeckne

men/omdebedzoefdeweduwente wesentotee

nen man, ende den armenweestot eenenvader,

doende de zelbe / op zijn knpen/ onder de

fchaduwe zijnder vleugelen vzolijck fingen.

Endeholeenzoude hpdan/uit liefdetotGodt,

ende uit liefdetotfijn naeften, over alle diese

goede entroostelijckedingen/ niet vanherten

aen denHeere dankbaer zyn

Taetonsdan/uitdit Teerfaemen godfae-Leere,

lig voorbeclt vanden vomen PatriarchJacob

oock geleertendevermaentzijn/omvooz alle

fegeningen endeweldaden, doozGodsgenae

digehandt/ aenonsgefchoncken/uit waeren

gront des herten dankbaer te zün/gaerne

als hp/ met de wooden van den text, tot

den Heere uitroepende : ikben geringerdan

alle diese weldaden, endedan alle defe trouwe

diegyaenuwenknegrgedaenhebt. Immers

denH. Davidwecktehemzelve/totdeoeffeming -

van defe schuldigen moodigenpligt, metalle

kragten op/feggende: Looftden Heeremyne

ziele, endealwatbinnen inmyis, zynen hey

ligen naeme, looft den Heeremyneziele, en

deenvergetergene vanzyn weldaden, die alle

uwe ongeregtigheden vergeeft, die alle uwe

krankheden geneeft, die u leven verlost van

het verderf, die ukroontmet goedertierent

heytendebarmhertigheden, die uwenmondt

verfadigt methetgoede: uwejeugtvernieuwt

als eenes Arents. Entwederom: niet ons6p,

Heere, niet ons, maeruwename geefteere, 1.

om uwer goedertierentheyt, om uwerwaer

J 5 heyt

Pa.1 o;.

2-3-4-5
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heyt willen. Dit is het werck/int besonder

aen bzame menschen epgen / die haer epgen

nietighept en onwaerde kennen/ ende als

Paerdenende Muylen,nebens.Godsweldaden,

nietongebloelig / lnogomberstandig zijn. Ende

daerom islofden opregten betamelijk hetbe

hootdanaoli tot alle boome, Mauwelyr was

den boomenNoachvan de bed2gefde deluvie

ofgootezundvloet verlost hebbendefijnvoe

ten behouden op de aerde geset/ ofhpbouw.de

Gen-3. den Heere eenenaltaer,omdaerop brant-off

* rente offeren] de naeme des Heeren lovende

en, danckende. Ende was den H. David,

dooz Gods overwonderlücke engunstige be

fueringe,als een herderszone, bande schacps

koye, en van agierde fchapen genommen /Om

een leytsman, jaeeenfeer magtag Koningte

zijn over gantisch. Israel, genietende goote

voorspocden in alle zijn Wooynemens ende

ractflaegen ... hpenweet nict/ hoedathy den

Heere, daerober genoegfaem roemen,loven,

ende danckenfal/ want dus rgept hp tot den

2Sam.7.felvenuit: Wie benikHeere, Heere? enwat

**** is mynhuys, datgymyhier toe gebragt hebt,

endewar zal David nogmeer tot u prcecken ?

wantgykent uwenknegt,Heere, Heere. Ein

die en heeft Salomon den Koning , zünde

dewyte vanalle die aitgeborenzijn/ niet oolt

na de gootevan fjn staet, ende vanfün zeer

hoogerykdommen, vollgens zijn vadersTc

staménten uitertewille, die namedes Heeren

een alderheerlpkste Tempel gebouwt/ Zijnde

tleistigcllen infijn lengte , twintigel“ Zyn

rect
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breete, ende dertig elle inzyn hoogte, en . . .

foodaenigmet filver, goudten koftelyckege-

fteente doopwzogt/ datde wereltnoit dierge

lijchtgebouw en fag/ nogaenfehouwide / "tzp

datmen/ ofdesfelfs cieragie, oftedeszelfs

kotelyckheytenderyckdom will infen/ oo

deelende eenige/ en dat vollgens een reecke

ning, vergeleecken met de H. Schrift, die

gantisch niet zonder fondament en fehpnt/

datditoverwonderlijck gebouw,felfs meer

der dan taghentig duysent tonnengouts ge

kostmoethebben. Zijndeditalles / alleenge

ftigtomGodt teverheerlycken , ende fijnen

naem, ober "tontfangen van allerlepe fege

ningenen weldaeden hertgondelijck te loven

endete dancken. Ein watfoude men behal

ben defe voorbeelden, niet nogeengzooteme

nighte/ uitJoden , Heydenenen Christenen

kommen aentonen/ om omg / nevens Godt,

van wegenallerlep barmhertigheden, engoet

hedenaenonsgefchoncken/te overtupgenen

opte wecken/ tot een ongevepngsde/ en her

telijcke dankbaarheyt.

ABelaendan/ laetons herte/ in't midden - --

van alle Gods weldaden , noitzijn als een

harde diamant, ongevoellig ende onbehweeg

lijck : maerintegendeel/ziettoedatonfeher

te/ gelijk boomeen godfaellige menschen be

taemt/daerdooz verwpdet/endeonemondt

geopentworden/ om Godt den Allmaghtigen/

boozalle zijngoetheden aen ons geschonken/

teloven endete dancken: wantdog de wille

Gods in Jesus Christus, is , na de “
D2



I4O Sevende Predikatie
 

„rn, des Apostels Pauli,weet dankbaer over
18. alles

Immers bvat goederen, engavendatwp

befittenende genieten/ temis vanonszelven

niet / maer alles is vanden Heere verkregen

ende ontfangen. TDen Zeeman, hoewacker

enmeertigdathp oock magzijn/ inzijn be

roep, (ofmen weldebequaememiddelen niet

enmag versupmen) diezalbupten Gods va

derlijckezegen, moetenzeggenmetdeH.Pe

trus, wy hebbendengantischen nagtgearbeyt

ende niet gewangen. TDen Coopman, al is

hp zookloeck als de Byen, enzoo wacker/ als

de Mieren , enzal bupten Gods genaedige

hulpe niets konneu vorderen / omtemogen

dencken/ ik hebbe mijn zelben ryckgemaekt.

DenAckerman magploegen, eneggen,spit

ten,delvenenfweeten?"mcn oogtdogbupten

Gods zeegengeen taruw, mog koorenscho

venindeschuer; endusgaethetimmersook/

met den blptigen ambagsman, ende met al

lerlepe hanteeringe, dieden mensch aenvaert.

Pla127. MBaerondenPsalmist zeipde: 't Iste vergeefs,

2- teweten bupten Gods# , dat gy lieden

vroegopftaet, laeteopblyft, ende eetetbroot

der fmerten, hct is dogh alsoo , dat hy het

zynbeminden in den flaepgeeft. INRaer heb

ben wpniet ofwehebben’tvanGods vader

lijcke handt ontfangen / hoe en zoude wp

fulckr dan niet oock in waere dankbaerheyt,

gantisch gaerne erkennen / of hoe foude wp

felfs na aert van een alderschandelijckste on

dankbaerheyt , Ong durven ein kommen be

1'OS
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roemen , als of wp het niet ontfangenen

hadde

MBpook/die als Godmetons wilde twisten,

zelfs op duysent niet een zoude antwoorden

konnen, moeten bpelijk bekennen/dat het niet

onfeepgen verdiente,enwaerdigheyt is alsof

hetmaer een betaelingvan fchult zoudezijn/

en wp daer Woo2 niet te dancken hebben /

maer dat het alleenis de genaede en loutcre

goedertierentijept CBodg/ waerdoopdat alle

defeweldadenenzegenungen aenonstoegeks

menzijn/ roepende tot waere lofende dank lagl

vooy denHeere uit 5 uwebarmhertighedenizyn".

alle morgennieuwe, uwetrouwe isgroot. 22.25.

Bijt gp dan vanfwaerefiekten, ein krank

heden opgefaen en wederom gefont gebvox

den ! Bietdatgp defe weldaet nietenbergeet/

nog nevens dezelve noit ondankbaeren fit/

want tegenu wodtzoo wel/ als tegen den

kranken van Bethesdagefept: ziergy zyt ge- Jean

fontgeworden, enfondigt niet meer“ op datu“

niet war ergersengeschiede.Wasdanden Ato

minck Hiskias eerthts oock kranktot stervens

roe,enmaektehemde Heere wederomgefont,

berlengende zijn leven zelfs tot vyfienjaeren

toe, en wierdt ebenbwel/ tot waerschouwin

gebanons allen/endetotgroote oneere, aen

gaende hem gefept/ maer Jehiskia en dede

gcen vergelding na de weldaer aen hem ge-* Kon

schiet. Biet dan weltoedatgp het quaede***

noit na embolght/ maerhetgoede aen uber

leent/ altoosgedagtigzijt.

CPfheeftde Heercuinzeenoodt, in
- OTIT
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formwindenen tempeeten, wanneerde wa

teren oberu hooffwommen/ engpalbegon

detedencken ik ben afgefmeden / wonderlijk

geredtende verlost: ofheefthy u/ alsde vy

anden,roversen kapers, uomringden van al

lekanten als Byen, noghtansvoozuvevoe

ten rupmtegemaeckt. Enhebtgpindefe be

nautheden, aendenaeme des Heeren belofte

gedaen - zoo wilt dogaen defe dingen altoos

gedencken/ endie/ als ondankbare noit ber

gelten. Bengt den zeer vermaerden Eras

mus, omdegelegentheptvan eenongeluckige

fchipwaert, ende hetdoenvan veele zeelieden

in dat gewal, lebendig uit te beelden/ oock

eender op 't roneel, welck ombehouden aen

lant te mogen kommen/ aen Sinte Christoffel,

binnen Parys, een Waskaers beloofde, foo

groot alshy felver was, en dooz iemant ver

maentzünde/ ziettoe wargybelooft , want

ofgy schoon alugoet verkogt, foofoudegy

ºt nietkonnen betaelen, daeroptenantwooxt

gaf. Swygstille, meentgy datikmet mee

ningfegge, zooikflegtsaen lant kan geraec

ken , ik en fal hem (te weiten Christoffel) ,

niet eenfmeerkaersgeven. Bietdan welvoop

u/ dat gp zelfs omtrent Godt niet en doet/

't geen defe alleen aengaende een afgestorben

mensche boopnam.MDant watwaerfchandely

ker, endemeerder metde waere dankbaerheyt

frydig/ alsdatgy inverdruckinge entegen

poeden, dus devoot en Godsdienftig fehp

nende/ in voorfpoeden ende tot rupmte ge

kommen / mog aen Godt , mog aen u. epgen

woodt /
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woordr, en belofte niet eens gedenken ein

5oud/ endedaerom endwaelt niet, Godr en

laer hcm niet belpotten , want zoo war den Galat 6.

mensche zayet, dat zalhy ook mayen; weef 7.

gedagitig aen het godfalig voozbeet banden

Psalmist, ten epnde on them in getrouwheyt

ein dankbaarheyt wel, na te vollen welck

totden Heereifende : Ik fal met branroffenen -

in uw huys gaen, ik zalu myne beloften be- ***

taclen, die myne lippen hebben geuytet, en

demynmondtheefuikgesproken als mybange

Ofherfede Heere uvaneen langduerigeren

peryckeleucreyse» volgensuepgenegebeden

enfmeechingen gemaedelück tot.de havenu

werbegecrtenis, totuepgen vaderlant, toru

beminde vrouw en kinderen, vrienden ein

magen, behoudem "huys gebracht: zoo heft

uwe oogen, in waere dankbaerheyr, na den

Hemeliop/fprechendetegenuepgenzelve/heit

is Godt alleen die mp behoedt heeft/ opden

wegdienik reysde, ende dieminen uitgang/

ende mijnen ingang/ dug in goedertierent

heytgefegent heeft. Gaendanfommige on

verstandige/ en vleefhelijcke Zeelieden", zoo

haastals3pdenvoet maer behoudem aenfant

geset hebbe/inde tempelen des Zatans, ein

droncken herbergen, empdele drinkgelagen,

niet omaen Godt,die men dog noit boox.

fyngoethedengemoeg loovenen danken kam /

maeromfelfstaenden duyvel, demoodenaer

onferzielen, als regte Bachus kinderen,doo

drinken ein wegen,haere offerhande ' g

Zell
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bzengen: zoo hebt gy ban herten doghdaer

een grouwel van/ om dat niets bequamer

kam zijn/ om in 't toekomende ong een

quacdereystemaeken/dandatmendegenae

deinden verledengoedereys ontfangen/ dug

goddeloostotopenbaerefmaer,endeveraging

Van Gods naem / met de boeten vertreden

ende veraghtenzoude. Immers ditzijndin

gen/ bwaerober Godt, endeonfeepgen con

fcientie, tot verschrickingeonfegherten/ te

Deutz genomszoudefpzeecken: ZultgyditdenHee

6. revergelden, gydwaesende onwysvolck. Ein

daeromfehouwt vanhertenzodaenigendoen,

en zulcke quaede gesellschappen , maer gaet

veel lieber in Gods huys, endetempel, om

daeruwe dankoffer aenden Heerc,pppfende

enderoemende zijnengoddelijcken naem, tole

tebzengen in onbedziegeljckhept banlippen /

val. 26.fpzeeckendemerden H. David: ikhaetedever

“?“ gaderinge derboosdoenders,endebydengod

deloofe en fit ick niet. Ik waffchemyn han

deninonschult, endeikgaerontom uwen al

taer , ö Heere, om te doenhoorendeftem

me des lofs, ende om te vertellen alle uwe

wonderen. - - - - - - -

Ofhebtgpgoote voordeelen metuwe vif

fcheryengedaen - Hebtgpwelgewicht, en

- de veelgewangen is uwe Coopmanschapen

de Negotie, of wat het oock anders wesen

mag/gamtschwelgeflaegt/ zoo datuw fact

ende rykdom daer dooy niet wepnig ver

meerdert is/zoo verklepnt ende vernedert u

des temeerder omdat gp dus ban den '
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mel verhoogt ende verheven woldt, MBilt

dog de Heere de eere van fjnzegen, dooz

ftoutheyt ende opgeblafentheyt, nietontruc

lienmogontrooven: dewijldatfenietu/ maer

hennalleen toebehoot. Perre moetdanvan

U zijn/datgy in cenpdele laetdunkentheyt, -

ulweepgenhandenkuffen, ofte uwzelfsgaren Habac.

roockenzoud/fpzeeckende ofdenckende/bp““

Uzelven/ dit ismynwysheyt, ende ditismp

nekragt , dat myn declzoover endezoofmou

uigis geworden. MBeeftdegodfaelige vermae- -

mingvanden Psalmist gedagtig / enverhoo-Pal.75

get den hoorn niet, endeten verhooget uwen507“

hoorn nier om hooge , en fpreekr niet met

fyven halfe, wantherverhooge enkomt niet

uit den oosten, neguitdenweiten,noguitde

woetyne, maerGodt isrigter: hyvernedert

defe, endeverhoogtgenen.

Endaer nevensdzaegtookfolge/datgp van

Gods.goedegaven, doggeen quaet gebuyck

enmaeckt doo: een zorgeloos enwerelts le

venteaenbaerden/ endete voeren. Als ofgym

metdenrpkenhuysman,wiensackerovervloe

dige vzuchten gedzagen hadde/ zoudt fpzeec

ken: dutzal ikdoen, ickzal mijn schuere af Lnc.,

breecken, endegrooterbouwen, en zal daer 19

verfamelen alle dir myngewas, ende alle defe

myncgoederen: endeikzaltot mynezielefeg

gen: zielegyhebt goederen die opgelegt zyn

voor veele jaren, neemt rufte,eer,drinkt,zyt

vrolyck. MDantdogh alsden mensch waent

in"ttoekomende / goederdingentezijn/ ende

metpdele vreugt, ve , envrolyckheyt in

US

 

-
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de werelt televen / dan moethp menigmael

totdoevige verschicklinge vanzymherte/ook

Luc.12. hooren: gydwaes, in defe nagt zal menuwe

zo. ziele van uateyfchen ende 't genegybereyt

hebt, wiens zal her fijn ? en daerom als die

goddelijcke handt ufthoon grootelychr heeft

gelegentendegebenedyt, fpeent u felvenniet

te minder vande werelt/ opdat gpubwe gro

tenweldoender, doch mieten moogt mishae

gen/ om dat de geene Welke Christus toebe

Gal. 5 hooren hetvleeschgekruyt,ende gedootheb

* ben metzynbewegingen ende begeerlyckhe

den. Steltaltoos ulhoogheyt/ in uwe ver

nedering/ ende neemt die vermaening vande

„. . H:Paulus welinacht : dat de rycke van defe"Tim 6. -
- -

"tegenwoordige werelt niet hoogmoedig en

19. fijn, nog haere hope en stellen, op de onge

fadigheyt des ryckdoms, maerop denleven

digen Godt, die ons alle dingenryckelykver

leenrom te genieten, dat zy weldadigzyn,

ryckworden un goede wercken, geerne me

dedeelendczyn, ende gemeenfaem, leggen

de haerzclvenwegtotcen schat, eengoedfon

dament tegen her tockomende, op datzyher

ceuwigeleven mogen verkrygen.

Endaerom heeft ude Heere, na den rijk

dom zyndergenaede / vanarm rpk/ende van

klepin goot gemacht. WLaten uwe handen

niet altmt opentaen / om van den Hemel

maertehebben alssegeflootenzoude zijn/om

andenarmenlen nootdruftigen tegeven. Ein

hetgene gymmet blindschap vanden Heere ont

fangt./laetdatookuweluftzym om'tfelvein

- - ge
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al

od

UW

er

- co datwulick,

geschikte odge/ en ma verepsch vanfaeken/

aen uboe bedroefde evenmacsten uitte declen.

MDantmoetmenmualseereptsonderdeWet,

tot bewijs van danckbaerheyr, geen ofle,

nog gehoorende varre aen den Heere tote al

bengen / welck de klaauwen verdeelt: mog- 32

tansaen den armen en elendigen, van des

Beeren Regeningen - madationsehandtvermag

welte doen, dat is de waredankofferhande

vanhetnieuweverbondt, ein boop eenChristen

insdig; endaeromen vergeet deweldadigheyr, Hebr. 13

ende meldedeellaeinheyt niet,want aenzodani- 16.

geofferhande heeft Godleenwelbehagen.Der

halvenzoo verre als t mogelijck is/ hier tole

moet clck hetzjnedoen. NBant

Denvroom alheeft hyzelfs nietveel, Kamph

Denarmen kryginoganszyn deel. -

Epndelijck dan/ leptdog altooseen bzo

menende godfaelligen wandel/ want is "tde

waere danckbaerheyt epgen/datf den wel

doender gantisch garen behagen will en wat

is den Heere dogaengenaemer, alsdat wp/

getrouvelihck inzijnveesen leven laetubven

mondtaltoos open zijn/om defengrootenwel

doender, ober alle zijngoethe.dente roemen en

repryfen. Seggende uit waregrontdesherten:

Nu danckick Godtmyn Heere,wanthyis

goetenbillyck.

Deshoogsten naemteloven, datwenschik,

- Mit 2, Mäoept
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Psal.36.

8.9.

Hoeptdanin het midden van alle zijn

groote weldaden , menigmael uit metden

H: David : hoe dierbaer is uwe goedertie

rentheyt, 6 Godt, dies de menschen kin

deren onder defchaduwe uwervleugelenhae

re toevlught nemen, zy worden droncken

vandevettigheytuweshuyses, endegy drenk

feuitde beecken uwerwelluten. Roemten

deppst dan zijne naem, op dat wp hemal
toosende eeuwiglijck in den Hemel oock lo

venendancken mogen: "twelek de Heere um

genadeons alle geve. Amen.

ACHT
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A C H"T'S 'T' E 9

Pº R E D I K A T I JE

Over Psalm34. 7.

D E, N "I" E, X T.

Defe elendige riep, ende de Heere hoorde,

ende hyverlostchem uitallezyn benaauwt

heden.

Seergeliefde in den Heere.

Ry At ifferdatmenmietdoogaensdoo, Inley

\\' bequame middelen bekommen moet dingh

MMK devwyldochhet beginfel, metdeffelfs

*eynde, zooist"famengebonden/dat

menom’tlaettete berepken/ heteerfe mieten

magversupmen. Endaeromvemschtpemant

broodt te hebben om te eeten, en kleederen

omaente trecken. Tºp moet/ op hoope van

des Heeren milden zeigen/ zijn handeln met

meerfigheptaenden arbeptflaen/ofisiemant

fieckenkranck, wenfehende ombwederomge

fant te mogen worden; hp enmoet/ vermits

denkrancke, die medicyne behoeft/ de goede

kruvden en medikamenten noit veragteu. Ein

heeft die plaetze in 't natuerlyke, ten is niet

minder/ dewpl Godt autheuremintellervan

alles is oockin'tgeefelijcke/alfoo/endaer

om will men totGodt, aen zijn Hemelsche

vrientschapmaderen; daertoeisonsvoop alle

dingen het geloove moodig/ want zonder ge

Mit 3 loove

--
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Hebr.

11. 6.

Pf.4., 8

loove is het onmogelyck Gode te behagen.

Wantdicot Godtkomt moetgeloovendat

is, ende een beloonder is der gene die he

foecken. Ofis het ons vangamtfcherherten

ernst/ omin't waregeloove dagelickr op te

waffen, endetoetenemen/teneynde/ omuit

dadelijcke bebinding van Gods genade / aen

jn epgen hert geschonchen/ te mogen space

nmetden H: David:gyóHeerehebtvreug

"de in myn hertegegevcn, meer dantentydt,

als haer Koornen haren Mostvermenigvuldigt

zyn. Cot dit groot geluck, waer dooxons

de dageraet aenbreeckt, ende die blinckende

morgensterreopgaetaen there isdebetrag

ting vandefe verwaninghnoodigh/'
1. Petr. ni ren kinderkenszykzcer begeei

2. - 3. nade redelyke onvervalchte melck, te we

Psalm.

145. 18

19.

Bods MBaad/ op dat gy door.de zelve moogt

opwaffen, indiengyandersgefmaeckthebtsdat

denHeeregoedertieren is. Ofzijn wp inangst

endein moodt/malighaem ofna derzielende

oeffening van een geloovig ende aendachtigh

gebedt is hetrechte middel/ om verlostende

geholpen te wogden: want de Heere isnaby

allen die hemaenroepen, alle diehcm aenroe

"pen in derwaerheyt. Hydoether welbehagen

dergene die hemvreesen, ende hy hoort haer

geroep,ende verloste. Daer vanden H. Da

vid de waerheydt fälfs/ upt epgen ondcrvin

dinge/toont/feggende in den Text: -

Defe ellendige riep, ende de Heere hoor

de, endehyverlostehem uit alle fijnbenaaut

heden.

An
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Indefe woodendam/faenaente mercken/

voogmaementlich tweedingen als - -

Vooreerstdeperfoonendefündoendie hier

vookomt -

Tenanderenhet getuygenis, "t welck aen

Jaendehem gegeben wogdt. - -

Aengaende nu het certepoinct, te wetende

perfoonendezijn doen, die hier voolkomt/daer

van staet inden Text dieseelendige,niep. De

perfoom nu is defe elendige te weiten/ den H:

David, welck als hy dooz haetten nydigheyr

vooz Sauls, zijns choonwaeders aengefegt./

als cenvelthoen opde bergen, vlugtenmocf/

zyn toevlugt/ van wegen groote angstende

benauthent / namtot Achis,een Hemdensdia

ming onder die Philiftynen, tot Gad, dogh

alsihm daer/ in plaets vantrooft ende gunft

te Winden/ dao2 die list, en quade tongen der

hovelingendefes Bionings / oockt in grootpe

rijkel van lyfendeleeven qualm/hemfelbe on

der defchpn van een gemaekte raternye, feier

behendiggeredende verlastbevomd/doendefen

verendartigten Psalm, tot een altoosbliven

de gedaghteniffe van defe geluckige uit

komft/ ende om die naeme des Heeren/ daer

over-opentlijck/ infanderheytmetzynPrince

lyck huysgefin te looven endete dancken,

heeftgemaeckt: Uwetendedat geen middelen,

hoe behemdig / hoe verstandigen voofigtig

oock aengelept/ iets vorderen / ofte helpen

konnen / bupten die genaedige hulpe en fegen

des Heeren. Diese Historie nu is te liefen

1 SamuelisCap:21. 10., 11., 12., 13., 14., 15. en

4 Ue
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Prov. 5.

19

deten beimifedatdefen Palmdaeropfet/ en

debpgelegenthept van dit voorval, doo, den

H: Davidgemaeckt is/ foo lupd deffelfs aen

bang/ofeopfchziftaldus: eenPalm Davids,

als hy zyn gelaedt verandert hadde voor her

aengefigt van Abimeleg, die hem wegjoeg,

dar hydoorging. MBaer indat alleen diton

derscheyt/ in de woodenis/dat Samuel de

fen ioning / met fijn epgen naem Achis

moemde: daer denAutheur van defen Psalm,

ofteten minten vandit opchrift hem/ niet

metfjnepgen/ maermcteengemeenen naem,

doozgaens/ na het oodeel derverstandigen,

aan alle Koningen der Philiftynen epgen/

fijnde Abimeleg, beschevenheeft. -

Biet/ ten aenficn vanalle defe dingendam/

heeft den H: David, als wijfende met dem

binger op zijn engen persoom/ hem flven

defen elendigegenoemt. Eminderdaet wat

bwas hp d'0e oolt anders is "teengroote el

lende voo een eerbaerman, dooqeenanders

boosheyt ende gewelt vanfün zeer beminde

huysvrouw berooft te zijn; David wasfelfs

in zijnjeugt / doo zyn epgen schoonvader

Saul van deliefde zijner kominglijcke Jonck

vrouwMicholontfet/ die hem anders tot een

lieflycke hinde, ende als eenfecraengenaem

steengeytken was. Jsicmant niet elendig

diegebzekheeft/ fälfs aenbroodt, endie van

fijn epgen niet eeten kam. JPaer David, flyn

deeens Atomings fchoon-fone, en derhalven

van Vorlelycke waerdighept / heeft felfs/

doo denongenacdigen honger, de barmher

tilga
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tighept van anderemoeten bidden enaemroe

pen om boot/ feggende tegen den Priester

Achimeleg tot Nob: wat ißer onder uwe : Sam

handt?geefmyvyfbrooden in myn handt,“ sº

ofwat'ergevondenwordt.

Ofis"teengroote ellende, alsiemantzijn

epgenvaderlandt, zijnvriendenenmagen,uit

angften van de doodt berlaeten/ ende onder

vreemde ende onbekende menschen vlugten,

endeomfwervenmoet immers David hadde

fyn epgen vrouw, vader, en moeder, ein

huysgefin, ja alles moeten verlaten/ alleen l

om onderongeloovige en stinkende Heyde-’“

nen in een vreemtlant, fijn leben te bergen.“

Bijnde daer als eenfaeme , en treurende

musche op het dack, ofte als een vogelken,Prov27

omdoolendeuitzyn net. 8.

–En daerom was David een Tonings

fchoonfone, ende een groot man/felfs van

Vorstelycke waerdigheyt, evenwel in defe

tydt, enfant vanfaecken/ was hpeen man,

mietwepnig bedzoeft ende elendig, kennen

dehemfelvengamtschniette groot/ om voll

gens de waerhept derdingen / edelmoedig/

en in allevernederingh/te bekennen, dathp pal.40.

ellendigendenoordrufigwas. 17.

3MDaer watdoethpindefe droefheydt, we

tende dat hett Godt is / die de nedrige ver-

troot, en fijn hulpe infonderhepr doer aen

vangen, alsdie vande menschen ontbreeckt?

Hp wendt fün gedagten van de werelt af/

ende heftfjnoogen met godvzugrige ende

ernstigegebedentotennaden Hemelop. Seg

Mit 5 gende
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gende oock daeram verder in dentext. Defe

elendige riep, te weten tot den Heere, hp

ging totdenfelven/mietmet eenflauw/traeg/

endepverlaosgemaedt, oftemetkragteloose

en verstorvenlippen nauwelijckr eens denc

kende / wat hp vanden Heere, zynde zelfs/

dengrooten Godtvan Hemelendevan Aierde

badt, ofte biddenfoul aneen. Bp rep,dat is/

knschte imverigen kragtig/ urthet binnensie

vanfünherte tot sijnGodt. MBerende/worden

deflaauwegebeden, komende uit een doodig

Ja“ - herte niet verhoot/ dat noghtans een krag

16. tiggebedr veel vermag -

CEmdog watwas hier deuitkomftvan - en

de (fegt hp verder in den Text) de Heere

hoorde: telweten niet vollgens zijn goddelijke

alwetenheyt alleen / gelück hp op die wie

niet alleen de gebeden der vroomen , maer

felfsoock / alle quaedewooden hoorr, ende

boofe wercken weetendekent: maer volgens

fün vaderlücke gunst ende goedertierentheyr

nengende (om footespeecken)fijn oorenna

het fugten ende schrepen van David, fünen

kmegt / gelijck een vziendelijck vader gaerne

agt geef op de gebe.de ende fmeeckinge van

fijn beminde kinderen, gelijck den H:David

dat oock, hier ma nogh in defen Palm met

pa,defe woodente kennengeef. Deoogen des

16 Heeren zyn op de regtveerdige ende zyn oore

tor haer geroep. En amditte verfeckeren/

" zaofeptoockde H:Paulus, dat deHeere ryck

““ isover alle diezynennaeme aenroepen.

JAaer Waerupt bljkt het/ dat G
, LVA
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H: David foo genadelijck hadde verhoort ?

Daer van staet verder in den Text aldus:

ende hy verloste hem uit alle zijn benaauthe

den. MDatis verhoort tewozden anders/dan

te verkrügen"tgene waeromgebedenis Film

mers am die reden zeipde die Apostel Joannes:

indien wyweten dathy ons verhoort, watwy

oockbidden, footwetenwy, dar wyde bede

verkrygen - diewy van hemgebeden hebben. -

Hadde dan den H: David , im moodt en be

naeuthepdt zijnde / den Heere aengeroepen

ende gebeden om verlosing Het is feecker

dathy indefe bede herhooring ontfing / am

darhy oakmet verlosing beschonken wierdt/

en, dit blickt daerom noch te meerder endete

klaerder/omdatditeen bevryding, niet van

een, Ofte ban twee, ofte van eenige kleync

en geringe verdzuckingen; maer vollgens die

Goddelijke gunft / van alle fijn benaautheden

was. Haddehydante vooren moetenfuchten

endcuptroepen tot den Heere: myne beende

renzyn verschrickt, ja myne ziele iszeerver-Pfalz 6.

schrickt, endegy 6Heere, hoelange? Keert ---

weder Heere, redder myne ziele, verlost my

om uwer goedertierentheydt wille. Ick bcn

moedevanmynfugten: ickdoemynbedde den

gantischen nagt wemmen, ick doornarte myn

bedtstede metmyne tranen. JAu was hy van

den Heere, die alleen helpen kan/ ende foo

gantisch gaernereddenwil/ toteen overgrgo

te ruymte, endeferaengename ververschlinge

uptgewoertz hebbendeten hoogstenstofen re

den/ 0m in een danckbare opheffingh s:
L's

1.Joan:

5. 15.
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Toepal

king.

Pfälzo.

15.

Pal.61.

2. 3-4-5

herten/ metalle vroomen, upt epgen bebin

dinge felfs/ tot den Heere te speecken: gy

hebt denwenich derfügtmoedigegehoort,gy

füllthaer herte verstercken, uwe oorenfalop

mercken, om den wecßen ende verdruckten

regt te doen, opdat den menschvander aerde

nictmeervoort varegewelttebedryven.

Upt defewoodendan/dus verre verhan

delt/ fact totomfer aller stichtingh afte ne

men/ endeteleeren/ datmenin nood,angst,

en fwarigheyd zijnde/om uitditalles gehol

pen, ende verlost te worden, zijntoevlugt /

doozernstige gebeden ende fmeckingen moet

mementot Godt, die als een Allmachtige ende

barmhertige Vader, den gemein diehem. vree

den ende anroepen, zeerwelhelpenkam ende

zoo gantisch gaerene oock helpen endebpstaen

wil. Mantin defen Text, wod bevomden/

alsden H: David den Heere als zindefelfs

radeloos ende elendigh, aenwiep ende badt,

dathydoengunfigh verhoort ende geholpen

wierd. Endeditis oockt dieVermaning/ ende

beloftevan Godt felve/feggende: Roept my
aenindendagderbenacutheyt, ikfalu uit hel

pen, endegy füllt myeeren. Endaeromhoo

renwp den H:David oolkaldussuchtenende

uprroepen tot hem: ÖGodt, hoort myn ge

schrey, mercktop myngebedr. Van 't eynde

deslantsroepicktotu,als myn herteovertelpr

is. Leydt my op eenen rotsteen, die myte

hooge loude zyn, want gyfyt myeenen noe

vlugtgeweet, eenen sterckentoorenvoorden

vyandt. Icksalinuwehutte verkcercnineeu

wig
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wigheden. Ickzal myne toevlugt nemen in't

verborgeneuwervleugelen. TDit middelheb

benimmers alle vzoome foo gantisch gaerene

in "t werck gestellt. WBierdr den godtfaligen

Mioning Josaphat dooz fine vyanden, die in

eenfeergroote menigte tothem gutamen/ aen

alle kanten ten uptersten benaeut/foo is zijn

gebedt totden Heere: in onsis geenkragtte

gendefegroote menigte die tegen ons komt,

ende wyen weiten nict wat wy doen füllen:

maerone oogen fijn opu. WBiertden H: Pau-Kor,

lus met een groot verdiet gequelt byhem"

onderdenaemlvan een EngeldesSatansuitge

drukt, hier over heeft hy denHeere driemael

gebeden, om daervan verlost te mogenzijn.

Ja fälfs Gods Zone, na den vleesche een

menschzijndegelijkals wp/dochfonderfonde/

dieheeftook/ in cen warenfrydt zünde/ tot

driemalen toe / zijnde met zijn gebenedijdt

aengefigtteraerdengevallen, ernftiggebeden,Luce22:

feggende: Vaderofgywilder defendrinckbee.“ 44

cker vanmywegnemen, doch niet mynenwil

le, maerdenuwegeschiede.

Bien we op onszelven/ defe eere zijn wp

immersaende groote Godt, wiens hulpe en

bpftamt wpten upterfteninalledingennoodig

hebben tenalderhooghsten schuldigh. Dat

kindt ifer/ "t welck in moodt zijnde/ en daer

toe gelegenthepdt hebbende mietterfondtfün

toevluchttotfynepgen Vader neemt - JMaer

de Heere immers/ omons/ one schuldige

pligt indachtigte maken/diezept felve: een Mal,

fonczaldenvader eeren, ende cenknege fijnen

Heere;

2 Kron

2O. 12.

-
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Heeres benickdaneenVader, waer 1s myne

eere? benik eene Heere,waerismynevreese?

Hoeenfoudewp dan/ ten aenfienvan Godt

ende het gebedt, metden verloren zone, tot

Luce1.onsfelvennietspeecken: ikzalopstaen, ende

18. tot myneVadergaen? -

- CPfletten wpop Godt felbe/ mergens bin,

den wpbeter entroofelijckervoowerp voop

one devotien ende gebede,danbyhem"tzp

indenHemel/"tzpopaerde. Jabupten, ein

sonder hem/en iffer niets/'t welckonsieg

helpen/ ofbaetenkam. Bpis/ omoptever

trouwen / een rondaffé ende schilt vso ons?

'#““ ti ' tot

em fün toehlugt namt en wierde oit be

äh dantin waere god

s t/ totden Heere, met den Psal

73 mit, niet fpzeeckeus wien heb ikneffens

*“ uin den Hemel neffensulutmy oock niets

opderaerden, bewyktmynvleesch ende myn

herte,zooisGodtderotsteenmynsherten,en

demyn deelin eeuwigheyt. WBanthydogis

diealmagtige Heer voor wiens wenck zelfs

alles bupgen endewycken moet. Booz hem

Luc - fijnalledingenmogelvck. Sh dano otit

37 moetinge/ zomtjtsfootenunterstenä
. debenaut, dat menmet denvzomen Libt

2 Kon. Hiskias,totdenHeere moetuitroepen: dek -

jä. deren zyn totaendegeboorregekommenende
dacrisgeen krägtom tebaeren. Tiet daten

Kron ishem geending te wonderlyk, ende her is

"niersbyhemtehelpen, heiß, den magigen,
"hetzyden kragteloofen. Ein mogdae '

21 3
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ven: deHeeresregeveerdigin alle fijn wegen, pla.46.

endegoedertieren in alle sein werdken, endäer 2.348.

omhp isons eenetoevlugt ende sterkte. Hy

iskragtelyk bevondencen hulpe in benauthe

den. Zoo dat wy vpeltyk/ uit bertrouwen

totfyn naem/ uit den waren gront des her

teu/fpzecken mogen: Daerom en füllenwy

niet vreesen, al veranderde die aerde haere

plaetfe, ende al wierde.de bergen verfet in 't

hertevan deZeën: laet harewateren bruyfen,

laetleberoert worden, laet de bergen dave

rendoorderzelververhefinge,Zela deHeere

der Heyrschaaren ismetons, die Godt Jacobs

isons eenhoogvertrek. -

Daeromdam/ laer onsaltoosde Heere de

Almagrige voo2 onsstellen/en hemdoo, den

gebede aenkleven/op dat hp ons helpe ende

genadig zy. Was het den Patriarch Jacob,

Welck wozstelende ären tot daege

 

raettoe/ totdenfelvenfpzack: Heereikenzal Gen32.

u niet laten gaen, ten y dat gy myzegent.26.

Soo moeten wpoockfeetsenferck aenhou-9“

fe --

- ' dan inveesevanarmo ege

brek, finde bin “ uit infügt vande

wepnig voorraer, die onsind st t overig

rezijn/ inangst ende , datons

den staf des broots, ende het moodigonder

houdt, onmeerlykonder de menschen te: mb

genleben weil mogt ontbleecken/foo leert

dog/ omnietalleen in overvloet, maeroock

in gebrek net het gerne den all

den "r gebedt wacckende in't clvemetdank

LOL

den wissen - -
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dertieren vadergeeft/ welte bzeedenendeter

- genoegt te 3jn. Gedagrig/ aendit leerfaem

Kamp

huysen.

Kamp

huylen

Prov.

30.8.

Prov,

2. 2.

2. Kor.9.

IQ

rym-gedigt: -

HebtgydanChristum welgeleert,

Sooisuwhoogstehertsbegeert,

Datzynenwillaltoosgeschiet,

Alwiftgyoockde reden niet.

Ende faet na die trap vanhetelijcke lyt

faemheyt, dat gp/ uit eengemoed/ te gelijk

met waere danckbaerheytvervult/ in opreg

tighept des herten / tot den Heere moogt

fpzeecken:

„Ikgeefmyonderu, alvalthetoverbang,

Uw. wysheid weet waerom, uw.goetheyt

schickthoelang e

UwGoddelycke wil, en kan niet fijn dan

goet :

"tswelgoetheytsfonteyn,'tis well alwat

gydoct. -

Dog u zelven/ aen de alderbolmaechtfe

wisshept Gods/ welck alderbelt weet wat

den mensch nut/ ofte moodig is / onderwer

ende/ fad biddantothem/ met den wüfen

ält Salomon : armoede , nogte ryck

domengeeft myniet: voet mynmetherbroot

mynes bescheydenen deels: WBanther is dog

de Heere welckarmmacktenderyck, diezaer

dmtefayen, endebrootomte eeten#" EM

A

boozhemmoetmen beljden/ Heere alle'
ag



 

over Palm 34.7. 16 t

wagten op us ende gy geeft hen haere pyse

tot yndertydt. Gydoeruwe milde handto-Pfan, 3.

pen , ende verlaedigt al wat daer leeft nau 56.

welbehagen. Ein daerom - als 't maer tot

Godes eere, ende tot one faligheyt kandie

men/ dan mag men van fijn vaderlycke , en

alleenwyle, engoedertierenehandt/ vppelijk

welverhoopen ende verwagten/ omookte,„.

konnen met tilte zijn eygen dingen doen,„t.

niemant lastigte vallen, ende genes dings te 2Tellal.

fullenvan noodenhebben. Ja datmen wer: " -

kende met de handeln dat goet is, oock felve++

hebbe zalom meldete deelen den genen die

noodt heeft. En dewill defeldingen fooleg

gen/- en im defe maniervookomen in Godes

woodt/ hoe en fouden wy dan oock/felfs

nahetgebodt vande Heere Jesus, nietgaeren -

tot onen Memelschen Daeder bidden: ons Mat. 64
dagelyckxbroodtgeeftonsheden? II

Ofzijt gpinfleckte endekranckheyt, bee

finde dat de lampe uwes lebenszal uptge

bluscht worden,/ datgpde menschen in'tlant

der lebendigen niet neer fult mogen aen

fehouwen ; maer dat gp in die groeve der

verreringe zult moeren niederdalen, fooonder

foeckt u herte ten nauwften/ waerom datgp

vooz t sterven zoo bevgeest zijt / t welck wat

voeger - ofte wat laeter/ onbermpdelijck/

dog eenmael fai wefen moeten / ende een

vroom mensch - in 't alderminste niet schade

enkam. Wantde bange aerde, ende hetjam

merdal defer werelt/ niet dan met doorenen

en diftelen vervultte verlaeten/ omdenfaeli

- - T gen
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-

gem Hemel booz eeuwigen altooste gaenbe

erben/ dat is/ zelfs omepndig grooter pro

fyt, enhooger geluk, dan als men eensden

ken kam. Ein derhalven die tot sterben, weil

bereptis/ die en kam daer Zoo zeer miet voog

vreesen 110gverschricken: maermoet,daer na

beeleerhpgenen verlangen.Dogals mendaer

evenwelzoo voogbeef ein schrickt, hetzijnde

zon.de ende boose werkendieditte wegebzen

gen: als waer doo2 men/ vollgens de over

tupging vanfijn epgenhertende Confientie. /

Godt niet/ als eenbarmhartigen vziendelikt

vader, maeralseen vertoorent en v2eefelijck

regter moet aenmerchen. Ein wat is dan

noodiger indie gewal, als dat men voog alle

Palf-dingen/ met de offerande van eengebroocken

hert, endeverflagengemoedt, zijne zonden/

sei. ... by Godt, verscheurende fijn herr, ende niet

13. in kleer, soeckt aftebidden,roepende uit het

Psal:79

Rom:

12. 9.

Job. 5.

18

diepfte vanzijn ziele : gedenckt 6Godt/ ons

"de voorige midaden niet, haeft u» laet uwe

barmhertigheden ons voorkomen. Hangen

de Woogtaen ongevepngsdelijck het goede

aen, en hatende het quade. Ziet danfalons

de doodt niet schade, maertotenchele trooft,

en blydschap gedpen. Debwijl dat de Heere

dan / als den alderbeften Medicyn meester

finde/ u trooftelücke olye, in ubwe wonde,

ende aengenaeme balem, tot genefinge van

uwekranckheyt, genaedelijckgebenenfthen

ken fal. Dewijl dat hp het is/ die fmerte

aendoet, endegeneeft, die doorwondt, en

deziet zynehandendicheelen, ende daerom

van
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van hem moet men in lof ende danckbaer

heyt, speecken met den H:David , hp ist

die al uwe ongeregtigheyt vergeeft, die alle Pato

uwekranckheden geneeft, dieu levenverlost 3-4-5

van hetverderf, die ukroont met goedertie

rentheyt ende barmherzighieden, die uwen

mondt versaedigt mer hetgoede : uwejeugt

vernieuwt als eenes Arents. Ein waeromdan |

enfoudgy/getiert met kinderlijcke onderda

nigheyten de vreese, miettor Godt uwen va

der gaen / hem biddende dat hy u will by

blijven met finngemaede tot aenu eyndetoet

en fchencke/ "t geen omte leven, of omte

fterven, u aldermeet ter faellighept magno

digzijn. MDanthetgaet vaft/ dat in den He

mel zulcke menschen enfoodaenige gebe

den, altoos berhooringontfangen. - - - - -

Ofvindtgpuingrooten nootterzee, zijn

debeangstdatudehooge golven, enbzupfen

de baren der zee overstromen fullen en dat

gy metde H:Paulus,
weldgoebigefchipbreiuk

mogelpden/ zoo neemtdog/ metallen ernst

utoevlugt totGodt, biddendeomfjnvader

linkehupeembystant, opdatgyverloffing, en

deeengoede uitkomf/ ingemaede/-van hem

moogtontfangen. Selfsde Pepdenschechip

lieden, welcke met den Propheet Jonas; in

grooten zeenoodt waerem/de nootfaeckelijk- . . .

hept van dit middel verstaende / feyde: äls

hplagenfliep daerom tegens hem: Wat is“

"tugy hartdapende, ftaet op, roept tot uwen

Godt, milchienzal die Godtaenonsgedenc

ken, dat wy mieten vergaen. Ende hole en

- - W 2. foud
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foud gp dan/ met den Propheet David niet

ookbidden/ jafchzeyentotGodt,dieualleen

platt 69.helpen kan/ feggende: Verlost my 6 Godt,

2 - want dewaterenfijngekomentot aende ziele.

Pfalz78. MDant immerszyn weg isindezee endezyn

", padt in degrootewateren, ende brengt hyde

“wintuit zyn chat-kameren voort ? hp ook

pas,ist diehet bruysen derzeenfilt, het bruy

10. - fen haerer golven, heerschende overde opge

blafentheyt derzee.

Gffptgp in Weese van uwe vyanden, dat

de onregtveerdige kapers , en boofe roovers

u obervallen zullen en beraedt u dan miet/

met vleesch ofte met bloedt , datgp Uwe ver

lofing foude stellen in wraeckgierigheyr, in

gramfchap, ofte in toorn. JRaer in plaet

fe van fulhr/ vollgens de vreetfaeme leffe des

Euangeliums/ bidder liever voo2 uwe vyan

den, niet op datse gedoot, maer datife be

keert wordenen leven mogen. Endewijldat

Godt overvloedelijck kam doen / boven alles

datwybudden,dencken,wenfchen enbegee

ren konnen, foo biddet oockvoozuzelven tot

hem/dat hp u genaedelijck verloffe van alle

quaet, dat hp, die alledingendoozzijn Gold

delijcke magt, als met een enckele wenck be

fiert/devyanden een haeck indenueffe, ende

een breydel in de mont legge/ op datse niet

- vootenkonnengaen/omonnofelemenschen/

* dieniemants leeren willen/tedoenschadeli

den. Bertroubwendevanherten/hetzpdat de

Heereu/inditgeval,bewaert/ofte vollgenszijn

alderbolmachtste wysheyt, dooz dit nia“
- -- - -
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wilbeproeven, ofvernederen en kaflyden,

dat hp ) die zelfs het ligt uit de dupfernisse

vootbengt/ allesu tengoedenzal doenge

dpen; ma het woodtvande H: Petrus,wie

zalu kwaatdoen, indiengy navolgersvan her

goedezyt. - -

Wanthoe’t hiergaet, ofnieten gaer » - Camp

'tGaet wel, als"twelvan binnen staer, huysen,

Endaerom/ bwatu inde bedroefdebwerelt

magoverkomen/ wanhoopt noit: maer heft

uweoogen altoosoptotden Heereswanthy“

bewaert devrecmdelingen, hyhoud deWC- 146.

duwenendedeWefenfaende, hygeneeft de fäl:

gebroockene vanherten, endehyverbintleih 147. 3.

harefmerten. WBaervan hp oock/ tot onfer

trooft, onsmeerenmeerdebevindingegebe/

doozfühne gemaede. Amen, - - - - -

\

- - ", r

- - - - -- -- - -i
-

- -

-

-

-- 1. - - - - -

- - -

N 3 - NE
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Pal.8.

4.$.

- - - - N EGEND E.

- , ur. - - - - -

PR E D IKAT I E,
- - - - - - - - - - - -

- Over Palm 34- 8. - -

D E. dN T E X T.
-

Den Engel des Heeren legert figrontom den

- genen diehemvreesen, enrucktfeuit.

- -- - - -- - - -

-

- - - - - -

Geliefe in den Heere. - - - - -

'tSES een faeck tot groote verwonde

… Fring, envannitmemende trooft,dat
- FEIFFGodt,zijnde inhem felven/ alle

*fintsgeluckfaellig/endevollmaeckten

kommendevanonsalsiets behoevendelfelfsin

"tminsternietgedient worden, hoghtans van

den armen mensch/ zijnde uitflipck endeftof

gefchaepen 1 zoo grooten werkt maekt / als

men uit alle zijn wegen, en wercken, van

het beginne des werelts af/ tot nogtoe/dae

gelijckx zien en peurenkam. Immers men

moet/ in een danckbare verheffingzijnsher

ten/ daer over uitroepen metden H: David :

leere alsikuwenHemelaenfie, het wercku

wer vingeren, demane, en de ferren diegy

bereythebt:Wat is den mensch,datgyzynder

edenkt? endezone des menschen datgyhem

befoekt ? TBagelijkxonderhoud/en verfogthp

defelve/metsppfen allerlepevoozraet/inover

bloed/ gelijckeemgoedertiereneen bpiendelijke

bader/ nevens zijn kinderen doetaenfijn'
CI,
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-

fel. MBanthp die hetveezyn voedergeeft,en

dede jonge ravens als eroepen, die heeft her

regt lief, endefallzyn gunftgenootenniet ver

D

9.

a.147

laaten. Ja in eeuwigheyt wordene bewaert, Pal.37

endehpistdie de dortige ziele verlaedigt,en

dedehongerigeziele metgoedvervult.
- - 9

Endeis hetten aenfienvanonfeswackheyt,

ende van wegende menigvuldige peryckelen

en fwarigheden, die ongdaegelijckx van alle

kanten omringen/ niet minder nootfaeckelylt

boop ong/ feets beschermt ende bewaert te

worden /dan onderhouden ende verfaedigt:

Immersja dog de Heere neemt defe zaeck

foo zeer/ vollgens zijn vaderlycke gunst ter

herten / voor de vroome, dat tegende zelbe

2. - -

Pfa.107.

oockgefept wordt/ die uliedenaenrateckt,die 5.,

raeckt zynen oog-appelaen. En ofdevroo

mendanhaerepgen onwaerdigheyt bekennen/

ende haere herten/ voor den Heere, in diepe

ootmoedighept neder bupgen tot aende aerde

toe/ zoo bestraft hy evenwel/ felfs Koningen

om harent wille, feggende: raeckt mynege

falfden nietaen, endeten doet myne Propheten

geen quaer,ja het isdeHeere, die steets op

haerevoetstappenziet/ ende alle haere wegen

kent / fälfs alles gebzupckt zijne wisshept

ende goedertierenthept/ om haer daer mede

te trooten ende bp te faen/ en niet alleen't

geen op der aerde, maer zelfs oocktgene in

den Hemelis/ moet/ vollgenszijn vaederije

ke handt/ ende derpkdommen vanfün onbe

grippelijcke liefde/ de vromen als zijne bemin

de kinderen, mede wercken tot verheuging,

DL 4 Endg

2. 8.

Pa.105.

I4 Ij".
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-

- - -

Pfal. 91.

I, 12

ende trooft. Selfs de H: Engelen van vooz

zijn Thzoom en heerlijck aengefügt, die moe

ten/ op zijn goddelijck bewelende wenck, als

hemelsche helden, ein wackere krygsknegten,

in alle peryckelen endegewaren, omdezelvete

redden, endemitte helpen haertendienste faen.

AUDas het dan een overgroote eere, volo de

Jode Mordechai, ende een alderuitmuntenf

teecken der Lionincklycke gunstet"fiznwaerts/

wanneer zelfsHaman, wiens stoelbovendie

van alle die Vorsten in'thofdes litonings A

hafueros Werheben was/ hem als een dienst

knegt, tepaerde moest zetten / gaende eben

als een niederigen dienaer ende leytsman me

venshem/ roepende voo2denfelven unt/ in

alie de traten derStadt : Alsoo zal nendien

mandoen, totwiens eere de Koningeen wel

behagen heeft. Boe gantisch, wonderlyck,

endeonbegrypeyckgrootisdanwelniet/ de

eere en heerlujckheyr, welck felfs Godt den

Allmagtigen aen ons nietige acrdwormen,

geeft endefchenckt/ wanmeer hp niet Konin

genen Prinsen deraerde maerzelfs de Choo

renenreyen der H: Engelen, welcherwaerdig

heyt die van defe alle verre overtreft endete

boven gaet / de vrome, felfs ter regter / en

flinckerhant/ tendienste fehlikt/ om haerte

bewaren, ofte verloßen Van alle quaet. Dan

welcke groote weldaet / tot vxpmoedighept

vanden Badgdienftigen mensch/ en am def

feifschertete verstercken gefept wold : hy(na

melijckde Heere) al zynEngelenvanubeve

len, date ubewaren in alle uwe wegen, sy

ful
-
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füllenuopidehandendragen, opdatgyuwen:

voet aen genen feen en fotet. Ende ditis

oock her gerne in den textinu voo kommt / als

gefept woldt vanden H: David: . . . . »

Den "Engel des Heeren legert figrantom

dengenendiehemvreesen;ende rucktféuit. ti

Indefe woodenstaenaentemercken twee,

dingen: als . . . . . . . 1. - - -

Ten eerften,vanwie dat hier gesproocken

wordr; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Tenanderen,het getuygenisdatdes aengaenst

de wordtgegeven, :

Alangaende mu, het eerste Hoofftuck, te:

weten/van wie dathier gefproocken wordt.

TDenH.Davidnoemt defelve indenText, den

Engel des Heeren: Istdan een gamtfehlt

aengenaeme entroofelyche weidaet/ voo.de .

onderdaeneneenes Konings, wanneer / voll

genshaere oatmoedigeverfoecken endegebe

dendefelbe bestelltenopdineert/datfüneampte

naren, en booznaemfelhovelingen,defelbefer

gunstig./ende uitermaeten behulpfaemfällen

fijn, MBiatis’tdanniet eenaldergrootfelden

degantisch behaegelijcke faeck voo! onsmen

fchen / dat felfs Godt, tem aenien van de

vroome,finde niet meerdan nietige Jende

geringe aerdtwormen; voofynalderfilmpvers

fe oogen, felfs aende H: Engelen, zijnde

ferckehelden, enttaende voor zin onbegrp

pelischen goddelijke troon , lastende bebel

geeft/ ja besorgt, datiedefelve/ inalle haer

noadenenfwaerighedenf die leergzootlende

-- - Lix " : . . ::: mee
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Hand.

23.8.

menigvuldig zijn/maeten behupelijck zijn/

endeten dientefaen. - - - -

Alangaende nu in't besonder/ die Engelen

des Heeren. JAauwelijk waerenderoitmen

fchen / fos onverstandig in die wereltf om

dat de bewyfen daer van alte klaer, en in

getal,fälfste oumoemelijck zijn/ welck der

Engelenwesenen befanelijckheyt durfdeloo

genen. Alleen de Sadduceen, eenzeer ver

foepelijcke Sečte, eertjts onder de Joden,

welck het oberblijbender fielen na de doodt,

endaeromoock/felfs datgroote artyckeldes

geloofs / naemelijck de opttanding uit den

dooden, verwierpen/ dog tegenhet eenparig

ooydeelvan alle godbyeesende Joden aen, die

fepdenoock: dewyldat hierdog/tuffchenheit

eene/ endehetander/ eenfeernaeuwe gemeen

schapis/datter nog Engel nog Geesten zy:

ZIMMalereien Christen, die daer bpma zoo veel

ontwijfelbaeregetupgemiffen ban/ alsbladen

bint/ inde H:Schriften, hoezoudiedeszelfs

wesenen bestaen, zelfs met de alderminste

reden / eens konnten in twpfeltrecken - te

meerdermoglomdathp alle Godtsgetupgemis

fen, deneene zoo well alsden anderen als

hp defin des zelfs maer wel verstaet/flfs

op verbeurtevanfjneeuwigefaellighept/van

gantischer herte moetgelooven. Bier meint die

H. Engelen egter nu niet met onfe oogen -

wat geft dat in dit geval - immers one

fwacke/ en dupftere öogen , en finden re

gel niet, waer bupten datmen niets fou er

kennen moeten / en mog veel minder van't

ge
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geloof, wie heeft met fün epgen oogen, of

Godt, ofde wint, offjnepgenfiele, ofdie

van een ander geften/ en noghtans om van

defe dingen geen kenniffe te hebben/ fba

moefeneer vernufteloofedieren, dan rede- “

lijcke menschen zijn: immers datse bestaen,

ende alsfoodaenigredenhebbenende verstant,

is in haer naem Engel, beteeckende / na de

kennis ende belpdemis van alle menschen /

Bode ende Gefant , felfs ten alderklaersten

aengewiefen : want waer hoozdemien in die …

wpde werelt/ oit van een Bode ende Gefant,

diefelfs niet eens inwessen was/ ofdie om

alseen Gefant, een boodschap aen een an

derte doen, in"talderminfe mog reden, nog

vertantenhadde - Maertenbewijfe/ datde

H:Geest, defe wesens te regt/ endenabwaer

hept der naem van Engelen, dat is / van

Boode ein Gefante, gegeven heeft / ende bp

gebolg datife als bestaende , ende als reden

magig, zelfsmetdemenschen/ feerdickwils

gesproocken hebben. Immersde H: Paulus .

wifi / als ban een gantisch klaere waerhent/

niet alleen van de falle der menschen; matet

oock vandetale der Engelente speecken. En

deom nur alledie verschyningen, enaensprae

kender H3 Engelen, onder’t oude verbondt

aande vaderen, geschiett welck veeltelang

endete beet foufijn / niet bp te haelen/ het

was vooseeckereien H: Engel, die wanmeer

Joannisde Dooper, gebooren foudet worden./

tot denPiesker Sacharias, in't Heyligdomdes

er de gantfje menigte des

- - uy

Ko

3 1

- -

T.
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Luce1.

19.

Luce 1.

26.28.

zo.31

Luce2.

buyten'tfelve faende/afquam,endehemmtet

eengantisch klaere/ endupdelijcke reden, on

derdefe woogden/ endenggveelmeer andere/

vollgenshetgetupgemis/felfsvan'tH: Euan

gelium van Lucas,aenspraktickben Gabriel,

die voor Godtsta, ende benuitgefonden om

tot u te preecken, endeu defe dingentever

kondigen. Endit woldt in'tfelfde Euange

lium, en Capittel oock/aengaende de Maegt

Maria, op defe wpfegetupgt: ende inde feste

maent wiert den Engel Gabriel van Godtge

fonden, nacen stad in Galilea,genaemt Naza

reth, ende den Engel ingekomen fijnde, fey

de: weeftgegroergybogenadigde,de Heereis

met u: gyzytgelegent onder de vrouwen: en

vreet niet Maria , want gy hebt genade by

Godtgewonden, endefiergy sultbevrugt wor

den ende eeneSoonebaren, ende fult fijnen na

mehetenJesus. Endefoo hebben oock dieHer

ders, als die groote Saeligmaecker der We

relt in den vleesche gebooren was kommen

fpzeecken van den Engel des Heeren, die by

haerftont,vande heerlykheyt des Heeren, die

haeromscheen, envandefalige openbaering

die 3p dooz klaere woorden, aengaende dege

boorte des Satelligmaeckerg / van hem ont

fingen. Endeindientinfo klaeren faeche

maeriets konnoodigfünf hoeveelefeer dup

delijcke middelen enfoude men hier toe ver

der/ alleen uitde schriftendes nieuweTesta

mentsniet al. bpbzengenkonnen - JRaer wie

ifferfoo onverstandig, dathy alleendefe din

genmet een waeragtigGelooflesende/ en in

- fiende
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fiende mietfouverstaenenbegrippenkommen,

datde Engelen waerlich bestaen, endaer ne

vens verstant, reden en spraeckehebben.

Endaerom/ofde Engelen,nadetaeleder„ 1.

H:Schriften, geeisten zün, enofeengeeilt, na “

hetonderwijs van Christusfelve/geenvleesch Luc 24.

nogbeenen en heckt gelükwp menschen heb- 39.

ben/ fulckx enfrüdt niet noch maeckt geen

belet om op lighamen wercken te kommen.

MDant immers Godt, na de leere Christi, Jean“

dieis eengeet, en mochtans is hp/ bogens“,

de onderhouding bam alles omtrent de lig-3. 17.

hamelyke, en alle andere dingen/ geduerigh

werckaem, ende hetgeennoch onbegrijpelijk

meerderig, indenbeginneheefthp/ roepen-"m4

dedingen die nierenfijn, als ofze waren,felfs"

alle lighamelycke en onlighamclycke dingen/

vooptgebracht. Ende ominplaets van met

hetgeloove,ookmetdeepgen onderwindungen

de erwarentheyt,zijnde felfseenleermeesterder

dwafen, ober defe dingen raed te plegen/

isonfe ziele, die bwpalle in one epgen boe

dem dzagen/ niet een geeilt ? boogseecker ja.

Deffelfs werckingen, zijnde vooznamentlyk

in verstaenen willen gelegen/ wesende gee

ftelyck, geben dat foo klaerte kennen/ de

wijldatde oorsaeck, nadeffelfs werckingen,

pleegte aerden/datmendit/felfsmetdehan

den als voelenen tasten kam. Gelijck men

dan oock ziet/ datde ziele des menschenzog

menighmael in die H: Schrift een geeft ge

noemt wogdt. JMAaer wat is nu klaerder/

bewölhet lighaem, (nadetale vande H: Ja, Jac226
CQ



t 74 – Negende Predicatie 
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robus) zonder dengeet doodtis, alsdat die

ziele, zijnde een geet, op het lighaem des

menschen werckaem ist Jadatdefelve/de

wylhet lighaem, eenigfints zijnde allseen in

strument, maer in lengte ein breete bestaet/

daerdooz alleuptwendige werckingen voot

bengt. 5.Maerzijndefedingenfoo) gelyknu

blijckt - foo vollght vanfelfs/dathet van na

ruieren gantisch met een geet niet frijdigis/

am op een lighaem wercken tekommen. Ein

daeron, als wp zien dat onfe geeilt, sonder

- daertoe eenighander lighaem van mooden te

hebben op zijn epgen lighaem wel wercken

kan: maerfoo nietnevenseenander/fo kommt

dat upt die natuer vanonfe geeilt, als geeilt,

niet voort/maer alleen upt de maeuwer be

paelrheydt vanfün mage, en dathet vermo

gen, t welck aen andere geeilten epgen is/

aen de one devil Godt methetfine doet

wathembelieft/nietenisgeschonken:ander

fints/indiendit uitde natuer van onfe geeilt,

alleen als geeft aengemerkt/vooptquam/foo

foudedefe genoemde regenfrydigheyt ziehfoo

wel/tenaenstenvanone eygen, alsvan een

anders lighaem, moetenopdoen: dewijldat

one zielfoo wellin'teene opfigt, alshetan

der eengeet is/ende eengeet blijven moet.

Endedanfouf 6groote ongerymtheyr, noit

eenigmenschinden lighame hebbe leven kon

nen. Endaerom upt de onmacht van onst

geet de onmagt van alle tebeflupten/ daten

fou niet meerder binden/dante feggen/ de

Offenenkommen niet dangaen, de Slangen

niet -
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niet dan kruypen, die Wissen mietdan fwem

men, daer ein zijn dan geen Vogelen in die

lugt die vliegen konnten. Ein zündetedingen

danfoo nietig? hoeenfoumen metalle vooz

fichtighept danniettalesien/dat dooy,defeyde

le bedriegeryen ons/ ein andere/felfs het e

dele, en dierbaregoud desgeloofs, niet ont

foolenen wogdt - -

JBaerdaerenhoven/enweetde H. Paulus, cor.

fpzeekende van aertsche ein wackelighamen,15.4a

nietoockvan geeiltelyke en Hemelsche ligha-434“

men tefpzecken finde sterck, ofkrachtigh,

immers ja. JBaer nu wie falons zeggen

dat de Engelen, offülcke lighamen mieten

hebben/ ofdatdefelve/fchoon haerin eenigh

geval, ende in'tdoen van eenige Boddelücke

boodschap, nut ende dienftig/noch ontfan

gen/ nach aennemen en konnen. Immers

niemandt. Ein daerom/ wat fou het in dit

gewalten untersten onvoorfichtigh zijn/ op

fulcke mietige fondamenten, entegende ge

sonde reden, entegende H.Schriften, ein te

gende gantische Christelijcke Kercke, die uit

zoo veelverstandige engodvreesende menschen

'' enbestandt/ enkelte willen aendzup

ichen

Ofwiliemandt in bedencken bengen/ of

mendoozde H.Engelen niet die zielen deraf

gestopven Heyligente verstaen foude hebben /

die zoudemoetenaenmerken/datdefe Stelling

black het tegendeel behelf van't geene datfe

selber aengaendede H.Engelen wildegelooft

hebben/ vermits volgens des anmerk
2
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Matth.

LO,28.

de H.Engelen nietalleen dadelykfoudemde

ten bestaen, maer altoos in weisen blijven/

alsoo dit aengaende der zielen der afgefox

ven Hepligen, die nadeleere vanone leere

Jefusflvenuergedoodkonnenworden, teene

maclifekeris. En also de H.Engelen,nade

dupdelykfte getupgemiffen der H.Schrift,dik

wils metde menschen gesproken hebben/ en

voordeifelfs oogen verfchenen zijn/endat.de

zielen der menschen vollgens de H:Schrift

ende der gefonde reden gecten zijn/zoo fai

menfelfsmoeten belyden entoeftaen / dat het

niet ongerymt, maer feeker is/dateiengeeft

op eenlighaem,felfsbuptenhemzijnde/werken

kan. Enis ditwaer vande zielen dermen

fchen/fchoon darfe geeilten zijn / waerom

niet oock van andere geeilten, die Godt im

mers in defen vangelijke natuerende macht,

elfs meteen enckele wenck, kam vootbyen

gen/ dewijldatmendoch vangelijkedingen/

ende om gelijcke redenen/ op gelijcke wijfe/

ende hetfelfdemoetoodeelen. Ein in derdaet/

wat redenen kommen"er/ vollgens defe fonda

menten, die men tot dus verre/felfs toe

femt / nochoverigblijven/datmen die leere

vandealgemeene Christenheyt, raeckendede

H. Engelen, mietfoukonnentoefemmen/de

will dat de zelveaengaende die/in defen op

fichte/niet anders engelooft nochengevoelt/

alsdatmen hier/aengaende dezielen deraf

gestoven Hepligen zijnde niet minder gee

ften, damals nahetalgemeen gevoelende H.

Engelen zyn/ felfs erkennen ende belnden

- MOL.
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mdet. Ofwilmendatde zielen derafgeftog

ven Pepligen/ aende menschen verschynende,

ende met zelve preeckende van Godt, die

doch Almagrig is/ weleenige lighamelyck

heyt tot defe uitvoeringh konnen ontfangen

hebben/ foo en füllen wp dat nu niet onder

foeken/ maer alleen daer op in bengen/ dat

fulkx ten minfen/ aengaende die geeilten,

welck men in't gemeen Engelen noemt/ niet

minder mogelück,/ danten aenfien van defe

zielen is. Enderhalben/ hetblifft vaft/dat

defe bedenking t'eenemaelvergeefts is/ende

een uitvlugt behelst/die in’t verhandelenvan

defe dingen gantisch geen nut kam doen. Te

meerder/omdatmendaerdoo maerfjnfelve

verstricktendeverwerret, wozdendegedwon

gen/ om te gelijck te breecken, ende op te

bouwen, ofmetde eene handttegeben,/ dat

menlebenwelmetde andere willwegnemen.

JRaer daerenboben waer uptfoude ongt

blickenkommen derwyl't dochfonder bequa

mebewijfente gelooven/ onredelijck is / dat

de H.Engelen nietandersdande zielen der

afgefoxven Zepligenzoude zijn TDit uptde

gesonde reden te willen toomen/ fullen alle

verstandige menschen van felfs bekennen

gantisch onmogeljk te zijn; endaerom/ mie

mantbandefelbe fou hem dat eensonderne

men willen. Entwatde H:Schriftaengaet/zfin

die andersonfreenige regelmaet, bupten wel

kedat men omtrent defe dingen gantfch niet

aente nemen/mochtegeloovemenheeft/die en

falltotdefe bedenckingookdealderminte voet

JEN noch
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noch aenleyding miettoebgengen; wantfelfs

fal men hier niet vinden/ dat oit een eenige

ziel, bupten het lighalemzijnde/ met de naem

of titul eenes Engels isvereert/ ofbenoemt

geworden; ein mogveelminder/eengetupgemis

datde H. Engelenniet andersdan zielen van

menschen foude zijn. Ende isditfo/gelijkhet

in derdaet aldluste bebinden staet / wat mein

dan vandefe aanmerkingte oodeelenheeft/ al

„per.fa deH.Petrusvermaemtindieniemant spreek,

1. - die preecke als de woorden Gods, datisge

reetomte oodeelen.

En hoefoumen diese Zielen boopde H: En

gelen felfs memen kommen - aengefien dat er

de H: Engelen al waren alleer dat'ereenig

mensch gebooren, ikfwrige gestorven was

gelijck blijckt/ on dat Godt, wanneeromfe

erste ouders in den Paradyfegefondigt hadde/

Gen. 3. Cherubim regen 't wollten des HofsEdenfelde,

24. ende een vlammig Lemmer eenessweerts, dat

figh omkeerde, omte bewaaren denwegvan

denboom des levens. In welcke plaets men

doo Cherubim,anders Cherubinen, inber

gelijckinge vanandere klare paflagien der H.

Schrift, oocknahet eenparig oodeelvan al

lerlepe verstandigeengeoeffende mannen,niet

anders danndie H: Engelen te verstaen heeft.

Endaerbenebens/omhetgrootendeklaer

onderschepe hier/ tuffchen de H. Engelen,

endedefe Zielen nochmadertefien,/ deH:En

gelen hebbe kenniffe van 't geene onder die

menschen op aerden vsovalt; waeromonfe

Heere JesusZepde/datdaer bydschapisve:
e
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de Engelen Gods in den Hemel, meer over„
eenenzondaer,diehembekecrt,dan overnegen-, s.

entnegentig regtveerdige, die debekeerlinge

niet van nooden en hebben. JAaer wat

Zielen, felfsvande aldervroomste, aengaet/

die vordtdefe kenniffe inde H:Schrift teene

maclontfept. MBaeromfelfsden Profeet Je

faias aldus getupgt: Abrahamenweervanons Je 3

niet, ende Israel en kentonsnier. MBaertoe“

ookditgetupgemisvandewyftederKoningen pred..

behoot: de levendige werten dat zy fterven 4.

zullen,maerde dooden cnweten niet metallen.

ITNaerindien nude H: Engelen kenniffeheb

ben/ "twelk vande zielen der afgestorbene

Heyligengeloochentende ontkent woldt/ foo

istimmerszecker/datmenhierheteenevoop

hetander onmogeljk/na reden, nietnemen

en kan; "t welck den Heylant felve ook ten

klaerften aenwijst/ als hy een groot onder

fcheyt stellendetuffehende EngelenGods,en

de de vroome menschen/ getupgt,/ datfetent

Jongtendage/ niethaerzelven, ofte haer ep

gene zielen, maer de Engelen Godsgelyck

fullen zyn. JBaer hoe kondenfe de Engelen

Gods als dan gelyck vorden/ gefelt zijnde

datfe/danienallangte boorendie felve waren.

Immers ditfyn dingendie menbyna voelen

Tim tasten kann. 'N - - - - - - - - . . . . . . . .“

Doch om ditnute besiupten/ vermits het

hier die plaets mieten is/ om daer vanin't

bzeedete speecken/ foo bljftdan vastdatter

geesten zijn/ buptende Zielen dermenschen

welckmen in'tgemeen Engelen noemt, de

- - JA 2 welcke
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welckeban Godt,den eenigenSchepper van

alles/geschapen zijnde/bpons/onder Godt,

en boven ons menschen te erkennen / ende

aente mercken staen/ zijnde bequaem ende

bereyt om Godts willeendewelbehagen upt

te voeren; ende in't besonder/ omden vzoo

menmenschtehelpen/te redden/ endete ver

loffenuptalle quaedt. MDaeromden H: David

defelve oock aldus aenpzeeckt : Lovet den

Heere syn Engelen, gy kragtige helden, die

Paro3.zyn woort doet, gehoorsamende de femme

* zynes woordts.

JÜRaer nu op het bestaen, weisen ein wer

kender H. Engelen in't algemeen/ volgens

de H:Schrift, tot anfertrooft,gelet hebbende/

dewijldefelveons menschenbpna overaldaer

doog willverheugen ende verbljden : foo laet

ans oock / omden Text nadertekomen/ in

fien her tweede Hooftstuck, behelfende / wat

van de zelve hier in't besondergetuygt wordt.

Den Engel des Heeren legert figrontom den

gene die heimvreesen, ende ruckteuyt, fight

David. Alshetgetalder H:Engelen omnoe

melijck groot ende fepdt daerom den man

Gods Daniel, aengaende defelve/ vanden

Heere: Duyfentmael duyfenden diendehem,

Dan 7.ende -tien duyfentmael duyfenden fonden

'º voor hem. CPok den EngeldesHeeren, na

melijck dien, welck den Hcere, vollgens

zijn vaederlijcke gunst/ na gelegentheptvan

faecken/ tottrooft endehulpdervroome, uit

demenigtevan't Hemelsch heyrlegerdan will

afhicken enfenden, die legert zig, se
– 22
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eengrootemenigte Lyferauwantenen Krygs

knegtendoennevenshaeren läoning/ rontom

den genen die hem vreesen , waeckende en

folgende op dat geen quaet ofplaege tothaer

perfoone/ oftente nadere en als hetalzoo

verreonder Gods toelating, ein wie bestie

ring famtijts kommt dat her fchpnt als of

zy / inde diepte engrondeloosemodder foude

nederfincken ofdat de vyanden haerterreg

ter endeterflinckerhant/ metalle geweltom

ringende als byen , zoude overvallen : dan

nogtans/ op dat het waeterdus verre alop

de lippen gekommen/ daer miet foude overloo

pen/ foo ruckt hy : naemelijk den H. Engel

dezelveuit. Hp kommt in denaeme des Hee

ren, als een Hemelischen Krygsman, het fp

zienelyck , het zy onienelyck, am voo de

vroome rupmte te maeken. Hier van oock

hebbenfpfoomenigmael de ondervinding ge

hadt: Endaeromkonden manGodsJacob,

metfoo veelverfeeckering oockfpzeecken/ niet

alleenvan die Godt, welckhemgevotedthad

de, vandat hywas tot op diendagtoe/ maer

oockvan die Engel, welckhem verlosthadde

van alle quaedt. Eenwaerhept/flfsby den

Heydenschen Koning Nebucadnefar erkent:

MDant als hy fag dat diedie gepzesen Jonge

lingen, teweten Sadrag, Meag ende Abed- z

nego, op zün goddeloos bevel in dengloe-".
penden oven gewoppen doo, den Jongeling,28.

wandelendemethaerin die heete blam/fo won

derlijck waeren beschermit ende bewaert/ dat

hetvier overharelighamenniet eensgeheerscht

JR 3 en

Gen.48.

15. 16.
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en hadde, ende dat her hayr haeres hoof niet

verbranten was, ende haere mantels nietver

andert cn waeren, ja dat de reuck des viers

daer door nietgegacn cn was: Tag riep hn/

(elfsin't midden vanfijn Princen en Raetshee

Tenuit/ dat hett Godtwas/ die zyncn Engel

gefonden, ende fijne kniegten verlost hadde.

Immers dit zijn middelen, behalven nog

veel andere meer / waer uit ten klaerften

blpckt./dat de H. Engelen ma het weibchae

gen en bevel des Heeren, de vrome, omde

3elbe in allenoodt en vaarigheytteverloffen,

entuitte helpen/ trouwelijckten dienste staen

JAiet omdatGodt, die dog almagtig ist ein

alles bupten eenig middel doen kam / als "r

hemmaer foo belieft / haer dienst/ afdie man

eenig ander schepfel / als iets antbzeeckende

ofbehoeven.de/kan nogdigzijn/óncen: maer

omdat het zijne wpsheyr / wiens gegdeellen

boog ons menigmac. eenfeer diepenaigront

zyn, alsoo welgewalt ende behaegt: ein indien

eenen onderdaen vanfinnen Koning, een wel

daet ontfangende / niet uit engen handeln /

maer dogg dient ein tuffchen kamen van een

vandesfelfs amprenaeren, de fouthent niet

foudurvennemen/ ominplaerf van schuldi

ge, danckbaerheyt , daer ober berispinge te

teplegen foo komt dit boo2 ons menschen

ten aensten van Godt enfün bestiering, mog

Weelmindertepas. Hole zou het nietige schep

fel tegen den grootenSchepperfeggen: waer

om doetgy dit/ ende om wat reden werckt

gp300. Hpdie ons mieten behoeft en kan

- - - üLL
-
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aemons geen reekeningh schuldig zijn/ ende

daer benevens/ inhoe veelgewallen geeft ans

Godt , om wpfe redenen niet de middelen,

daer het noghtans / ten aenfien van fjneal

magtighept / anders zander middelen, zeer ,

welfaugeschiedenkommen. Infou immers/ -

ong mer Liraël het Manna weit kommen uit Ero. 1“

den Hemel'geven / noghtans geeft hp ons"

den ackerbouw, ende doet het broodt uit de
aerde voortkomen , dat des menschen herte“ j•

versterkt. Heten waer voo2 hemniet ondole

meluck als voy armoede en gebreck inden Ken
omonsdoo: eenraaven, met Elias, sppe unt"7“

de lugtte geben/ enevenwelist zijn gebodt,

en wellbehagen/ dat den rycken aen. Den ar- 1Tim.

men gebenfall. Ein indien t damit ihrem Uvel ge- 6.17

Walt/ als Onder ons fwacke menschen, den -

eenden anderdient/ watwonder ist dat het

hemaengenaemis/ als ditdooz de Engelen,

(die made tael van de H. Petrus) fierker ein,per,

meerder syndanwy,ook also geschiet/en is het 11.

een eerlijk/engoedtaerdigvader mietten holog

ften aengenaem/flfs torvreugde-tranen, ende

het overloopen zijnder oogen toe / ziendedat

zijne kinderen, booznaementiijck de ourfte

aende jongte ende wackfte, den eene den

anderen geergetrouw ende behulpfaem zijn Kor:

Ende hoe zouhet Godt dan/ die immers de***

Godt der Jiefde ende des vreedes is/ niet zeer

behaegelijck zijn/ als die H.Engelen, wesen

dezhneerstgeborenkinderen, onsmenschen

welche zooveelhulpe moodigzijn/ ende zijnde

na Godsbeeld geschaepen/ zoo gantisch gae

ST) 4 rene
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rene/ bolgengde waere aerdt vanliefdelende

vriendschap, helpen ende bpitaen - Immers

Eph. 1. hetis Gods voornemen om de t. Engelen,

IO, metde vroomen menschen, den laetstendaege/

Collos. ende voort inalle eeuwighept/alsburgers van

- 49- eenstadt, ein kinderen van't felve huys,inden

Hemel/voofintroon, indealdervollmaekt

fevriendschap en heeryckheyt, tedoentfae

men leben: maer fal dit in den Hemel dooz

den Heere zelvedus volltrocken worden/ wat

Kan'tdan anders als schoonen aengenaem

vo02zijn oogen wesen/ wanneerhetfelbe nu

vande H. Engelen tot zijne cere, en tot nut

Math. der menschen/ in zijn maete, endenavermo

19. 17. gen , begonnen ende aengevangen wordt

Immersdiezelvegoed / endegoedertieren is

geliekmen Godt boozal/ alshierin alder

vollmaerkt moet erkennen, die ein bcietheit

goede niet, maerhyzet hetzelve/alsietsdat

hem ten hoogsten aengenaemig / mer alle

kraaten voor.

Endaerom/wat ifer voo; ons menschen

nietalingelegen/ dat de H.Engelenden God

beeffendenmenschrontom omlegeren,omden

felve van 't quade enverderfutterucken.

Derblijden wponsfomtytsin noodt fijnde

oberde, liefdie dermenschen/ ein om dat defel

veonsmoghelpenenbpfaen willen/de H.En

gelen, welketentijden, als die boofe geeilten,

doo.de sonde, uit goede Engelenquade duyve

len wierdenevenwel in de waerheytzwn faen

de gebleven, diezyn volgensdebevestigingin

dealdervollmaekstegeregtigheyt,zodanig

- JE
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de bolmaeckte fontepn der goddelijcke liefde,

alsverflondenende weggerukt/ datenuniet -

andersen konnen/ dan steets Godt verheer

lijcken/ ende aende menschen - naGodsbeelt

gemaekt/gunstigende behulpelijkzijn. Ein in

derdaet/ditisde reden/nade epgentacle,felfs

vandegroote Heplant Jesus selve,dat erin den le...,

Hemelvoor de Engelen Gods meer blyschap 7.10.“

is over eenen fondaer die hem bekeert , dan

over negen-entnegentig regtveerdige, die

geenebekeeringe nieten behoeven. WDas het

dan Eleazar, den vzomen huysknegt van den

grooten Abraham, welcke als hy fag 1 dat

fijnen Heere, ten aenfien van de boodfchap, .

die hp dede/ zoo veelgunft ende liefde bp de

menschen/ in'thups vanLaban, hadde ont-

fangen/ dat ihn daer over met beugde den

Heere loofden en damckte / gelijck gefept

wogdt : Doe neygde de manzyn hooft, ende Genf24

aenbadt den Heere, endehyfeyde: gelooft sy26, 27.

de Heere de Godt myns Heeren Abrahams,

Poe enzoudem wpdan die Heere,dealmagti

ge/ niet vanhertenroemenleude pryfen ? aen

gesien hpons/nietdiegeringemenschen, maer

zelfsde H. Engelen, diegeefelückeKrygshel

den, schoonmenigmaelvoo2onfeologen onfie

nelyk, so zeergunftig/ ende b2iendelijk maekt.

En fjn de menschen ans zamtpts wel

gunftig , maer ontbzeckt het haer aen

magr, om’t selveuptte voeren/de H.Enge

Jen, gelyk wp alte vaoren/ na het exempel„.

van de H. Petrus zepde / zyn sterker ein . . ."

mcerder dan wp menschen zijn. Het, was
JM 5 male
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maer eene Engel, welck honderten vy-en

* Kon. tachentig duysent menschen in 't leeger van

’93- Syrien, vollgens de woodender H.Schrift,

op eenen nacht verfloeg, en wat zoude men

dan/ amuit alleperykelengeredtendeverlost

te worden/ van fos een groote sterkte niet

alberwagtenkunnen

Of zijn bp ons menschen, die helden omte

konnenhelpenende ontsetten/ tegendegroote

menigtedervyanden,naonfoodeel somtpts

ingetal, veelte wepnigendeteklepin - Selfs

denman GodsEnog, dezewende zymde van

Judv Adam, die konde ons al/ van veele duysent

“heylige, teweten Engelen, verseeckeren. Ein

immers den Psalmist diegetupgter van dat

- Godswagenen zyn twee mael tien duyfent, de

Palm duysenden verdübbelt, en de Heere is onder

*** hen een Sinai in heyligheyt, en waerom sou

mendanniet seggen, datdefelhelden,omons

te beschermen veel meerder dan zelfs alle

die vyanden inde wereltfjns

Ende woldtons de menschelücke liefdeme

nigmael inenkeledzoefhept verandert/ mits

datzelfs die beste vrienden, on sns dienst te

konnen doen door de doot verhindert wor

den, altytrebyven. De H.Engelen, diezum

vere geeilten, welck noît sonde en dede, die

zinonterfetyck: zy , die in die aldersupver

fe geregeigheyt vooz Godt bestaen/ die de

aldervollmäektte goetheytfelveisendaerom

vanfelfslook de doornoptenmaekten, dieen

hebben gantisch voc, geen quaat, en derhall

benook voor de doodt niette veesen/ n



-

-
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die tegen denozaede Jacobs noit en zeyde/....

zoekt mynte vergeefs,haetzoudiede H. Enge- 19. "

lenzijnde dienftknegten vande aldervollmaeck- "

fte gehao2faemlhept/te vergeefs,dat isown maler

te vernietigen, geschaepen hebben dat was

nog net fin lof, wog met fün geregrigheyr,

avereentebzengen. Ein daerom/ na de aert

vandesebandige redeneringzepdede HeereJe-Math.

fusoolkfelve/dat de Engelenin denheimelenal-''

tyt fien hetaengeigtfüngsvaders, die in de he

melenis, maer flienise Godsaengefügtaltyd, so

zijnse / en blpvense oock altyd: om dat het ... :

gene niet, ofte vernietigris/ niets doen mog -

bedzinven/enderhalven oock mietfien, ofaen

schouwenenkan. Gelijck ook/ om dataen -

te wpfen, den Apostel aen de Hebreen aen- Hieb. L

gaende Christusfeyde: dat die eenweynigmin-"

der dande Engelengewordenwas, vanwegen “

het lyden des doots. JTAaer was Christus

van wegen hetlyden des doods, minder dan

de Engelen, soo en moeten dande Engelen

niet sterven, om dat de gerne / die hetlyden

des doods niet onderworpenis, toit sterven

enkam. Enimmers/op datfondament fep

de felfs den Heplant Jesus, tegen de Saddu

ceen, die zelfs de opttandinguit den dooden

looghende : als hy spack vandegene die

waerdigfüllen geacht worden, om die faellige

eeuwete verwerven. Ty enkonnen niet meer

fterven, wantzyzyn de Engelengelyk, maer

indien nu de Engelen tierven/ foo soude de

geloovigende Engelen gelyk zijnde/felfs niet

eens onterfelyck kommen zym : maerse:
N
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dat meer is regt tegen het woodt ban de

IHeere Jesus aen/felfsdaeron sterben moeten.

EndeH.Engelen dam/ hebben wp zulcke ge

Troubwe ein fantbaftige vrienden, am ons /

in alle nooden uit te helpen/ dat die in haer

epgen weisen en vermogen uiet minderge

duerfaem zijn/ dan in haere lief.de t'ons

waerts volmaeckt ende overschoon. Ein

derhalven den Apostel aende Hebreen, vaft

stellendedatde Engelen die de vzoomen omle

geren en uitrucken, altpt blpven/ die mogt

Hebr; 1.feer wellfeggenen bzaegen tot onfertrooft/en

14- synfe nicht alle gedienltige geeilten , die tot

dienstuitgefondenworden, om dergenerwil

le, die dezaligheyt be-ervenzullen,

Leere. Uit defe wooden nudus verre uitgebzepdt

ende verhandelt - staet tot onfer trooft ende

figting afte nennen endete leeren / dat de

menschen zünde waerlijckgodvreesende, en

de wroom, foofer indie goddelijcke gunft, em

devrientschapftaen/ dat haer indie faetmiets

kan aengedaen worden / ofte oberkomen/

dat niet voo2 haer/ dooz Godsgemaedige hul

pe ende bystandt/ felfs mede zoude kommen

bwerkentengoede. Ein derhalvenoock miets

datinderdiaet / tot waere schaede ende nadeel,

boo2 haer / booznaementlijck nader zielen,

dienen en strecken foude. UBant omonsdit

teverfeeckeren/ ende totgerufligheyt/ten al

derdupdelijksten te toomen / wat konde daer

koenader/ enkzagtiger dienen/ als datGod,

uitenckele gunft ende weldaedighept/fulcke

voortreffclykeenalderwaardigste booden, en

Dg
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de gefanten, zelfs vanvoozzünhemelschalen

gefügt/ in 't traenen dal van defe wereit af

zent/ omdevroome, welck hp als het fwart

vanzyn eygenoog-appel lief ende bemint/ te

beschermen ende te bewaeren. MBaer ban

denH. David, gelijck gehootis/ inden text

aldusgetupgt: Den EngeldesHeeren legert

fig rontom den gene, die hem vrefen , ende

ruckte uit. Ein immers/ met defe aenge

naeme bwaerhept/ woldt ons herte/ ohner all

in Gods waot/ gesterktende getroot/foopal,

zeptden Psalmist: Heere gyzyt onsgeweet 1. "

centoevlugt vangeflagte, tot geflagte. Ein

wederom: die in de fchuylplaetse des alder-Fall -

hoogsten 1sgefeten , die zal vernagten in de

fchaduwen des almagtigen. Ik fall tot den

Heerefeggen,myntoevlugt,endemyneburg,

mynGodt op welcken ik vertrouwe. Want

hyzalureddenvanden strik desvogelwangers.

Van dezeerverderfelyckepestilentie, hyzalu

decken met yne vlercken, ende onderzyne

vleugelen fult gybetrouwen, zyne waarheyt

is een rondaße endebeuckelaer,gyenfultniet

vreesen voor den schrik des nagts: voor den

pyl die desdaegsvliegt, voordepestilentie die

in dedonckerheytwandelt,voor’t verderfdat

op den middagverwoeft. En op dit fonda

menten herteljck vertronwen vz.aegdeookde Rom.8.

H.Paulus: wat fullenwydan totdefe dingen.“

feggen?fooGodtvooronsis, wiezal dante-per.,

genonszyn? En insgelijckx ook de Apostel 13.

Petrus,feggende: wieishet dieu quaetdoen

zal, indien gy navolgerszyt van het g"
M
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Entwathebbenwpeengroote wolcke bange

tuygen romtom ons leggen / om defe waer

hept indes zelfs uitkomft ende vervullinge

felfs/ aenonste bebestigen, endete bekrag

eigen. Immers dus speeckt erden H.Da

pt. „vidvan: Vertrouwtop den Heere,ende doet

3.45, hetgoede, bewoont de aerde ende voet umet

65:37 getrouwigheyt, ende verlust uinden Heere,

-- -

Foözalhyu geven de begeertenuwes herren,

wentelt uwen weg op den Heere, ende ver

trouwt ophem, hyzal't maecken. Ende hy

zal u geregtigheyt doen voortkommen als her

ligt, ende uregtalsden middag. Ik benjong

geweet, ook benikoudgeworden, maeren

hebbe niet gefien, den regeveerdigen verlae

ten, nogzyn zaedt zoeckende broot. Let

op den vroomen ende ziet na den opregten,

want heteynde van dien man zal vreedezyn.

Enomnu alle voozbeelden hier van niet op te

noemen, dat niet welmogelhcken zoudefijn.

Immersde Heerconfen Godt heeft/ felfs de

gantische natie des Joodschenvolkx, honder

den vanjaerenagter een/ tot een bewps/dat

hp alleen "t vertrouwen van degantisch aerde

is/ tot een alderdoorlugtigt exempel , en

overwonderlykvoozbeelt in"tgefügte vande

gantische werelt gestellt./toonende daer doog

met een op hetalderdnydelijckfie/dat hp/

omzynvolck vso alleguaetenonheimlte be

fchermen/ onfegeringhept ende floackheprimi

"talderminste niet en behoeft. MDant hadde

de Heere aen Israel een bevel gegeven/ dat

haer gantische manschap driemael in 't jaer

- - - moest
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moesien optrecken tot Jerusalem, omte ver-g

gende: alwar mannclykisonderu, zal drie

macl in 't jaer voor 't aengeßgt des Heeren

des Gods Israels, verschynen ? Ende la

gendusalle jaeren driemaelalle die frontieren

en feden van gantisch. Israel 1 zijnde van

manschap en foldaeten teenemael ontbloot/

felfs boogdeal.derwreetfte, ende bloetgierig

ftevyanden, diemenigmaelnsgzeer sterekten

magtigwaren./gantischblooten open zijnde

dan geen menschelijche middelen in 't alder

minstemeer oberig/ of booz handen/ waer

doo, zy haer voo den overval der vyanden

beschuttenofbeschermen konde. UBatdede de

Heere,in datgevalnogtang/wasdangantisch

Israel in defe dagen,op3ihnbevel, teenemael

ontwaepent ein weereloos? Hy/die allesdooz

zijn goddelijehe almagtigheyt , als met een,

tcloofenalsden stercken helpenkan: die neemt

alle die zorgeende bekommerniße opheim/ op

datfehem maer gehoorfaemenendienen zou

de. Sullende hp/ die alleen ook kragtig in

raed en magtig in daer is, entrouwe houdt

tot in alle eeuwighept/ zeeckerlijckte weege

bzengen / dat (omZoote fpgeecken) het ruy

fchen van een bladt, of het baffen van een

hondt, hetgantischelant niet eensen souver

schricken. WBantdit wasdebeloftedes Hee

xod

fehpnen voog hetaengefügt des Heeren/ feg- 3.

Krons

enkelewenckbestiert 1 ende zoo wellden krag- in

ren aen den volcke Israels : wanneer ik de “

volkeren vooru aengefigte uit de befittinge

zal verdryven , ende uwe lantpaclen verwy

den:

34 24
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den: dan enzal niemantulant begeeren

verwylegyheenen opgaenzult, teverschynen

voor het aengefigte des Heeren uwes Gods.

Ende het is ook zeecker/ hoe wonderlyk die

anders in't oogvan de blinde en onwetende

Hebr.6 wereit mage schpnen, dat Godr, welck niet

'“liegen en kam diese beloitte trouwelijck aen

- dit wolckheeftvervult/endevolbzagt. WBaer

am dat meningeenhistorienzal binden, dat

het volck Israels, opeen van haere hoogefee

ten, dooy deszelfsvyanden, isovervallen/

dan nahet verloop van veele honderden van

jaren, wanneerzp'tdoo2 haere menigvuldige

zonden,enboofe werckenfoo maeckte/datde

Heere haervyandzyn/endemer zijn goddelijke

hupengunftvanhaerwpchenmoest. Diedan

alleemontblickende metaen Godmae dusaen
haerepgenfelve. Maerhetgeen vandefena

einer mog meeris/ ende het voozgaende feer -

herreite boven gaet/ omdat hetveel meerider

voo vielenderhalventezig-baarder von des

menschenoogen ook was datwasdir / Dat

fe niet alleen driemaal in 't Jaer gelinkopde

hoogefeiertengeschiede maerfelfs alleweec

ken wederom opelcken seventen dag, 3hn
diedenZabbath desHeeren, voo? alle overval

der vyanden, zonder eenig middel ball Meinl

sehen, foo figbaar van God bewaert Uier

den dat alde wereit die als voelen entasten

Bonde. Andant meerdanganeschedereien hon
derjarenaeneen warendeJoden in'tgemeen

vangevoelen, dateopdenZabbath des Hee

renfelfintaldermintenet vegrenmog
- - - CNN
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den, ein mogte daerom/ alife onder de Ro

meynen, ofandere Heydenfe volckeren/ om -

onder dezelve/ als Krygs-knegten, en So-"

daten te tryden ende te oorlogen, dienst“:

namen/fbo bedongenfe menigmael felfsuit-of

dzuckelijck/ darf opden Sabbath des Heeren

daer toc miet geperft en foude wozden/ maer

foude ruften mogen: dewijldat hetfelve onder

haere natie envolk geengebzupeilten was/ om

felfscenigswaart oftegewee opdiendagalleen

maerte dragen:aengefieninde goddelyke.Wer

geboden was: Gedenckt des Zabbathdaegs,

dargy dienheyliger, fes dagen fult gyarbey

den, ende alu werkdoten : maer den icvenden

dag, is de Sabbath des Heeren uwes Gods,

dan en fulrgygeenwerkdoen. Het was ook/ . .

gelükdevermaerdehistorienvanJosephus,en"

gilippusonsleeren/eenen Mathatias,tenty-".
dender Machabeen, welk de Joden eert riedt coi...

aen den Sabbath te vegten: endie haer heeft Egip

bewcegt datetot opden regenwoordigendag,"

(zeyt den eerftgemelden Auteur) in dernoot“

ookaendenSabbath tegende vyanden plegen

teftryden, MaerofdeJodendusalle seven da

gen eens/ datishetgamtsche sevendeel banal

de tpdthaeresleevens, t'eenemaelals chapen

enlammeren,zelfsin't midden vanharebpam

denweereloosen wapenloos waeren: hebbende

andersgeen toeverlaet/ damalleenGodt, die

haer met fün goedertierentheyr en magt be

fchermde en bewaerde, nogtans en falmen

in geenhistorienzien/ datsezelfs in een reckx

van meerder als hondertjaeren lang

Oit
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oit van haere vyanden - die anders romtom

haer woanden leens aengerast, ofte overval

len zyn/ wpkende degetrouwe Godtinderen

nosit van haer af/ dan net de ongeluchige

tyden der Machabeen , wanneer zy / doog

haere hooggaenbezonden - ein menigvuldige

grouwelen ten hoggifte verdient - endeheunge

tergt hadde / dat hp haer 1 dus zigtbaeryk

mietmeer beschermen insg bewaeren wilde

JNaer als wir defe / en magveel meerlande

re exempelen van Gods bewaering en forge

vooz fün volck Rentnerclien en bedenken/

maet men dann niet / Dewyl dat Gods hand

dog mog mieten isverhagr / dathy devzoome

Chziftenen nuniet foo, weil dan ooit te voo

ren de Joden zoude kommen ein willen helpen/

meteen vaft vertrouwen in heim/ als zijnde

eenaldergoedertieren sie ein barmhertigt va

pal...der metden H. Davidfpzeecken. De Heere

ismynligt, ende mynheyl - voorwien foude

ikvreesen. De Heere is myns levens kragt,

voor wienfoudeikvervaert zyn: ofmyschoon

een leger belegerde, myn hertcen soudenier

vreesen, of choon een oorlog tegen myn op

tonde, foo vertrouwe ik hier op. Laer dele

vermelden vanwagens, ende die vampaerden;

wy zullen vermelden van de naem des Heeren

onfes Gods. WPanthy, welche preeckt,en

de her ist er die gebied, ende het faeter, is

immersdengenen / in bwelcken dat wpons /

metalle geruthept/ vollkomentlich weil ver

laeten mogen; ende ziet dus uitmemende en

overheerlückbinden wpfjnepgen belofte ook

TO
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totoner trooft: Ik hebbe uby uwen naeme Jea.4.

geroepen,gyzyt myne. Wanneergyfultigaen - 2.

door het waeter, ik fal by u fijn, ende door

derivieren, sy en füllen u niet overstroomen.
-

Wanneer gy door het vier zult gaen, ein fulte

gy nier verbranden , en de vramme en fal""

u niet verteeren ; ein wederom : Kan ook

een vrouwe haeres fuygelings vergeeten ?

darzy haer niet en ontferme over deSonehae

resbuyckx, offchoon defe vergaeten, zo en

zalik doguwernietvergeten. Zier, ik hebbe

uin de beyde handtpalmen gegraveert, uwe

muerenfijn teetsvoor my. Gonden enfon:

damenten immers waer uit een vroom ge

moetten vollen hopenendevertrouwen mag/

wat tegenpoeden ende fwarighedendathem

oock in defe werelt mogen oberkomen / dat

het alles dooz degoedertierene engunstige be

tieringe van Gods handt/ welck zelfs het

ligtuit de dupfernisse vootbzemgt/ tot zijns

groote nutzende verbeteringdienen einfrecken

fall. Even gelpk een medicyne, die sonntpts

wel onaengenaem ein bitter ist op de tong/

maer evenwel tot vozdering van gefontheyr,

gantisch mutende moodig/zoo dat eengoldbug

rige enopmerckendeziele hierdooz geoeffent/

ein meerende meer gehepligt/ metden H. Da

vid uit ter herten bekennen ende belpden

moer: ick weer dat uwe gerichten dergereg-parrg.

tigheydijn,ende dargymyuytgetrouwigheyt 677.

verdruckehebt. 't Ismygoer dat ickverdrukt7“

bengeweet, op dat ickuweinfettinge leerde.

Wanteerickverdrukt werd,dwaeldeik,maer

JA 2 TUI
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nuonderhoudeikiuwoordt. En daerom/ uit

bevinding banGods vaderlijke kastyding tot

Rom. 8dervzomen nut/wetenwy dat den genen die

* Godt liefhebben, felfs alle dingen, het sp

dan voofpoet / ofte tegenfpoet/ mede wer

ken ten goede, foo darfe felfstegen haere

Gen.30.vyanden ende verdruckers , met dem man

9. Gods Joseph moetenfeggen: gylieden hebt

welquaet tegenmygedacht: dochGodheeft

dattengoedegedacht ofgewent.

Begeeft gpudan op een verre weg, omte

reysen over de ongestupmige zee, ofte doog

huplende woeftyne ein wildernisle, wandelt

maeraltijt metGodt ende houduvroom, ende

Heere zal u behoeden / en met u fijn op den

weg dien. gp repfen füllt. lp fal u 1 alseen

getroubwen Teptsman / aen de regterhandt

batten/ op datgp nooiten wankelt.

Ofzijtgpin'tmidden vandezee, ingroo

teiengevaerlylke stormwinden ein tempeeten,

ziet de hairen uweshoofszijn allegetelt, ende

niet een van dien/zalzonderuwen Hemelschen

vader, op der aerden ballen. TDe Heere zal

bpuztjn/ omueenuitkomfittegeben/ gelijk

U aldermeeft nur ein noodigzal zijn. MDant

fijn weg1s 1ndezee, enzijn padt in't midden

van degroote wateren. Ofzijn tvyandelijke

enboofe menschen, die uaenalle kanten be

fetten ende benaeuwen willen/ en felt dog/

op dat gp van Godt niet alte verre afen

wpkt/ damu vertroubweninden vleefhelijken

arm niet/ maer werpt ubekommerniße op

den Heere, want hy sorghtvooru; fpeckt

Ul

-
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uit een waaraghtigh vertrouwen des her
LEN

Weg,weg, danaertsfeheftut,

Dieramp, noch leetaffchut - -

Maerramp, maerdoetverfwaeren,

Gykontgeendreygentquaer

Afweieren in der daet;

MaerGodtmoet onsbewaeren.

Ende laet de taele uwes herten f uit den

waeren geloove / metden H. Davidzyn: ik

vertrouwen net op mynebooge , ende myn

fweert en fal myn niet verloßen , maer gy

(6 Heere) verlost ons van one wederparty

ders, endegymaeckt onfehaetersbeschaemt.

Of zyt gp in dupfere / ende benaeude

gewangenifle opgeflooten: ende worden ubwe

voeten inden stock, ofmetyfergedzuckt/ al

lesis Godt uwen vaderinden Hemel bekent.

Bn die de kopere deuren verbreekt, ende de

yferen grendelen aen fucken flaet , zal ook

uwe gewanckenniffe wenden ter regter tipt:

wanthp/ gelijckden H.Davidgetupgt / die

denverdruckten reghtdoet, die den hongeri

genbrootgeeft, die maecktdogdegewangenepa,

los. Immers het was de Heere, welck de“

H. Petrus uit fün bange gewanckeniffe, doo2 Act. 12.

fün Engel,verloste enuitvoerde/ alwashp 67-9.

In’tgebangenhups ook mettweeketenenge

bonden, enalbewaardedewagtersde deure

gestadig. MDant de yferepoorte wiert van

feifs geopent/ en hp ging doo de eerste en

JR 3 TWEC
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twecdewagt, vpp uptopder fraeten. 3Maer

dehandt des Heeren en isniet verkort/ om

ute kommen/ ente willen helpen/ als "tmaer

tpdigen nutofmoodig wogdt.

En daerom / ten befluyt, lactons in alle

boopvallen ons vertrouwen vaft stellen in

den Heere, want nahet bwoodt in den text,

zijnen Engel legert figrontom dengeenen die

hem vreesen en rucktfeuit. TDe Heeregeve/

dat wp alle defe weidaet altoos met een

bzoomgemoedook mogenerlangen.Amen.
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TT ENDE

PR EDIK AT

Psalmvers 24. . .

- :

Hoe groot fijn uwe werken, 6 Heere, gy

hebt sie allemetwysheyr gemaakt, degant

fche aarde isvolvanuwegoederer.
- - - - - - - -

-
- - - - -

- Exo R D 1 u. M.

ES GEn Outbader Antonius eens ge

AW vaagtfindevaneenfeker Philo

j) floph /waeromhpinfjneenfaenn

leven geenboekeuna hielt enfoa

wepnig of bp kaus, nooptquam

telefºn/ diegaferditaenmerkelijk antwoogt

op.: 6 Philolooph, degantischewereldt ismyn

boeck, endaer in leese icksoo dickwils als ick

wil. - - - - - -

IMetdat feggen Wildehyte kennen geben./

dat de gantische geschapen natuer / de gehele

fügtbsere wereld/ een opmerkend mensch o

vervloet van Stoffe verschafte / om Godt/

den grooten-Schepper/ daeruptteleerenlieu

nen/ teleeren/ente dienen. . . . .

En warelylt/ "tgeheelgefchapen All/ bwer

bvaerts datwe oufe oogen keeren/ dat toomt

ong fulke dupdelijke poeven en blüken van

JA 4 CBodeg

1 E

Over Gods Werken 9 uyt den 104.

- - -

- -
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Godes epindelofe magt) en goethept/ en dat

die allesdoo een alderwijste MBerkmeester in

fün oder ist gebragten onderhouden wort/

dat hier die minfte redenomtetwpfelen vooz

geen redelijk mensch kan oberblyven. Alle

defthepfelendlagen als op haervoohooft het

Begel en merkt van den groten Schepper/

lwaerom denMomepinCiceroplagtefeggen:

Daer isniet eengrasjenfoo kleynop denaerd

bodem, ofhet druckt dennaemvan den gro

Rom. 1:tenSchepper uyt; endel.Paulus getupgde
2.

P

O.

Uptdien hoofde/datGodsonfienlyke dingen,

1elfsvan de Scheppinge derwereldaen, uyt de

Schepfelen worden verstaen , en doorfien,

beyde fin Eeuwige kragt en goddelykheyr.

Endaerom / 'tis een oeffening die ongetrap

feld eengroot nut aen onfe ziele kam doen/

wanneer men fig met aendagr in dit groote

wereldgi-boek komtite oeffenen; wantfeifs de

sal. 19. Hemelen die vertellen Godseere, en het fir

mamentverkondigt fijnerhandenwerk.

TDie dingenfullenonsdoen verstaenGods

ongemeten magten glorn/ die alles, watter

isinfijn gewelt heeft. Beneffens fijn epinde

lofe wijshepten goethept/ waer doo hp al

les in fulken heplsamen oder fhiktenhout/

en alles foo wonderlik feiert enlept/ tot die

groteepnden, diehp ophetooge heeft/ waer

uptwedantot lofendankbaerheptaen Gods

hoogenaem/ enommetbefeen ontfag/b002

hemte wandelen/ ontfekenfullen worden.

Dat is het goede gebzupk/datwe upt de

beschouwing van Gods werken en:
&



over Psalm 104.24. 2OL

 

boo! ons moetenmaken: altoosden 3.TDa

bid / die groote nafpeurder van Gods wer

ken/ heeft die oberweging tot dat epnde/ in

bele vanfjnPfalmen eninfonderheptook in

defen 104.Psalmgebzupkt. MBantnadat hp

Gods groote magt/ bwijshept/goethept en

hooghept / bepdeupt die werkender scheppin

ge en onderhoudinge/ in "t voogaende van

defen Pfalm bedelijkontfouthad/ foo barf

ihm daer over als in verwonderinge upt / in

Godslof/ hem roemende ober foogooteten

wonderbaere werken:

Hoe.groot fijnuwenwerken, 6 Heere, gy

hebtsie alle metwysheydgemackt, hetaardryk

isvolvanuwegoederen.

In welke wooden/ amfeinadermetoder

te betragten,/ wpaenmerkenfullen 2faken:

1. WBaar David hiervan fpzeckt : vande

wercken des Heeren; hoegroot zynuwewer

ken,ö Heere.

2. WBat getupgemishm er afgeeft . zyzyn

groot entmet wysheyt gemaakt, enhet aard

ryk isvolvan defelve.

1, Stuk, belangende het eerste deel; onsen

Prophetet die specktallhier van de werken des

Heeren, en hproepter alsin verwondering

over upt : hoegrootzynuwwerken,6 Heere.

Dewerken des Heeren, fün ofdewerken

Der Scheppinge, en Wereldmaking, doen de

Almagrige ditgantische Al/ upt niet gescha

pen en in die ordzevooptgebzagt/ engefeld

heeft / daar wp het felvetegenwoodig in

fienenbeschouwens ofdewerken der onder

JR 5 hou
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housingen regering des werelds als waer

doo, Godt die gantische Almog feeds dooz

sign wonderbare magt onderschraegd / en in

fün wesen/ en erst gestelde odzehoud/ ge

idende daer in soo veel blpkenvan Zyngzoor

magrige voostenighept over de wereld als

winde Sonne mengmael over onsfien op

galen. - - -

Op bepde diese footen van Gods werken,

had Israels MitoninkongetwipfeldindenText

her oog. Die defen Psalm maar met een

wepnig aandagt leest/ falupthet voozgaen

der enmapolgende daervanten vollen verse

kerd kommen worden.

Immer in denaenvang fpzeckt hp van de

onbegppelpke Majestept en Deerinkhepd

Godts dieselfsmetiligten heerlykheptwas

beklecd/ doende gantische wereldnog woest /

en, met lautere dupsternis obertogen was.

3 Heere, myn Godt (fegt hp) gy zyt feier

groor, gyzyt bekleet met Majesteyt enHeer

Fikheyr.“ Dan daer stapt hy over/ en be

schpfvanhet2detother 12 verstoe deSchep
ping van den Hemel, van het Firmament,

van de Engelen, vande Aerde, en van de

7eelen Warer-fonteynen. -

Inhetvolgendevertoonthn den loop van

Geg voozienighept, die alle zijne schepse

ein opeenöpsondere wpfe onderhout/ en rot

diegrooteerndensbestierd, daer hpfe in den

beginnetoe gedefineerd had als die die aar
de Gras en Koorn, tot nodig voedfel von2

sensch ein vee, deed voorbzengen, die den

. . . Wyn
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Wyn tot verheuginge had geschapen; die

in die hooge bergen die Steenbocken, in de

holen der itcenrotsen de Konymen, en in de

tacken der bomen de Vogelen een woning

had bestellt; die dezee, die groote en wpde

waterplas/ de Viffen, all dat wriemelende

gedierte, ja felfs den Levyathan, de Wal

viffen, ein andere groote Monsters tot haer

loop-plaets/ enden menschentot een dienftig

middel/ ommet schepen hare handelt op dat

vlotte Elementmetmalkandertedipven/had

gegeven. Diebovendiende Hemelche lig

te totnodigefackels desaardbodems) ein tot

tckenen ein gefette tyden van Jaren, Maen

den, ein Getyden hadgefeld. -- --

Alle diese werdken merkt Israels Koninck

aan als werken des Heeren, waer van

Godt die opper-oorsaek en Autheur is; al

toos hp roemter des Heeren wpshept en

magt over in den text: hoe groot zyn uwe
werken 6 Heere. - - - - - - -

En waerlijk/ de H.Schrift bengtde eere

enroem van alle defe wonderbarezaken al

thans tot Godt/ als tothaerempper oozaek.

ITAofes ons een kotzt / dog egter omfkandig

ein ordenteljk berigt van de wereld-making

gewende, toomtdupdelijk dat Godt de Fa

briqueuren Werkmeester vandit alles is ge

weet; want in den aenhef van zijn eerste

boek zoolaethpfig ober die fofaldus hoo

ren: in den beginne schiep Godt Hemel en Gen

aerde: de aerde nu was woeft en leedig, en 1.

duysterniswasopden afgrond toomende '

Es
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vervolg / hoe Godthetiligtupt dedupfernig

heeft vootgeb2agt, hoe hp de wateren van

den aerdbodem heeft gefepareert, ten deelen

in wolken, defelve bovenden Kloot ofAerd

bol opheffende/ enten deelen dezelve in die

grooteten allgemeene waterkom/ den Oceaen,

ofzee, en madengrooten afgrond lepdende/

waer doo.de aerde blot endgoog geworden

zünde/ een voegfaem verblüfvooz menschen

beelion verstrecken/ en allerlepe kruyden en

gewaffen konte voofchijn bengen. Daer

op vervolgthy de Scheppingvamaldie leven

dezielen/ aldatgewemel vandieren die op

den aerdboden in de wateren, ein in de logt

gebonden worden/ en voegt'er epindelijk den

mensch het laetste / en aldergrootste konst

fuk van Gods hant bp/ befluptende daer

op indenaenvangvanhet2 Cap.alsozynvol

bragt de Hemelde aarde, en alle haar heyr.

Eenfaek/ dieonsdenhepligen David in het

kot beschrift / in den 23. Psalm: door het

woord desHeerenzynde Hemelengemackt,

ein door degeeltzynesmontsalhaar heyr.

En watde onderhouding en regeringvan

alle defe dingen aenbelangt, de H. Schrift

fchzpftdefelve niet minder Gode toe/ enge

tupgt dat het Godt is / die mog alle dagen

zynSonnelaat opgaenover goede, en quade,

Mat. 5.45, die den Hemel met wolken be

dekt Psalm 147.8. En onsdenvroegenen den

fpadenregengeeft, Deut. 11. 13, die die Vo

gelen desHemelsvoed, die hetvee zynvoeder

geckt, en denjongen Raven, als zy roepen -

-
Psal,



 

over Palm 104.24. 205

Pal. 147.9. En bupten wiens will niet een„

Musjenop deraerdevalt, die het Gras op den 29.

Acker, en de Leyen des velds met cierlyk

heyr bekleed; en die fün heerschapppe feifs

inde woestewateren, in de levenlose schepse

len/en over alle de elementen oeffent. Hy

fchelder dezee, en maakte droge, hy ver

droogt alle Rivieren, Nahum 1. 4. Nil hp

Jonas overfüm ongehoogsaamhept straffen

hp werpt eengroote stormwintop dezee,als

hyfpreckt:foodoethyleenformwint opstaen, Jo

die harc golven om hoge heft, fegt David /

Psal: 107.25. ofwill hy denflven Propheet

behoudente lande bengen/ de Heere, fegt

de H. Historie befchikte een groote vs, "Jona:

Jonam inflokte. Elders doet Godt het vier --------

uptden Hemelregenen/ ofhp gebzupkt Bee

ren ein Leeuwen, jafelfshetalderministeon-2 Con 2.

gedierte als Kickvorfen,Sprinkhanen, Luy- “.

fen - Kevers en Rupfen tot fijn heprleger "

omZün oordeelen ober de menschen upt te

voereen. Alle defe werken, foo der Schep- Exod. 8.

ping als regeering, wo den Godt alom wellen“

dupdelijk toegeschreeven in zijn woopt, die

raemtonfen Propheet met een B. verwonde

ring inhet tweede deelvanden Text:

Hoegroot zynuwewerken, 6Heere, gy

hebt sie allemet wysheytgemackt , het aardryk

isvolvan uwegoederen

DenPsalmist noemt alledefe werken Gods

groor» dat is veele/ en heerlik, bepde om

hergraatverschoten getal der selber enorm

deffelfs beerlykheptennutin haere gebuyck

voog

na.1,4
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voor de menschen, die Godtmetfooveelbwjs

hept/entot 3oo nuttige epnden vooy defelve

had gebwragt. Invoegen,/ dat de gantische

aerdemer3ihn heerlijckegoederen/alszoo veel

p20eben VanGods goethept vervult waren.

MDaerlyk geliefde/die alledefewerkenGods

met een aandagrig oog befchouwt / die fal

daerin Gods groote wijshept/goethepten

epindeloofe magt / ten dupdelijcksten onder
Winden.

IDantflaenweone oogen naden Hemel,

die ronde boog en dat Lasuren gewelf/ die

Defe gantische aerdbol in haer ronden Cirkel

ombangt / wat fienwe daer alpoeven en

blijkenbande Goddelijcke wijshept en goet

- hept/ aldie menigtelHemelgefigten englinste

rende TDiamanten / die die onderfe Solder

. . van het Hemelsche hepligdomZoo glorieusen

heerljck maken/ zijn als zoo veel verkondi

gers en uerbgepders van Gods eere; haer

nette odere / en cierelijcke ommeloop / die

dienen ons / omonsvan Bodes wijfe voo

forgover dit geheel gefchapen alte overtup

gen/ dieomgemetenhoogteien wpden omtrekt

van haer boog/ waer in die gulden Son en

filveren Maen haer laopplaetshouden/waer

vande eene des daegs/ende anderedes nagtS

den aerdbodem verligt; fckerlijcktdie dingen

moetenden op.merckenden met lioninck Da

vid, met vpolyke hartendoen opfingen/inden

8Pfalm: Heere alsickuwen Hemel aenfie,

herwerkuwer vingeren, de Maene en Ster

ren diegybereyt hebt, danfpzeek ik/ v is

EIM
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den mensch dargyzynergedenkt, ende Sone

desmenschen datgyhun belockt.

MBiekante regt begrippen de rufteloofe en

baerdigeloop der Sonne, die zoo veel gro0

ter alsdengantischen aerdlkloot is/ diealleja

ren den Eevenaer maertweemaelpaffeert/en

effen zoo veel/ nacmelyk: 23 graedtenNoor

den als ten Suyden de falve afwjekt/ die

metzooombermoepdefcheedenban't Oosten

nahetWelten loopt/ paffeerende in 24. uu

ren die omgemetenwyden omtrek/endie haer

loop enoderinzao vaften Couers, alzo veel

dupfend jarenheeft gecontinueert/ (tenwae

reiemand wilde diese beweging aen den aerd

klagt felvete zin.) TDie methaer helder ligt./

alle andere ligten verdoofd/ en dootschijnt/

en wiensglaetzooheet is/datemieten iste

verdzagen/ alsfeonsboven hethooft schijnt.

Ofwiekam die nature embpfandere verklinge

van de Mane, die groote nagtkaerfe en der

felberkragtigeruitbloeping/bp naop allerdin

gen/dogbpsonder op de Zeelenwateren,te regt

begrijpen/ als waerdalogfeopfkere vafe ein

“ tyden Ebbe en Vloed Causeertinde

U

Endalen wie van den Hemel na die aerde,

daerwindenweal wederam Gads wonderen

inowerbloet/ want wie weet waerop deater-

de - datgroate dicke enfware lighaam rufen

feunt sekerlijk de ondervinding heeft ons

natalzoo veel agter eenbolgende eeuwen ge

leert / datse mergens tut mog steumfel heeft /

fy heeft van bovengeenpfere keten waeraen

sp
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fp hangt: fp heeft ban onderen geen fut/

geen voetoffthoo/ waeropfprustoffteunt

enmogtans blpffe inhetmiddenvan devppe

logt/tuffchenhaerpalen hangen/fonder darf

ergens wzikt offchzikt/ freunende alleen op

haar Center of middeipunt, onbeweeglijk 3

een wonderfuk/ waar vande Alderhoogste

hemfelfsdelofenroemtoeschpft in't Bock

Jobs cap.38.4.5.6. Altwaerhpaldustegen

Job fpzeekt / waarwaartgy doenickdeaar

degronde? wie heefthaarematengefer, ofte

wie heeft hetriginoer over haeruyt getogen?

waaropzyniharegrontveften nedergefonken?

oftewieheefthaarhoeksteengeleyt?

Slaen we onfe gedagten op de zee, dat

grandelofs-Aeer/daerin fünmeer wonderen

- als onse tonge uptfzeeken kan: haergrom

Jerem.

5,22

delof kolck, daar alle de rievieren invloe

pen die looptnooptover/nogspwozdnoopt

uptgeledigt / fn woelt en raat altpd / fp

dzepgten bespringtdeaarde / als offin defel

bemethaar heimel-hoge galvenfou overstor

ten/ emalhoewelf dagelyksmeteen vervaer

lijkgelupt/ en mer golvenfoo hoog als ber

genbeelformendaeropdoet/ fooblpftfenog

tansbinnen haer stranden enpalen beflotten /

dooz Godesmagtenbeflupt/ waaromGodt

felvefpzeekt: Ben ickhet nietdie hetfantder

zee tot pael geftelt heb, meteeneeuwigein

fettinge, date daar over niet enfalgaen: of

fchoonharegolven fig bewegen, fooen ful

lenfe dogniervermogen, offefchoonbruyfen,

foo enfullenfedaar niet over gaan. En int

- bock
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BoekJobs,ophet 38Cap. wie heeft de Zee

metdeuren toegeflooten» doenfe uytbrak en

uyt de baarmocder voortquam, doen ickde

wolkentothaarklecdinge telde, en de donc

kerheyttotharenwindeldoek,docikvoor haer

met mynbefluyt, deaarde doorbrack, enfet

tehaargrendcliendeuren, endefeyde tot hier

toe fult gy komen, ende niet verder, ende

hierfalhyfig stellen tegen denhoogmoet uwer

golven. Ein watal wonderenontmoeten die

genedie op dat woeste Meer haerhandeldp

ven - hoe veel Vervaerlijcke onweders) en

wat algrootcperpfclen engebaren ontmoeten

sp - wat wonderlycke schepfelsenZeegedrog

ten worden fp welgewaer. Die dezeebeva

ren (fegt Sirag) vertellenhetperykelvande

fielve, endewyzynverwondert alswyhet met

one oorenhoren, want aldaar zyn ongeloof-Sieg

lykeenwonderykewerken,verscheydentheyt " 26

vanalle gedierten, ende onderscheytderWal

viffen. Atomenwemetonte gedagten op den

aerdboden en hetdogelant/ wat Windenwe

daeral wederom wonderenvan Godg hant;

daervindenweopfommigeplaetfenhooge en

byna ongenakelpke Bergen, die met haer

krupnen doop de wolken fieken/ beneffens

bzugtbare Valeyen, enaengename Velden,

enhoewonderbaer vernieuwt Godt allefaren

degedaentevandefe dopreenlevenlofe aerde/

wauneerhp defelvetelkens op nieuw voofiet

met Grasen koopn/ enalles dat tot onder

hout vanmenschenvee dienstligis.

Oflettenwe weg,op onszelven,
- - - - - -
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denature ban onze Schepping/ en bestaen

als die aengedaenzijn met een vlugge geest /

die in een oogenblik van 't Supden tot het

JAoogden/- en van het eene epinde des werelds

tot het andere haar beweegen kan/ die alle

eeuwen entndendoozwandelt/ hetlangvooz

ledene te rugge treikt/ en her tockomende haer

tegenwoodig maelit / die met onfe lighaem

foonauw verbandeinen vereenigt is/ en mog

kansdooz de doodt / cn in een oogenblik van

afgefchenden Wald, dann moetenwe met Alta

minclt TDavid uitroepen in den 139 Psal. 14.

15. 16. Ickloove u ... om dat ickop eengeheel

vreselyke wyfe wonderlyk gemaekt ben.

wonderlykzynuwewerken Heere, ook weet

her myn ziele wel, myngebeente enwasvoor

uniet verholen,als ik in't verborgene gemaekt

ben, en als een borduerfel gewragt ben in de

niederste deelen deraarde, uwe oogenhebben

myn ongeformteerdenklomp gefien, ende alle

defe dingen waren in uboek geschreeven.

TDingen altemaal/geliefde/ die onsklaar

bljkelijk vertoonen Gods epindeloose magt/

onbegrijpelijke wyshept en goethept/ die die

ganfthe aerde dus met zijn goeddadigheyt

ein heerlike.goederen verbule/ en elck mensch

daerdooftofvan warelofen dankbaerhept

aan de handt geeft/ om te specken met den

Psalmist: looft den Heere uyt de Hemelen,

Möofthemuyt deboventteplaetfen , looft hem

Sonne ende Mane, loof hem allegy ligten

de Starren, looft hemgyHemelen derHeme

len, endegywateren die boven de Hemelen

Zyt»
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zyt, datse den name desHeeren loven, want

als hy hct beval foo wierden zygeschapen,

Pal- 148vers 1,2.3.4.5. - -

Uptideef verhandelde wooden kommenwe Toepas
leerenen verstaan/ dat Godswerckenen da- finge.

den / bepde der Schepping en Pflegeering

gantsch heerlijk en uptmemend zijn/ en dat

elck menfehmet een aendagtig oog er op ble

hoo2dete letten/ om daer doo opgewekt te

wordentotlofen damckbaerhept van Godes

naam/ en ommet veefeemontzagvoo2 hem

te leben ein te wandelen. Eenfaek waerindat

itoninck David ons ten vooy beclt frelit/

want madat hp de heerlijckhept en hooghept

Gods/upt fijn wonderbare Uvercken had af

gelept en aengewefen / zoowekthpzihnziele

daardoogop tot Godes lof: hoegroot zynu

wewerken6 Heere, gyhebt sie alle metwys

heytgemaakt, het Aardtryck is vol van uwe

z" , den wederom in den 8. Psalm, 6

eere,onfe Heere, hoeheerlykisuwennacm

op den gantischen aerdtbodem, die gy uwe

Majesteytgesteldhebt bovende Hemelen.

Enwaerlijk/geliefde/dealderhoogfie wekt

ons totditallesinalzhn wegen en wercken

tenkragtigstenop/hplaetniemantindegant

fhebwereld onbetuygtgoeddoende, enhaar „,

gebende regenenvrugtbare tyden, opdat ellt 14. 17.

den Heerefouvoelementasten,alsohynietver-Hand.

reenis van een igelyk van ons, want inhem"

leven wy en worden bewcegt, als de 19.“

Paulus/zoofpzak inde Handelingen op het

14. en 17. Capittel/ daerom zepde den 13.

CD 2 Hiob
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Hiob, Cap: 12.vers 7. 8. 9. ende waerlyk

vraagt dog.de bereiten, ende elk een van die

zal'tuleeren, ende hergevogelte des Hemels

dat fal"tutekennengeven, ofte spreckt tot.de

aerde ende hyfal"tu leeren, ookfullendeVis

fen derzeehet u vertellen, wie en weet niet

' alle defen dat desHeerehandt defe dingen

OST.

Tebestraffenzijn dan zulcke menschen die

geheelfonder opmerckinge en aendlagt leven

0mtrentdefeldingen / dien:Godshooge hand/

magten wpsheyt niet erkennen/ maer alle

defe dingen maer ter loopsbeschouwen/ die

aemmerckende als dingen van de natuur/ le

bende als hetfromme vee / die het Gras ban

den acker plucken / fonder date haer wel

doenderkennen/ ofweten wie datter die ge

ver van ig; harteloofe en d'Wafe menschenf

diemether vleefhelijk Ifrael/nederfitten,om

te eeten ente drinken, en opstaenom te spee

len, fulke menschen zijnderongetwyfeld/ge

lijkten allentijdennu ookmog beele/ die geen

agt flaen op de daden des Heeren / en met

Israelzijn wonderen vergeeten; komenfe in

grooteperijkelen engevarenop zee/ ofophet

landt/laetGodthaerkomeuindoodS geWaer/

doende dao veelijcke stopmwinden/ en He

melhoogegolven/haer Schipibpnahetonder

fe bovenbeeren/ ofverlosthy haer wonder

lijk uptdiegroote perpkelen/ haerbengende

in een verfeeckerde einbehouden haben; Wep

nig indzuk maßen die dingen op haar hert/

enzy vergeetendefelvezoolhaastals zys:
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feertzijn. Eenfaak waerover Godtfjnvolk

allzeerbeschuldige /Jea.42. 19. 2o. wie ißer

blintalsmynknegt, enwie ißer doofals myn

bode, gyfiet wel veele dingen, maergy en

bewaarte niet, ofgy schoon de ooren open

doet,fooenhoorthydogniet, engave Godt

datterfelfs inone eeuw mietveelemenschen

gevonden wierden/ die Godtgeheelenalvan

het wereldsbefier tragtente berooven/ die

hemmet Epikuristenfün aenhang verschep

penin eenleedige Afgodt/diehemmetdemen

fchelijkefaken nietbenoept/ haerfelven wißg

makende/ dat geluck en ongcluck / bol

tegenpoet / dat denmenschhier wedervaert /

upt het blintgevalofeenonvermpdelijk mood

lot afvloept/ datregen en bzugtbare tijden/

oologenpestilentie/v2eefelyckeformwinden

ein hooge waterbloeden/ en Uwat dies meer

magzijn/ allesdoo2denatuur fjnoofpzont

heeft/ en bp hetblintgebalzoogeschiet/fon

derdat Godt"erzijn handt in hout ofhem

met het weercld befier bemolept. Gedagten

waerlijk/ die de wotelvan Atheistery zijn/

ende menschen tot openbare godlooshept en

ongebondenthept des levensbengen; over

fulke menschen depgde Godt zijn oodeelen

upttefoten/bpden PophcetZefania,ophet

1 Cap.ikzalbefoekingedoen overde mannen,

die tyfgeworden zyn op haar droefem, die

in haar hertefeggen,de Hecre die endoetgeen

goetnog hy en doet geen quaat, fulke men

fchennoemt David dwafe en onverstandige,

eendwacs enverstaetditzelvenier, eneeno
O 3 ver.

- - - -
-

Tf 94.

22.7

R
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vernuftigmanenweetdaarnierv
an;fulkemen

fchenfallGodt eenmaeldadelijck doen ander

binden/ die dwaeshept van haer inbeelding /

wanneerhphaerregtvaerdelyk nahare wer

kenfaloodeelen ein vergeldern entgomen dat

hy waerlyk op de menschelyke bedzijvenagt

heeft/enomtrentdie geballendesweereldszyn

stuurentocverfigthout.

En daarom aendiagtige fülke gedagten

moetenbponsgeenplaetse hebben mog voed

felvinden/maerde beschouwingvandegant

fche wereld/ met famen die geheele loop van

Gods voostenigheyt/ endiebpsondere schik

kingdieihn in defelve hout / moeten onsten

kragtigsten verfekteren / niet alleen vanGods

aenweesen/ maerookbyfonder dat hp de op

rer-oofaeck vanalle defeldingenist diesedooz

zijn wissheyd dirigieert en doo: zihn onwe

derstaenbaere magt / zoo wonderlijck upt

voerden teneyndebzengt I want in allende

fen blinkt Godtenzijnregeeringwonderbaer

upt.'t Geendeoude historienverhallen van het

MBeeltvan Minerva, tot Athenen, ist hier ee

nigfints waer. Phidias denkonstigen Beelt

houwer/hadeen voren beelt van Minerva

gemaakt/ ophet Schilt ofHondas; vandat

beelt/had/hp uptgehoubwendenoologder A

mafonen , als ookdie der Centauren, ender

Wolken van Tefallen; maer bovendien had

hp zijnepgenbeeltemis fookonfigopdat schilt

endoo:datgantische werktafgemaelt/ datmen

hetgantische werkfou hebben moeten verbe

ken/ indien men'er Zijn beeiltenis hadu:
- Upt
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nemen; zog taet het ook met het geheel ge

fchapenal/ Godt heeftzhn beeltenisen fulcke

diepe merken vanZijn magten groothept zog

dupdelyck in die gantische natuur beftempeld

eingegrabeerd 1 datiemand erst dit heetal

foumaeten vermietigen/ eer hat die Stempelsten

blilienvan Gods mogentheyt ein regeering "er

zau konnenuytwissen uyt hern, door hemen

to: hemzynalledingen, fegt den H. Paulus

Rom. 11. 36. Bp is de Alfa en Omega, het

begin eneynde allerdingen, wiens onflienly

ke dingen, namelück / zyn eeuwige kragten

goddeyckheyt , felfs van den beginne der ,

Scheppingeaen, uyt de fügtbaere Schepelen “

konnen verstaen en doorien worden, uadie

leere van Paulus Rom. 1.20.

Elck godtbzugtig Chziften dam/ die nacet

hemfelven doo alle defe dingen laten optprc

ken / om Gods Iroote magt/ Crm zijn wiss

heptengoethept/diefigin alledeese dingen zog

dumdelijk vertoant/te erkennen/ Uptroepende

metIsraels läonink in den tert/ hoe groot

zyn uwewerken 6Heere, ghyhebtsie alle met

wysheytgemaeckt, her Äerryck isvoll van

uwegoederen. Boozal moetonsdeaenner- »

kingdesfelfs bewegen/ ommet Weefe / met

antfag/ met ware eerbiedighept en met een

dankbaer hert Woog Gods gedugte hooghept

te wandelen. Siemenweidan geliefde/den scho

nen Hemel aen - dat eierlücke dak / beprerelt

metZooeyndcloofe meinigte terren alsgünfte

rende diamanten, wat gebuyck hebbenwie

daer anders uptte maken/ als datwe ans

- O 4 fel

Openb.

1, 18,
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felvente binnen bengen/hoe anbedenkelijk/

glorieusen heerlijck dat Paleys en hups des

Baders/daerveele womingenftn/inzynbin

nente vertrecken wel moet zyn/ waer van

- de buptente Soldering/ en wanden flegts

onSmetzoo veel glamts en JNajefept nu in

Üe dogenftralen/ enmethoegrootereden eick

geloovige met Israels Homng/debegeerte

van3ihn ziel, na die geluckige woonplaets

mag uptboefemen: -

HoelieflyckóHeer, enhoe reyn,

Pl84-1. Zynuwewooninge nietkleyn,

Lustigfijnsen schoonbovenmaten,

Mynhartverlangt metallenfeer,

… Enfugt nauwen tempel Heer,

Mynzielenlyfin defen taten, -

Zyn in denwarenGodtverblyd,

Enzeerverheugt tot dezer tydt.

Ja wathebbenwerdaeruptandergte deren

alsonfefchuldigedienstpligtighept aenGode/

wantfaenalle deeffchepfelen zooberept/om

"twerk/waertoede alderhoogfe haer gescha

pen had/ uptte voeren/hoe veel meeris onze

pligt/ wp die redelijcke fchepfelenzym om

datepndetebeantwooden ente bevorderen/

waertoe wpgefthapen zijn/ waertoe Wp zoo

meenigmaelvermaent/ endoozalle defthep

feilen als zoo veel voorbeelden opgebweht vier

den; feeckerlijck wat hebbenbwe bp verzupm

ban onzen pligt in dit geval anders te ver

wagten/ alsdatden Hemelwraek/ en

- - (Ali
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alledie schepflen/gelykeertptsober zijnvoll

tot getupgen over onze agreloosheyt falroe

pen/ hoort gyHemelen,neemeter ooren gy Jea..

aerde, want de Heere spreekt:ickhebbe kin-2.3.

deren opgevoet enverhoogt, maerzy hebben

tegenmyovergetreden, eenOflekent zynbe

zitter, een Elefdekribbe fijnsHeere, maer If

rael en heeft geen kenniffe; ofdalentwe met

Ons oog/entevens metonze gedagten vanden

IHemelnade aerde / wat konntenwie daer an

ders uptleeren) alseen hert vervult van wa

relofen dankbaerheyt/ na den Hemel op te

zenden. Immers’tigdeloutere goethept on

fes Gods/diededore aerdedoo dendouwen

regenvzugtbaer maekt/gevendedoo, dat mid

delboot voor denerster/ en zaet voor den zae

jer/ die als die groote en allgemeene hupsva

der dus zin milde hant open doet, en alles

watter leefd/ voet en befolgt nazihn weltbe

hagen/ Pf, 104,27.28. TDiehierdehantdes

IHeeren niet in erkent/ is dwafer en onver

fandger als het redenloofe vee wanteen

Olle die kent zyn bezitter , en een Esel de

kribbezynes Heere, want als Godt den He

melover ons toleflupt/ en ons zijn goeden

fchatvanbobenniet afen fent/ danwort on

fen Hemelalskooper / enonze aerde alspfer/

enhyverbeekt denfafdesboots/ fuler dat

demeenigtedes voleks moetfugten onder den

lastbandiere / en bekommerlijcke tiden, ein

daezom'tis God dieonsalledingen overvloe

diggeeftte gebzupken/ die ons den vroegen

cn den paden regengeeft, die hetJaerkroomt

- CB F MUL
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met fün goetheyt , en fün voetschappen

doet druypen van vettigheyt, die develden

bedecktmetkudden, en de dalen met koorn -

alzadate fingen enjuychen-naherwoortvan

David, Psal. 65. 12: 13-, 14. Apis hetdie de

gantischeaerdef de Zee en alles watterin ist

totoufen nutte heeft geschapen, die die men

fchenheerschappye heeftgegeeven overde vis

fenderzeel overde vogelen des Hemels ein

overalhet gedierte datopden aerdbodem ist

op dat wpdusdie milde goethept van onsen

Schepperzoudenleeren kennen anse pligten
vangehoogzaamhept en dankbaarheit die

wehemschuldigzün/opofferen/enzünfthep

fielenmet matighept entot datepndegebzup

ken daar hpfe onstole gereift

Literenweepindelijk geliefdelmetonfegedag

entotenin onsfelven/ wpfüllen daer alue

deron kragtigeredenen binden/ Om ons tot

herbetragten vanonsepiligtaentemanen. Se

Herlyck Godtdieonsmet alsoo grooten regt /

totonvermuftige creatureu had mogen ma

hen, die heeft ans nu tot fulcke heerlücke

schepfelsgemacht, alsom byzondere redens

enerndens/ diehy in one schepping besag

def geen andere schepfels / hoe groot hoe

starken vlug spanderszün1 heeft die große
Schepperbegaefd/ met een redelijcke/zieldie

bequäemisom haer felven/ einin haer3elben

haer Schepperte kennen./te eeren ein sie die

nen, ditheeftdenmenschboven alle schepfelen

boo upt endiedatnieterkent/endaer niet

natragtteleven, die ein beantwoortheit r:
- - -

- -
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de miet/ bvaer toe hp geschapen bwiert die

hiermaerleeftomte eeten ente dzincken/ en

methet fromme veefjn voedsel on onderhout

maerte rapen/zonder dathyleenhoogerepn

deinfünfthepping beoogde / die zal nogten

taetstenvan heronvermuftigevee in dendag

des oodeels overtuygt ein veroogdecld woz

den/ endaeromelckChristen heftig hier te

qupten/volgensfijnpligt. Diegeheele natuur

met famen onfe fchepping leeraert elekt

mensch/ ein wpst hem dupdelijck aen - wat

wegenhy rot fijns felfs behoudemis/ en ccu

wig weltweesen heeftinte faen. 't Christen

dom bescheren Godt boven met het ligt van

fijnfalige openbaringen/ t is onsbekentge

maecktwatgoetis, einwat de Heerevan Ong

eylt namelych regtte doen,weildadigheyt lief

tehebben, cn oomoedelykte wandelen bog2

Godresteertnumaerdatwe vanonekanton

fepligt betragten enone voteten indepaden

des Heerenhouden/ op datwpdus in alons

doenfineer verbepdende/fin wonderen van

magt van wpShepten vangoedertierenthcpt/

onder deftervelingen.roemende/ namaels.de

felve onder der verheerlükte hepligen in d

Hemel mogen fingen en uptjupchen'
eeuwen eeuwighept Amen,

-

Mighai

6. 8.



-
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PR ED I K AT I E

Over Petri wonderlycke Visvangt, uyt

LucasCap.5vers 4:5. 6. en7.

Endeals hy afliet te spreecken, feyde hy tot

Simon,feektafna de diepte, ende werpt

uwenettenuytomte vangen, ende Simon

antwoorden, ende feyde tothem: Meelter

- Wyhebben dengantischen nagt over gear

beyt&c. . . ,

IN T., E Y DINGE.

FF De groot de Goddelijke toeversigt

"overons menschen was enhoefer

hetoogedes Almagtigen hundoenen

- handelingenbesorgde en bewachte
dalewisse Scheppernogtans/ dieden mensch

met tot een vadfige ledigheyt / maertoteen

heiligebefigheptenwerkfaemhept gefchapen

had/ diewildedat in redelijkschepfelfühneer

ilt beroepfmet vlprighept fouwaernemen/

omhemfoonder de Goddelyke voologen

zegeneerlinktegeneeren. ... …….....…...... -

MDantfckerlijk Godt/die ons menschen alle

dagennieuwe blijken van fün goedertierent

hegtdoet gewaer woden die mengde noW
angfin Goddelijkezegeningen/enonfemen

fchelijke vljtighepten neerfigheptfoodang

andereen dathetsünhoogewüsept.netbe

- - - - haegde
- - -

---
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haegdeonshet eerstedeelagtigtemaken/fon

der datwehetlaettegebzupken / niet om dat

fijn Almagtige hant/ waerdoorhp alles,wat

hp wil / kam uptvoeren / onfe menschelijke

meerfigheptvan nodehad. JAeen / maer op

datwe aende eeneflydeduS onder die neerfige

betragtingevanonsberoep de Goddelykef

genervindende/ flyn weldadenen gaben des

te waardigerfoudenagten; ein aende andere

fidete gelykonse afhankelijkheptvi # im

alonsdoenenbedarferkennenf omtespekenpe,

metden 2.TNavid: Nietonfe, 6Heere, nier 1."

ons,maeruwenname geeft de eere, omuwer

goedertierentheyt", om uwerwaerheytwille.

TDen eerfen menschdie felde Godt weil in een

heugelijk Paradys/verfien van alles/ maer

tevensbevalhphemdien Hofte bouwen/ op

dathpfoodegedurigezeigeningen vanden He

mel/ onderdebetragting vandat beroep/fou

Onderbinden. - - - , ". . "

Enfoo heeft Godtfedertvan tijttottijtden - -

menfehdooz dupdelijkepzoeven verfckert/van

zijn Baderlylke zegen en goeddadighept ober,

die gene/ die haer beroeplinge in getroubwig

heytnazijn wille betragten; wacrom Salos

monfept;die lantbouwt,fal metbrootverfa

digt worden. Enditfienwebpfondervervult

en bevestigt in defe wonderlüke visbangst

Petri enzin gefälschap / die op haer meer

figeen aenhoudende arbept/alhoewelzp een

gehelennagt vzugteloos gearbepthadden/nu

fulkeenrijkenzegen verkrügen) dathaernet

scheurde, en3p haer schepen totfinkenstae

- - - - NET

5.
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Malg,4

T

met defe groote bangt afladen.

3- Saken staenons in diese Historie koste

lijkte ohnerwegen " -

1. Christibevelaen Petrus, hyfeyde totSi

mon, Sc.

2. Het antwoort van Petrus; meester wy

hebben, &c. - - -

3. Het mirakelof den grooten bigbangst

daer op gebolgt; doen hy dat deden, befloren

yeen, &c.

Banheteertenfegtden Evangelistaldus:

Ende als hyafter te preken, feyde hy tot.Si

mon, stecktafnade diepte, ende werptuwe

nett.Ein uytOn te- wangen.

JNet regt wiert onfen gezegenden Sallig

maker de trooft ein weldoender van hetmen

scheljkgeflagrgenoemt,vanfommigeouden;

waerom voofept was dooz JMalachtas de

Propheet/dattergenefingeenwelvaert onder

"finvleugelen foufijn te vinden; want hp is

hetdiebeydeonfe zielenendlichamengadeflaat;

die ansmet zijn Saligmakende genadete vo

ren konnt/ ons in wagt ein wille kenbaer

mackt 1 enons belooft httijdelijke/dat ans

nodighis/miettefüllenonthouden/ indienwe

zijn geboden betragten; want de godsalige

oeffeningdie heeft de belokten, beyde van die

en van her toekomende leven , feyde Paul:

1Timor.4.8. Die ziemtwe hier bpfonder in

defe Historie;omsen Saligmaker had zijnApo

fielen beneffens die leergierige Schare(die hem

aende Galileefezee overvielen/omzijn woogt

te hoozen) eerstnetzjn Hemelse :
P
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spist/ ennaderzielengevoet;nukomthy dat,

gepzediktewood met een heerlük mirakelte

bevestigen / en bestroomt zijn Apostelen foo

meteenrykenzegen inhaer werkt/ en eerlik

beroep. MBp weten/ aendiagtige) dat onfen

Saligmakerzum Apostelen verkorenhadde upt

flegte ein geringe menschen - een groot deel

warenviffchers, gelijk Matheus ons dataen

wijstop zijn4“Cap. Eenampten beroeping

niet foo gemeen bp de Jaden/ alsbyons/

dog.egter een eerlijke en regtbaerdige hante

ring/waerin mende Goddelijke zeigen boven

alvanmodeheeft, zijndedefehantering in die

personen der Apostelen, die Vßchers wa

ren/ endoox dir mirakel van Christus, niet

wepniggehepligten verheerlykt; waeromde

deftigsteen eerlijkfte lupden van ons Bader

lant haer vanouts afmet de Vifferye en Vis

neringe hebbengeneert.

. Enhoefer die negotie in ong Paderlamt

van over lange Jaaren heeft gebloept /

wotbp dehistorie-fähijvers/ tot verwonde

ring/ aengetekent. TDe Differpe was eben

vooz de Nederlante troeblen enoozlogenmet

Spanjen / tot foo hologen top geklommen/

datteriuptde Provintienvan Hollanten Zee

lantopde ZaringenCabbeljau-vangtJare

lijcruptvoeren/ made reekening vanfommi

ge / 7a8oo Schepen/ welk van andere tot

hetgetalban 15oo wogt begroot/daerdupfen

den vanmensche/jageheele Steden/haerkost

winninge/ enonderhont rijkelijk bp konden

foeken/ wozdende die gevangene darin,#
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Bisin diese landenin tonnen gepackt/ gefout

ten/- en bp groote menigte in andere Landen

engewieften des werelds verscheept / "twelck

hier in defe Landen een groot leben in deJAe

gotieren Schipvaert/ en een groote profperi

tept enrijkdomonder deingefetene heeft ber

oopsackt/ dewylehet Gouten Silver dus upt

die afgront vandezee/ omfoote speken/ ge

haelt entotonehavenenenhupfeningewidert

wozt; waeromeenigemet goede reden gere

marqueertenaengemerkthebben/ datde Pif

fertje de eerste Zupl en gromtsteun van defen

Staet/ endeeerste bzon ader / daer demagt

rijkdomen bloep vandefelanden fijneerste le

den'fondament van genommen heeft/ isge

UCeft.

Enofde Differpten opftgt vande Haring

Wangst in diese Tanden federt al veele is ver

mindert / eensdeels dooz die favareenlang

durige oologsrampen, diedefelandenfedert

130 jarenherwaerts hebben geleden ander

decls/omdatdiekonstvanHaringtevangen/

rezouten ente packen - dooy one maburige

volcherenmettertytmedeig geleert/ fa heeft

ons Godtechter dooz zijn milde gegeningnu

wedereen andere mynen Gout-ader geopent.

MDantmenheeft nu in defe laette eeuwbe

ginnen te varen nahet koude IAooden / de

Goenlantise Yszee, omdaer die groote zee

monsters / die verschickelijke MDalleviffen/

die als hoofftucken van Gods fchepfelen

aengemerktmogen worden./tevangen/welle

WDifferyeindefelanden onder Godsfeegen '



uyt LucasCap.5v.4-5.6. en7. 225 

istolegenommen / datmen over wepnigjaren

meerals250 groote en kostelijke schepentef

fensop die vifferyefag uptvaeren daerme

nigte van menschen haer nog tegenwoodig

eerlijk bp generen/ endenregtvaerdigen Bee

man/ koopman / en Uptreder dooz Gods

mildezegeming/fomtjtsgeenklepnewinsten

voordeeluptkomt tetrecken. - -

Petrus dam/ en zyn Gesellen 1 of5 Mede

Apostelen, warenVffchers, bp die lagfün

fchipaende strand/ofdeoever vandeGalileefe

Meer. Onsen Heplant had, füttende in het

schip/ gepzedikt/ terwijl het dick in een ge

dzongenvollkopdenoever Stont/ om zijn lee

ringen aente horen / nu belafft ihm Petrus,

anders. Simongenoemt/ dathn van lamt af

fieken/en in het midden van het Meer fou

waren/daer hetdiepenbequaem was/omhet

neruptte werpen/ en de Vißerye te plegen;

filfwijgendedaer bp belovende/ dat zijn ar

bept niette vergeefsfouzijn/ maerdathp een

rijkenzegemoverhaerwerkfou uptstorten.

Tentweeden/foobeschrift de Evangelist

het antwooytvanPetrus ; Ende Petrus ant

woorde: Meetterwyhebbenden, Sc. TDefe

antwoozt vanPetrusfproot niet upt wange

loofofmisvertrouwen/ alsofhpmietgeloof

dedathywat vangemfou/ 6neen; maer hp

toomt"erzijn gelove op. Christi woogt mede/

ebenofhpfpde/alhoeweldat wp tot nogtoe

bzugtelaosgearbept hebben/endat felfsinde

nagt/ als wanmeez debangst doozgaeng beft

pleegte ballen/so faliknogtans/omdatgyhtt

P fight
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fght/ engebiet/ op. uwoozt het metuptwer

pen/ en weder aen den arbept trecken/ niet

twijfelendeofwp fullen uwen zeigen overons

bwerk verkrijgen; lerende daer medeons allen/

om een vaft vertrouwen op de Goddelijke

zegeming en goedertierenthept testellen/ niet

ligt moedelooste worden/ en ons beroep te

staken ofone nettendoogteihouden/ gelijk

menfept/ om dattwe niet genoeg konnen op

doen. Elkdiehemselven inzijneerlykberoep

mabehorenquyt, die mag hem met een vaft

vertrouwentoepaffende woodenvan den il.

Abzaham/ Gen.22. De Heere die fal’tver

fien;daeromfeyde David/Pal.37.3.4. 5.Ver

trout op den Heere, ende doethergoede, be

woontdeaerde,endevoetumergetrouwigheyr,

ende verlust uinden Heere,sofalhyugewende

begeerteuwesharten; wentelt uwen weg op

den Heere, ende vertrout op hem, hysalºt

maken.

- TDitfienwie hier bewaerheyt aende H.Pe

trus; wanthymet fullt een vaft vertrouwen

hetnet uptwerpende/ die ondervint de God

delyke zegeningopeenomgemene wijse/geljk

de Evangelistmuaentekent in het 3“deel van

dentextmetdefe wooden: Ende alszydatge

daenhadden, befloten sy een groote menigte

Viffen, endehaarnetfcheurde,cndefywenk

ten haremedegesellen, die inhet andere schip

waren, dat diehaerfoudenkomenhelpen, fo

datfybynafonken.

Hier wollt vervult de belofen onfes Salig

makers, Matt.Cap.6.fockteersthetke“
rykc
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rykeGods, en syngeregtigheyt, en alle defe

dingenfüllenutoegeworpenworden. Petrus

indezijne ersthetryke Godsdoo hetaenho

renvandes Heeren woopt gefogt hebbende /

verkrügenhier tot een tolewop een grooten

enovervloedigenVisvangt; Jafoo grootdat

haernettenscheurden/enf nietmagtigwaren

om die vangt alleente bezgen/ maer haerge

fellen haermoestenhelpen, also dat fp beyde

schepenfodanigafladen, darfybynasonken,

foo kragedadigwashier Jefin woogt/ enal

magt.DeVillendie tot nogtoeditnetgefchout

engevlugt/ of haer in die wallen verstehen

hadden / die kommen nu als van alle kranken

desJRepsvoodendagh/ evenoffe doozeen

hemmelijke kragt Gods gedzeven wierden /

gelyk weil eer die dieren in de Arke , ende

Quackelenindewoetyne. Petrus die begon

telhalen ein tetrecken/ unaer hoe hp meerder

trock/hoe’tommogelnikerscheen. Apbevomt

zijnnettefwack / hpfag een groote Scheure,

envresende diengrootenfegen quptte raken

riepen wepfdezijn Metgesellen, die mer het

andere schip mog in het ledige water visten

die met groote verwondering tot haar gla

men, ladende beyde de Schepenvolfpzingende

Viffen, die op het woozt hares Heeren daer

ingekommen waren / met welk mirakel onfen

Saligmaker zijnlere mictalleen bevestigt; maer

ookzijn grootemagt ein mogenthept beweisen

heeft/ waerdoozhp bepdeophet lanten inde

zee/ entwoefte waterengebiet/ en alle crea

turen op styn wooden en bevelen moeten

P 2 paffen
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Gen.

3• 19

paffen.Tegelijkeheefthpdaerdoo willenlaen

wyfen en verbeelden / den grooten zegen

die de Aposteleninhaer geefelijke Visvangt,

naementlöhkinde verkoudinge des Evange

geliums / foudengemieten/ waer doox fp in

kopten tijt veele dupfenden menschen upt de

diepe woeftezee defer werelt/fouden optrec

kenen in hetgeefelijk fchipken Petri,nament

lijk Christi Kerke,vergaderenfouden/gelijkt

wpdevervullingdaervanfenindeHandel:op

het2“,ophet 5'Capendoorgaensin datbock.

- "T" O E P. A S S I N G.

Pieruptzoo konnen wp nuleeren/dat wp

neffens het geefelijcke oock pverigen viptig

moetenwefen/ omons tpdelijcke beroep tot

verfant/ en befoxging van onsfelben/ en

onfe hupsgenooten, weil waer te nennen; dit

leertons Petrus enzyn mede-Apostelen, met

haervoobcelt/ enonfen Heplantrekomman

deert haardat zelve aen/ bwant ma date zijn

leeringen aengehoot hadden / zoo fept hp

tegenhaar/ vaart in dediepte ende werpt u

wenetten uyt, endit wogt ons aller wegen

inde H.Schrift geleert. Godtde almagtige

fiatueerdeditalin den Paradyfe, als een ge

nerale gront-wet/ het gantfe menfehdom

rakende/ in't sweet uwes aengesichts fultgy

ubroot eeten, ein mog Exod. 2o. fes dagen

fultgyarbeyden: daeromfendeTDavid inden

128Palm, gy fult u generen metuwerhan

denarbeyt. TDienunogmet Ifraelinde WBoe

stpnhetboodt vanden Hemel verzwn"
-

z
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zijn tpdelijck beroep fou willen verwagten /

die Zou hem flven bedzoogen binden. Godt

die en doet zijn mirakelen miet te vergeefs/

nog 3onderreden als "er deupterlijckemidde

den gebzeecken| dankomtztjnalmagtigehant

enhuipeeerfttepas. Boo haeftals Israel in

't beloofdellamtgekomen was/endate nukom

denzapen/ bouwenenplanten/doenliet Godt

het JMBanna/ ofbootuptden Hemel mietlan

ger regenen / daer meldete kennen gebende

datife nu de menscheljcke middelen/ felve in

in"twerkmoeften stellen endehanden/gelyk

menfeptuptde mou stecken. Eick Chriften

is in confientieverpligt/ zijn cerlich beroep

in getrouwighent waer te nemen/ om hem

felvenendezyne / onderdes Heerenfegencer

lijckte generen / daerom vermaende Paulus,

Efef.4. diegestoolen heeft, die en fteele niet

meer , maer hy arbeyde liever, werckende

datgoetis, met uwehanden, opdathyoock

heibe tegeven dengenen die nootheeft.

TDie dan hier op hetfweet van een ander

denlupaertfou willen peelen/ haer kostelijc

ketydtverlauterfanten/ enhaargelegenthept

versupmenenverwareloofen/ gelijck die din

gen niet dan al te veel/ onder fommige

menschenop die wijfetoegaen/ waeruptdan

daorgaensgeboorenworden/ beroopdehuys

houdingen/armoedeengebzeck/defoodanige

hebbenteletten op de waerschouwing en ver

maningvande H. Paulus inde2.de brief,aen

de 1 cflal. ophet 3 Cap.v. 10. want ook doen

wy byuwaren, hebben wyu dit bevoolen ,
P 3 dat
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-

-

datzooiemant nieten wildewercken, hyook

nieten eete, wantwy horen datter fommige

onderuongeregeldwandelen, nietwerckende»

enydeledingen doende, den foodanigen ver

manenten bevelenwydooronfen HeereJefum

Chrifttum, datzymet stilheyt werckende,haer

eygen broot eeten. Tupighept en ledighept

wasaltoos een oopkuffen des Satans/ ein

den wogtel van veele fonden in de menschen,

TBoenTºpna uptspanferengink/ doen wiert

zy verkragt; doen TDabid leedig was/ doen

wierthp ten val gebzagt/daerom fepde den

ouden Hieronimus, doet altydt eenigwerck,

opdatude duyvel nimmermeer leedigvindez

en Barnardus:menmoet in leedigheyt de lee

digheyt fchouwen, men moet de leedigheyr

fchouwen als een moeder der ydelheyt, en als

cen stiefmoedervan de deugt. Want „

Als hetwaterfille staat,

Wanneer denmenschelediggaat,

Wanneerhetyler ruften moet,

Niet eenvandrienblyfer goet.

Enbwaerlijck geliefde / wat wonderighet/

alwayden zulcke menschen van armoede ein

kommer gedukt/ want waerom fou Godt

haer zijn zegenen goethept deelagtig maken/

dewijlefp dezelvenieten agten / mog de mid

delen die tot verkrpgingder felvernodigzijn/

niet willen gebzupckten 5 de Zoodanige kommt

dearmoedeoverals eenwandelaer, ein herge

brekalseengewapendman. nahetwootban

Dia
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Salomon/ Spreuk. 6. 11. en daeromfulcke

menschen femt hp tot de mieren/feggende„.

gaet tot.de mierengyluyaert,fietharewcgen,: s.

en wordet wys, dewelckegemeenen overte

amptman ofte heerscher hebbende, nogtans

haer brootbereyden in deSomer, ein hare py

fevergaderen inden oogst. Elck Chistendan

die nemezin beroepinge met vlpt en pber

waer/ met Petrus, hebbenweonzenetten unt

te werpen/ onzehanden aen deploeg en ar

bept te flaen/ op datwe des Heeren zeigen

mogenideelagtig worden/wantfoymant dezij- Timot

ne en voornamelyk fijnhuysgenootennietver-“

forgt, die iserger als een ongeloovige, heb

bende hetgelooveverloochent, laetonsdan

beneffens het geefelijcke/ onfe lighamelijcke

beroeplinge weltbetragten/ wantdanhebben

we des Heerenzegente verwagten/ waeromspren.

Salomonfpde/ die met een bedriegelijcke 10.4.5.

hant werkt, wortarm, maerde hant des vlyti

gen maeckt ryck, diein denSomervergadert,

is eenverstandigSoon , maer die in denOogit

flaapt, is een Soon die beschaemt maakt, ein

wederom/ diefijnlant bout die fal met brootSpreu.

verfadigt worden, maer die ydele menschen*** -

volgtzal, met armoedeverfadigt worden,

Maarten tweeden/zoo kommen wyn hier

untleerendat hetalleenden zeegen Gods is /

die den mensche voofpoedig in fün doen,

maekt en dat zonder defelve al zijn arbept

pdel en vergeefs is/ want alhoewel Petrus

en fün gesellen kloeke Viffers waren die al

haarleben met die meringe omgegaen hadden/

B 4 foo
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fso hadden zy nogtans den gantischen booz

gaanden nagt tevergeefsgewift,zonder icts

te vangen, omdatde Heere haer werck miete

beliefdete zegenen, maer doen zp op Jesu

Chrifti wootenbevelhetnetuptwerpen/ en

zynzegenoberhaarwerckdeelagtig wozden/

zoo vangen fp eengroote menigte Viffchen:

3os waarig het woopt van Witonink TDabid/

Pf, 127. 1.en2. foode Heerehet huysniet en

bout, tevergeefsarbeyden deboulieden; zoo

de HeeredeStadt nietenbewaart, te vergeefs

waken de wagters, het is te vergeefs dar gy

liedenvroegop zijt, late opblyf,en eetetbroot

derfmerte, "risalzoo dat hy "t zynen bemin

den alsindenflaapgeeft. Alledagenbevinden

wede waarhept van Salomongfeggen/Prov.

10.22. dezegen des Heerenmaakt ryk, Zom

dermoepte/ wantoffchoon den Vißcherzijn

nettenuptwerptfähiet/enhaelt/zoo Godt zijn

werk mietbeliefttezegenen/hpzalmet Petrus

Wozugteloos arbepden. Eenzeeman mag zijn

repfaenvangen/ maarfonder Godeszegen

kam ihm die niet vollenden/ weer en vint dat

alles moethp vanGodshant ontfangen en

verwagen. TPenackerman die magploegen

eggen en Sajen den Hovenier magplanten/

en mat maken, den Koopman die mag rep

fen en trecken/ om zijn negotie te d2pven:

den arbeydsmandie magheminzijndagelijkfe

arbept bevlprigen/maerzoo Godt het werck

niet belieft tezegenen/ allesfallvzugteloog en

pdelwesen; en dit heeft niet alleen in't lig

hamelijcke/ maar oock in geefelijcke zahlen

-
plaets/
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plaets/waerom onsen Baligmaeckerfepdeo

fonder my enkontgyniet gedoen, en de H.“

Paulus 1Cor.3.6.7. Ick hebbe geplant, A-

pollos heeft nat gemaeckt, maar Godt heeft

denwasdomgegeeven, foo en is nog. hv die

plantyer, noghydie nat maakt, maar Godt

die denwasdomgeef.

Elckeendandiehiervoofpoedigop de we

relt in zijn doen is/ die moet voopzigtigzijn

en 302ge dzagen / dat hp de eere van zijn

voofpoet en geluck/ niet aan zijn epgen

wpshepten verstantkomttoetefhypven.Elk

Schipper, elek Commandeur elck Viffer of

Koopman, diezijndingen met voodeell en

winte boven andere uptvoert, die de goede

wint gedurigin hetfeplheeft/en die met Pe

trus groote en rijcke vangten aenbengt./

die moetderoemenlofvanditalles geenfints

tothemfelven/ oftot zijnepgenkloeckheytt

neerfigheptengoet belept bengen/ om zijn

epgenhandentekuffenofzijngarenteofferen/

fp2eeckende/ daerom is myn deel vetgewor

den, en myn spyfe fmoutig; Habakuk 1. 16.

MDantditiseen geefelijcke afgoderye,diemen

metfigfelvembedzijft/ ende alderhoogfe ten

upterstenmisshageljck is/ want of het weil

waaris/ dat wp demiddelenmoetengebzup

lien/zoo wp Gods zegen sullen deelagtig

worden/ endat ooek wisshept/ neerfighept

en voogfigtighept en / vpp wat omtrent

defe dingen geven of memen kommen -

Zoos hetnogtansfeker dat het alles vzugte

loos is/ zoo Gadt zegen, niet belief n
5 L

an.15

W
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Spreuk.

21.30.

tefioten ober ons werk/ want daer helpt

geenraat, geenwvsheyt, nogverfant tegen

den Heere, 'tis Godesonverdiendezegenen

goethept/ die onfe winckelen voll doet zijn,

alzoodatzeden eenenvoorraet na den anderen

uytleveren, hp doet one kudden byduyfen

denwerpen, enbytien duyfenden oponse hoe

venverunenigvuldigen , enhy maakt dat onfe

offenwelgeladenzyn,gelyk TDavid zofpzeekt/

in den 144Pf.v. 13. 14.

Enderhalven in alle boofpoedige zaken/

moeten wp dehanten goethept Gods erken

men/ hemdeeere/de lofendankbaerheptvan

alles toebengende / fpzeeckende met den

Patriarch Iacob in de ware vernedering

onfes gemoets/Gen.32. 10. 6 Godt mynes

VadersAbrahams, ende Godt mynesVaders

Isaacks, ickbengeringer dan alle defewelda

dighedendiegyaenuwenknegt bewesenhebt,

want metdeen eenen stafbenickover deJor

danegegaen, ennu benick tot twee heyren

geworden. -

Doo al moetenwe infulcken gebal/ onfe

dankbaerheptoverde Goddelijcke zegcningen

betoonen/ doo weldadighepten behulpzaem

hept aen den armen en bedzoefden/ aende

weduwenen wesen/ diegeen trooft mog hul

perg hebben/ wantdatzijn offerhandendaer

den Hemel fijnbehagen inheeft. Petrusgaet

onshierzoovoo/ hpzulckeengrooten zegen

en Digvängstverkreegen hebbende/ die deelt

znn medegefällen daer rijckelijck van bp

Gadt geeft ons ook fomtpts veel :
- Alg IIL
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alswevanmodenhebben/maerdammoetenwe

ook mietfpaerfaem zijn in 't mededeeken/ elek

guptehemdanindese faek / als een getrouw

Rentmeester, die veelgezegend ist die geve

veel/ diewepnig heeft die derle ook bp van

dat wepnige metgetroubwe . Wäerlyk

geliefde / de mildadige en barmhertige/

die heefteen groote vergeldinge des loonste

verwagen, wantinier allen'' dit

leven/ degoddelijcke zegenen goedbadigt #
inzijndoente verhoopem/dewyl den Hemel

daer dooz telkemaal en op nieuw bewoogen

wot/ omzijn zegeningen als een Hemeifen

dou/ enguldenregenoberhemUptte foten/

want fegeningen fijn op het hoof des regt

vaerdigen, fegt Salomon/ en wederom ver

eert denHeerevanugoet, envande eerfelin- 3 8 9

gen aller uwer inkomften, dan füllen uwe

schuerenvolworden, en uweparskuypen van

most overvloeyen, maer boben al heeft den

barmhertigen enontfermenden/ ten jongsten

dage Godseeuwige ontfermingenteverwag

ten: dan zal de Heere die ingewandem zyner

barmhertigheden eerst ter degen over den

zoodamigen openem/ wanneer hp al haer

strupkelingenfallbedecken/ haer zonden niet

meer gedencken/ enhaermer zijn eeuwigdu

rendezegeningen engoedertierentheden over

schudden/ tenbeflupte/hooythetgeene David

hier vanfingt/inden 112 Palm.

Wel
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Wellhem, dieuytleentdoormeedlyden,

Die’tfijnedoet totallentyden

Opregtelyk, sonderiemantsschade,

Diefalineeuwige eereblinken;

Menfälfjner eerlykgedinken,

In alleplaetsenvroegen spade.

Datgebedebarmhertige Godtende Bader

ons allendooy JefimChristum/ Atmen.

TWAELF
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"T" WT A E, L, F" D E.

PR E DI K AT I E,

Vande kortheyten moeyelykheyt des

menschelyckenlevens,uyt hetBoek

JobsCap. 14.1.2.

Demenfchevan eenevrouwegeboren, iskort

vandagen, endefatvan onrufe: hykomt

voort als eene bloeme, endewortafgefine

den; ookvlughthyalseen schaduwe, ende

bestaat niet. - - -

ExoR D 1u. M.

- JAder definfpreuken die hetoude

FC-N Hepdendom ons maliet, was defe

weleene van de alder zin rijckste

- en voortrefflijckfe/ kent ufelven.

* Eenspzeuk dieom haer sonderlin

gedeftigheyt/bovenden inganck van Apollos

Tempel metgroote gouden lettieren was ge

fchzeben ein wiensoopspyonk van eenige aen

Pythagoras,van andere aenThales ofeenvan

defeben MBpfen van Griekenlant /dogvande

meefteaenden Hemel wiert toegeepgend/ al

toostis eenfpzeukdie waerdigisom mietal

leenboben ApollosTempel, maerineenpder

menschzünhert metguldenletterengescheven

eningedzuktte zynzenoffefchoonmiete wesend

lijk uptdenHemelmogtzüngedaelt’tismog

tangieenfpzeukdiemetgrooteredenaenden:
InC

--------
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mel, enaen Godt wogt taegeschzeeven/ om

datthaer inhoudt zoo gantisch Hemels zündel

die menschen ongetwipfeld defelve van Godt

hebbengeleerd." -

Peeldingen heeft een mensch/ om wellen

geluckigteleben opde wcereld / te kennen te

leeren enteverstaen / maerde felfs kenniffe,

debewustheytvanzijn epgenstaetentoestant

Ist die aldernoodigste en muttelijckste wetten

fhap/van alle dienatuurlückekundigheden/

: menfeh' leben“'
ndere wetenschappen leeren de menschen

1wel/“: hoefe Steden,Re

publyken en Koninkryken fullen regeeren/

hoefe de loop der terren fullen afmeten/ die

Zee bebaren/ Oost en Welt befeplen / of

hoefe het vec fullenhoeden / hetlant bouwen/

enden acker zijndeegdaen/ dingen die alte-

maelhaer gebzupk mede hebben/ geduurende

ditkot en bluggeleven / maer die ooch dan

uptgedient hebben ente miet zijn/ nulaer de

kennis van ging selven/ die bengtongstebin

nen, die kortheyr en brosheyt omfes levens,

die leert ons de haeft boobpgankelijckhept

van one dagen, en poort ons aen om defe

korte levenstyt met vooxfienighept te befte

den/ op datwe dus gewapend zijnde tegen

onze terfuer, dan in en dooz de dood, het

regte levenmogtendeelagrig worden. MBaer

lijck de meeste menschen zijn imfonderhept in

inditfuk blint en onkundig/ en ofmen wel

in "t algemeen weet datmen sterven moet/

men heeft nogtansfer wepnig indzuki: -



-
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zijnepgen nietigheytenbrosheyt, waer dooz

kamendanfigdwafelyk een langerlevens tyt in

beeld / als weil die gemeene kourgi van Omfe

dagenzyn/ weisende datdan wpders degront

van een weereldslosen sorgeloosleven, dat

ons de weg tot een ongeluckig eynde kommt

tebanen.'t Alsdan eenmael modigone epgen

nietigheytregt tekennen op datwe doo, die

kennis tot een voogfigtig leven aengefpood

mogten worden./enomdatmodigeinonzehar

ten te bewercken/ konnen ons de wooden

vandenH. Hiobindentextilendesfelfsover

wegingaenlepdelijck wezen. - -

MDantdaerinbeschpfthp ons.

I. Das eerst dekortheyt en moeylykheyt

des menscheltjcken lebens/ de mensche van

eenvrouwegebooren, iskortvandagen enfat

van onrute. - - - - -

II. 't MBelckhp verder verklaard/dooztwee

gelijckeniffen. - - - -

1. De eerfie afgenommen van een bloeme;

hygaer op als eenbloeme. - -

2. En de tweede van de schaduwe, ook -

vlught hyals een schaduwe.

Inhetlaettevanhet voogaande Capittel,Verbont

had den H. Hiob gefpzoocken van zyn nie“.

tighept endiegrootefwarigheden die Godt".

ober hem gehengde /hemfelven gelijckendedevoor

bpeen bladtentoppel,diealsvandewintge-gaende

dreven en verteert wort, foo wiert hp oock

dooz.debefaeckingen enooxdeelen des Heeren

verteert/ daer ihn nogtans vanfelfsbupten

dien vollgensdie gemeene fwachhept der men

fhelyclie
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Gen. 1.

28.

fchelijckte natuure/ als een kleet dat van de

motteverteertwort, enin'tkoptefou moeten

bezouderen entotberrottingekeeren.

TDaerophp dan met den aenvang vandit

Capittel, elendigheyt en kortheyt des men

fchelyckenlevens befthijft/ als dienende tot

bertraofingen verligting voor heminzijnep

gen bpzondere ongeluck.

De mensche van een vrouwe geboren, is

kortvandagen enfadtvanonrute.

TDusbeschrift Jobdealgemeene herkomf/

enoofpronk der menschen, ten aenfien van

die vasteregeltenoder/ die degroote Schep

per inden beginne aen't geheel-al gaf/ mae

meltjck, datelck ban zijnsgelijcken/ en in't

bpfonder die menschen van menschen fouden

booptgebzagtengeteelt worden. Weetvrugt

baer;vermenigvuldigtu, envervult de aerde,

fpzack Godt alinden Paradyfe,niet alleentot

de dieren, maar welvooznaementlijck tot de

menschen. Dieoderheeftde Alderhoogstefe

dert onberbekelijck gehouden ; alle men

fchen dieoopt op de weereld waren/ uptge

30ndert detwee aldereerste / Adam en Eva,

die onmiddelijck van Gods handt geschapen

wierden/ zijn alle van menschen geteelten

booptgebzagt/ dooy kinderteelt engeneratie/

zijnde het een pdel verdigtfel van fommige

Poèten,onder’t Hepdendom/namelyk/datter

fommige menschen in den ouden tüdt upt

feenen, ein anderenuptide aerde vooptgeteelt

en gebooren fouden zijn; de H.Schrift ver

Zeeckerdons vanhettegendee/endeben:
AU
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van allttijden afbevestigt defe waerhept on

wederfpeckelyk. -

Endaerom/gelijk alledemenschen hoevpt-

fe oak inditleven vanmalliander verfähillen /

doozeeneendefelve weg/naamentlykde door,

uptde wereld verhupfen/ fookomenfeook alle

op gelijke wpfe/ en doo2 defelve weg/ naa

mentlpkdegeboorte, in de wereld.

TDe grootste Koningen verschillen hier in

ban nature mietvan haarminste onderdanen,

enfp kommen geen hooger Adeldom, mog af

komfrekemen/ alsdatfegeborenfijn/enhaer

begingenommenhebben van eenVrouwe. TYe

geboorte ein generatie des menschen is icts

wonderlpcks. MBp wetten/ en worden alleda

gen verfekerd dooz de bebinding/ datter men

fchenvan menschen voortkommen/ maer hoe

wein't lighalemvanonen moederfijn gefor

meert, daer vanenkonnten wede Ömfandig

heden/ mogde oofakenfelfs ten halven nict

begrppen. Hioben David waren "er bepde

ten hoogsten ober verwonderd : Hebtgymy b

niet (fpde de eerste) alsmelckgegolten, en

alseenkaesdoen runnen;Metvelenvleeshebt“

gymybekleer , mer beenen ook enfenuwen

hebtgymy t'anmengevlogten, ende andere/

gyhebtmyin myns moedersbuyk bedekt, ick Pal 133

Iove uom datickop eengeheel vrefelyke wyfe 415.

wonderlyk gemaekt ben , myn gebeente en“

wasvoor unietverholen, als ick in "t verbor

gene# enals een borduerfel ge

wrogtbenin denederstedeelen deraarde; uwe

oogenhebben mynen ongeformeerden klomp

geficn. de Dog
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TBogonfe geboortelen ingank indewereld,

magopfoobzeemden/ enondooygrondelpken

wpletoe gaenalsfewil/denH.Hiobfpreek

ter allhier van infonderhept met infigt / en

booz fooveelf haer betrecking heeftop one

levens staet, ensterflyt: de mensche&c. fegt

hp/ iskortvandagen, enfadtvan onrußte.

Kort worden onfe dagen genoemt/ omdat

deAlderhoogste's menschenleeftyt inhetalge

meenbinnen eenkorte patie destijtsheeftaf

geparkt. Onedagenfijnt"feventigjaer, en als

hethoogkomt/ofalswyfeer starkfin,danisher

tagtentigfepde Mosesinden90 den Psalm.MBrp

nigzpnone dagen, finellopenfemetdevlugge

tptdaerheemen/enineenommefenkomenwe

aen onSeynde.

TDie tytwort daerom van Godsgeet beel

tjtsmetmadruckdagen,entwelbpsonderomfe

ofdes menschendagen genaemt / bepde om

onsaentewpfen/aendeeenefpde/'t kortetyt

beftekt/waer indealbeheerferoneleeftyt heeft

beparkt/ en aende andere zyde/ omdat die

tyrinfonderheptfjnonfe dagen, die de Gold

delijke goethept ons tot one beterfthap/ en

wellevenstpt vergunde. TBitfin dan one

dagen,omdatweindefelbe’tgroote werk van

onfefäligheytmoetenwerken/alsdiegebolgt

wordenban een altoosdurende nagt in dup

fernig/ waerin menniet bwerken kan/ na

„meph de doodt. Baerom sepde Jesus ick

“”moetwerkendewerkendesgenes die myge

sondenheeft,soolanghetdagis,denagt komt,

wanneerniemantwerken kan.

Sull
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Sulkenkortenleefyt, enfoo wepnigdagen

gafGodtons tot onfe modige beterschap; en

hoekort onle dagenook mogen wesen/ fpfun

nogbovendienverbult met vielerlep moeylijk

hieden, die ons van het betragten van het al

dermodigsteeenterugge houden. Omfelevens

tyt, ist niet alleenkort, maer ook vol offat

van onrute; mengerlep ongelucken verfallen

"s menschen leven, federt dat de eerste men

fchen , doo hunne fonden 1 het heugelpke

Paradys verloren/ hebben allerlep rampen ein

onheylen, haerenhaare nalkomelingengedu

rigaengekleeft; de Goddelpkevloekin Adam

over hem/ en:alfinnakomelingenuptgefpzo

ken/ verfeltmogalle menschenvanhaerwiege

aen/ totaenhaer sterftyt tole. Het aertryk

(fpde Godttot Adam) isomuwentwillcver

 

- vloeckt, ende metfmart fultgydaer van eeten

alle de dagen uweslevens! ook fal hetdistelen

endoornenvoortbrengen, en in't wectuwe

aenchynssuitgyu broodt eeten.

En wie ein is dooz de bebindinge mietten

vollen overtuygt/vanalldie qualen encllenden

daarhet menschelykleven mede is omhemmt;

alschzepende kamen die menschen in die Werelds

inhaer kindle annofelhept staense bloot voog

fekten pjnelykheden en veelerlen elenden

inde Mannelyke jaren moet den mensch fin

vernuftenhanden schlap stellen/ om fijn for

tuyn in die vereidtemalten: hmmoet bwzoeten

enfloven, fuerv.cn/en varen/ omfjnboot

tewinnen, hphoopt op geluk/ en hp Weeft

vooz fünfhade/ hp bloot vooglarmoede

2. en
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Sierag.

-- 1.

engebzek / boo, denpten beroving van fijn

bpanden; enhoevasthpoockfehpnttestaen/

hy is noopt verfekerd/ dat pngeluckeeno

gemblikdurenfal; enmetallfgnangstigfwoe

gen enfolgenkanhpfthnupterfeongeluk / en

fchademenigmaelin't minfeniet verhoeden/

foo waerishetwooytvanden wissen Sierag:

Voor eenygelyk menscheiseen groote onruft

gefchapen, eneenfwaerjock op de kinderen

Adams, van dien dageafdatzyuytharesmoe

derslighaemgekomenzyn, tot opdendagdat

fy wederkeren tot de moeder van alle. Ein

daerom fegtden H.Hiob, allhier met groote

reden/ datdes menschen dagen niet alleen

korr, maarook voll van onrutefin/ ofan

dersdatdie quellingen, ein verdrietelykheden

die elck menshiezontmoeten/ fa menigvuldig

fijn/dathy"er fat van verfadigt, en als tot

boven toe van overladen word. Indefelve

zin getupgt Godsgeeft van fommigev;oome

Boozvaderen/date warenoudt en derdagen

fat; om welckereden ongetwijfelt die Trafiers,

fekere MBarbarife volcken / outtyds die ge

woontehadden/omfoomenigmael'erpemant

geboren wiert / allerlep tektenen ban rou en

doefhepttebetonen/ en integendeel alspe

mant stopf/ allerley blpken en tekenen van

bzeugdetebewijfen.

JNaer om des menschen levens faet mog

klaerderuptte beelden/denH.Hiobgebrupkt

11, suk.daertoe/in't tweede deel bandentext,2.Sin

nebeelden; heteerte vaneenbloeme, en het

anderbandeschaduwe. H

y
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Hygaet op als eenbloeme, ookvlugthy

als een schaduwe, enbestaet niet, daer mede

beelde hp afonfejeugdige opkomft, enone

schielyke henen gank, en haeftige verdwp

M1MIL.

MBant ebenalseenbloemgants heerlpken

aengenaem is / wanmeer hp eerstfin knop

ontflupt/ enmetfjn friffe glans en aenge

name geur/ hetoogenherte vanden menschc

freelt | fokomtdenmensch oockinfjnbloey

fant, enfinJeugdige dagen, gelpk eenlief

felyke blomhem op de wereldte vertonen/en

gelpk de bloeme upt de aerde opgroept / en

allenskenshaerperfectie en groothept krijgt/

tot dat hp epindelyken als in een oogenblik

wederafwalt, verwelcktenverrot, foo.groept

denmensch, die van de bzugten vande aerde

woztgevotedt/ allenskenstotfjnvolle groot

hept op/ totdüt hpin een ogenblik verbalt/

endoodedoodwotafgesneden, endanishp

gelijk een schaduwe.

Hy vlugt gelyk de fchaduwe, en befaat

1N1CT.

WBp weten/ geliefde, datdeschaduwe ge

durig voor de perfoon, daerfe haerbeeltenis

afontleent| wegblugt. TDeschaduwen wo2

denveroafaektdoo: fkere lighamen, die de

ftralen van de Son , ofhetfchpnfel van de

Maen, ofandereligten, op een klepnefpatie

ban het vlakdesaerdbodems afkeren/diedan

die selbefiguerenbeeltenis/ die die lighamen

hebben/ "t fp vanmenfhofbeeft/ ofiets an

ders/ op degrontfomeren/ enhoe grooten

C2 3 fpoet
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P. 103.

15. 16.

fpoetde Perfoon ookmaekt/omfijnschaduwe

te vervolgenenintehalen./hpdoervergeeffen

arbept; fijn schaduwe vlugt altoos metdefel

befpoet voo2 hem weg/ en blijfthemaltoos

eben vier voo upt/ en met foo groote vaert

fpoeyt ooltons leven nacrfjn eynde; de tyt

bwaerin weleven, isboo2ongalsde fchadu

we; wp.grppennadefelve/cnflaenonfelhan

den indepdele logtl f. vlugt voor ons weg/

eben als defchaduwe, ons leven loopt met

grootedagrepfennaffneynde, en hout geen

fantvoor dathet ons bengt aen ons eynde.

Pieropfloeg het woogt van Ifraels Sang

meester : myne dagen (fegt hp ) zyn als een

afgaende schaduwe, enickverdorre gelyk als

gras; en wederom/ de dagen der menschen

fyn alsgras,alseenbloeme desveltsfoobloeyt

hy,maeralsdewintdaer overgewaeyt is,dan

bloeytyniet meer, en haer plaerfe enwort

nictgekent.

TO EPASSINGE.

Totdus verre fp/aken we tot verklaring

overdefe wooden; heteenigedatbwedaerupt

te betragten/ ente leerenhebben/isdekennis

van de kortheyt oner dagen , de brosheyt

onfès levens , en die menigerley ongevallen,

dieonshier gedurende ons levensloop ver

fallen. Een kennisen eenwetenschapfoo veel

. . tenodigervan onsgeweten alle ons krag

tige aenlepding geeft/ tot een Heyligleven,

en fälligfterven ; en van welcx waerhept wp

buptenenfouderde H.Schrift, dooz.deerba

-
rent
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rentheptenbebindingalleen/genoefaemover

tupgten verfekert worden. Den H. Hiob

laetfig ober die stofmet madzuk in den text

horen: Demenchevan een vrouwe geboren P

is kort van dagen, en fadt van onrufe » hy

gaetop alseen bloeme, oockvlugt hyalseen

fchaduwe, en bestaet niet. Elders berge

lijkthy't menscheltzkleben/ bpdefinelle voot

gank van een Wevers Schiettpoel, bp een -

wint, en bp het vliegen van een hongerigen

Arentnafijn aas; myne dagen fijn ligterge

weetdan eenWevers-poele, enzy zyn ver

gaen zonder verwagtinge, gedenkt dat mijn

leven een wintis.

MBaerlijck/ Gelief.de/ allelieggenbweonder

demoodfakelijkheptvaneens te moeten fer

ven, van te kommen aen het eynde onfer da

gen, "talgemeenedoodvonnis wierd all over

dumpfenden vanjaren ober ons/ en alle men

fchen in den Paradyfe geteeckend - aerde zyt Geneß

gy, engyfultwedertot aerdeworden. 3 - 19.

Degrootsie eer-ampten, deaenfienlückfe

ftaten, ende magtigste rykdommen konnten

demenschenmietbevppdenvandedoodt/ mog

haer leeftyt eenure verlengen. Belioningen

volgende Onderdamenindiese allgemeenefchip

bzeuk/ ende wpfelupdenmet de kloekdadige

zijn faben van eenderlep lot; de Koningen

ten hierde Sceptersvallen/ en 3p verliefen

etektenen van haar mageuthept. De doodt

die klopt, naer het feggen van Homerus

zoowelaende Paleyfender Koningen, als aan

de huttender Harders. War man laefer die

CO2 4 de
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de doodt niet fien en fal, die zijn ziele kan

evyden van het gewelt des grass? vaegde

David daerom in den 89 Pr“ maart geen

onsoogwitnaderraekt/'tig mietalleen ten

unterstenfeker/ dat alle melchen tervenmoe

ken/daerban is elck mensch, dooz de erva

ents banfooveel eeuwen, waerinmen alle

menschen sonder eenig voorregt hierven fag/

300 Kragrig overtupgt / en verzekerd / dat

liennant hier die minste twpfelhebbenkam,

maer’tismeteene een dupdelycke waerhept/

datone dagen weynigzijn/ enonst levens

tydt van een zeer körte duerfaemheyt is,

Bpzihnals bloemen, die haeft Opgaen/ ein

Ineenommefienwederomverwelken ong le

venisgelükeen damp,die vooreenweynigtyt

gefienworten daernaverdwynt,fegtde HJa

cobus Cap. 4. 14. MDat is eendamp,diehaeft

optpftennaeenommefen wederverdweenen

1 MBat iffer nietiger als een schaduwe?'tig

felfseenydelenier, welkgeen felfitandigheyt

ter Wereld heeft/datzodpa hetlighaam/daer’t

3ünfiguerbanonfangt/zigbeweegthem ook

terfond beweegt ja fchoon het fighaam

onbeweegelijck blpft / de fchaduwe moet

ebenwel verdwynen/zoo haet als het ligt

Übot uptgebluft; of zoo de fan wat verder

umloopt/ of onder one Itimmen dupkt/

fülchsdateen schaduwe upthetaldermietigste

mietbestaetdatterinde wereld is. Weatisser

ook dat meerderongevallen onderwoppen ist

dat ban kopter duer/ en haeftiger verdbwv

mingeis/ als het gras, en als die bloemen die

--- - IN
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in’t wildehenen waffen. Hetfaetblootboo?

onmatige regen/ voo2 hagelten koude/ boo?

de tanden van de beeften/ envooz de handt

des JAapers; maer bp alle defe nietige en

haeft verdwpnende dingen / berbeelt Gods . .

geet ons leven. Alle vlees (roept Gods jes.

-

Profeet) isals gras, enalfijngoedertierent-40. 6.

heytalseenbloeme desvelds.

Hoemenigerlepetoevallenbanbupten/ be

rovende menschendickwils van haer leven,

en verkosten hare dagen ? dupfend ongeval

lenzijnder die ditlebenkommen verkopten; hoe

meenigte van menschen zünderinden oorlog

en doop het fwaert gefneuveld; ontelbare in

de Zee enwateren verfmoot / andere zijn

doo wilde dieren überflonden/ of doop het

vallen vaneen feen verplettert/ ofdoop een

moordershant omgekommen./

Andere omtelbare faken zijnder daer een

menschbloorbooy staet. WBonderbare geschie

demiffen verhaelt ons de oudtheyr des aen

gaende/die onsleeren/hoebzosenpdel's men

fchen leven ig. TDe Poeet Eschylus fierf

doo"tvallen vaneen Schilpadde, die een A

rentvanboven upt de lugt op zijn kale hooft

nedervnierp/ "t welck diengrooten man het

leven bemam. Euripides zoo als hy na zijn

Herberg wilde gaen / wiert vande honden

berfheurd. Anerceon fikte aen een korn

offteentjen ban eendzupf. Tullius Hostilus,

de Koninkder Romeynen, wtert neffens fijn

gante Hofgefin vande blixem doodtgefla

gen. Andere zijn van groote droefheyt, en

EA 5 Als
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andere wederom dooz een uptgelatene blyd

fchap gefoven.

MBaerlijck/ Geliefde, hoeveele menschen

worden'er wel onverwagt, enzonder date

nogrekening op haerfterfuur maekten/ upt

ditleben weggerukt
-

H0ebeele menschenfagenbwehwel/die onder

degrootfeglans ban hare rykdommen, en

aenfienlijcke ftaten indie werelt te boofchpn

quamen/ als bloemen, op het velt verwel

ken/ en in het midden alle hare groote pro

greffen, en ondernemingen in een ogenblickt

doo, de doot ter nieder gebeld| en als een

pdelle schaduwe verdwpnen - "t ist hierdog

 

heden Koninckmorgendoor.

Heidentepaart, morgen onderdeaert.

TDenrykenhuysman,inhet Evangelium ban

Lucasop het 12Cap. die meende fijnfhuere

grooterte bouwen/ allezijne vzugtemen velt

gewaffendaerin te vergaderen/ en dan een

langenplepsierig leven van aldien voozraet

tevoeren; maerondertuffen zijn doot-vonnis

was in de Goddelyke vierschaar al gevelt.

Godtfeyde tot hem,ögy dwaes, in defen

nagt falmen uwe ziele van u aféyschen, en

wiensfalhet danfyn, dat gy vergadert hebt;

endaerom/ gelykdeviffen gewangen worden

Pred. 9 meteenbose nette/endevogelenmeteen strik,

“ alzoo wozdenook de menschen weggeruktter

quader ryt.

TBitzijnaemmerickingendie elck mensch be

hoodenaente sporen/ omde kortheyt ban

zündagen grondigte bedencken/ 0p '
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hem tegenzijn ferf-uer welmogt berepden.

Seker die doot die bengt ons op eengeheel

ander Toneel, enfeltons ineen geheel an

dere faet; zp.voertons over uptde tyt in die

eeuwigheyr, en maekt ons deelgenoten van

eenaltoosduurend geluk, ofvan een eeuwi

ge rampfaligheyr, na datbwe ons gedurende

dit korteleventegendie eeuwigheyt, weil be

repthebben. -

JRenfiet damligtelijkhoenodigdathetis/

datwebp tpdts eengoede voorforgen prepa

ratie tegenoms eynde maken; ondervinding

leerdons/datlupden diehaerop verre reyen

willen begeeben/ haereertvan alles behoo

lijck verzogen/dathaerop de wegfaukonnen

gebzeken. TDen Zeeman feekt gemeenelijck

niet eerder ban wall/ en in zee, voop dat hp

zijn schip van alle nootdruft behoopljck ver

' . Eickmenschdan die wpsenvoop

igtig inhet fuck van zijn faligheyt, en eeu

wig welwesen will handelen / die moet hem

nu in defen tyt, dat is alle dagen, omdat

hp niet een oogenblick van zijn leven berze

kerdis/ tegenzijnsterfuurendiegroote rey

enade eeuwigheyt weil berepden/ want dit

iseenwerkdar noopt herdaen kan worden./

inanderezakenkan een mensch mog veelmael

zynmisflagen verbeteren/endoozdetpdt we

der verwinnen. IMAaerhieromtrentfalnoopt

eenige herfellingin onfefaktenkonnengefchte

den/ dieeensqualijckferft/ diefs booz eeu

wigqualijckgestorben/ geenberoubv mogbe

keeringfallin hetanderelebentepaffe kommen/

- - EN
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en daerom dwase , en dubbelde onboofigti

ge menschen zijnheit, dielosenfozgeloos he

nenleben/ enzoo wepnig op haer eynde let

ten/ die haerfelvenaltoos in haerzondigle

venfrelen/ enkoefterenmetdehope van een

langleven, endate mog altoos tpdt genaeg

fullenhebben/ omhaer tot den Heere te be

keren, en mogtans wie ein weet niet dat de

meeste menschen, haer metdie hope vleyen

enop dat fondament/zoo zonder omfien in

haerfondige wandelvoortgaen.

MBarelykorgeloosemenschen, die dusop

geluk enongeluk/ haereeuwige falgheytha

fardeeren / dwaase Maagden, die detegen

Woodige tyd,die dagen die Godrons tot het

bewerken omfer zaligheyd gaf/met flapenen

lanterfantendoobengen/die"twerkvan haer

eeuwig welwesen hangemaen de onsekerhept

van de toekomende tipt, sonderdatedeminste

fekerhept hebben / of defelve oopt beleven

füllen. MDas het niet Architas, Koninkder

Thebanen, die in vzolijkemaeltpt/ een brief

gebzagtfünde/ waerinhem bekent gemacht

bwiert/ dat'er op fün leven toegelept wiert /

dezelve opdefewyse vandehandwees: Mor

gen, Morgen dan zullen wy ernstige dingen

gaenbedenken, numoetenwyvrolyk wesen;

maer ondertuffchen hp beleefde den naesten

mogenmiet/ hp wiertindieselvenagtverra

delijckom’tlebengebpagt / en wie moet niet

metgroote redenvielen dat hetnog op defe

wpfe dagelijckg met veele menschen - ein

boozal met de onbedagte Jeugt ein Jen:
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toegaet: die haer beterwoldingen bekeering

gedurigvande eene morgen tot die ander/ van

de eene tijdt tot die ander uptstellen / ja wat

fegick uptstellen, die veele aenhaerbeterwog

Ding en stcrf-uur noopt gedencken / haer

dwafelijck wpsmakende / datdiedingenmiet

voozhaer/ maeralleen voor de grychayren,

en oude bandagenpaffen; haer tale is dog

in haer herte met de godloofen/ wy hebben

een verbont gemaekt met de doodt, en een

voorfigtigverdragmetde helle, wanneer den

overvloeyendengeeffeldoortreckenfal, zoen

false totonsnietnaderen, em wiekam zig met

redeninbeelden/ wanneer hp 't leven en be

dpfderjeugt in "t algemeen befchout/ dat

het menschen zijndie oopt regtfchapen denc

kendate fterven moeten/ die geloovendate

rekenschap vanhare bedypven aen Godt zul

lenmoetengeven/ ofdie vzefen voor de helle,

ofdenckenaenden Hemel, immerhun meefte

packtijckis/ om haer kostelijcke tijdt inde

pdele hanteringdes wereldgste verfpillen/ om

die drinkhuysen te befoecken / om allerlepe

Unmutte/ zouteloofe/ enonfigtelijckepzopool

ften vootte bengen/ ofom haer felven ge

heelenalaendepraelenhovaerdydes werelds

ober te geven / en gave Godt dat dit mog

älleen onderde jonkheyt, en felfs niet onder

veele die ouder vandagenzijn/geplaets wag/

die indatzelvefpoo2 met de onbedagtejonk

heyt wandelen/en offchoonharejarenhaer

vermanen/ omhet werck van haer falgheyt

met ernst te behartigen/ enaen haer eynde

TE
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Rom.2.

45.6.

te gedencken/ mogtans in haer fopgeloof

wandelfonder omfien voortgaen, weil mogt

dan Moses meteen vezzugtende femme upt

roepen / och ! dat de menschen wys waren,

zyzoudenditterhertennemen, zyzouden op

haereynde merken.

Elckeenvanons danGeliefde, die betone

hemgeendwaes, maer een wysen voofigtig

menschtezijn/ wandelendeniet alsdeonwy

fe, maer als dewyze,de bequame tydt uytko

pende om dat de dagenboos zyn, na Pauli

vermaninge Efef.5. 15. 16. Jmmers’tzijn

numogone dagen, en hoe kort en vlugzp

ook mogen wesen/ Godt gaffe angegter tot

onfe modige beterfthap / en om’t werck van

onfe falgheyt tebewercken/ "tzijn mog wel

aengenaeme tyden en dagen van fäligheyt,

booyong/ maer veragteloofen en verfummen

wp die / watifferdan toepaffeltjckeropong/

alsdiebeeselijckedzepgementen Gods. W9at

veragt gy den rykdom van Godsgoedertie

rentheyr,verdraeghsaemheyt,enlankmoedig

heyt, nietwetende dat de goedertierentheyt

Gods utot beteringe nodigt; materna uver

harden onbekeerlykhert, vergadert gyu fel

ventoornealseen schat,in den dagdestoorns,

en der ondekinge des regtveerdigen oordeel

Gods, die eenyegelykvergelden zal nazyfe

wercken. Taet dan u grootste folge zijn/

om uziele weilte berepdeu tegen de doodt;

laetdegedagten vanuweferfeljckhept uhert

geduurig verbullen; want

 

Gedenckenaensterven; doetsonde derven
- 1IN
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in alu doen gedenkt aenu uyterfte, enin der

eeuwigheyr en fultgynier fondigen, feydede

zupfefoon vanSirag, infpm7Cap.

IDen leefinde Historiendat Maximiliaen

den Keyler, omhemfelvenfünfterfelpkhept

geduerigin gedagtentebengen/ welvijfge

heele Jaren voor fün doodt / fjn dootkiste

had latenmaken/diehp overalwaerhprepg

de/ oftrock/ totdatepnde methem voerde.

En van Filippus van Macedonien gewagen

de Gedcnkschriften, dathp omfjnfterfeljk

beptniette bergeten/ hem alle morgens dooz

fijneerste Kamerlinkmet defe femme uptfin

flaap deedopwecken: Heer Konink,gedenkt

datgy eenfterfelykmenschezyt.

Boo2almoetenzcevarende luyden hier haer

werk ban maken/ die gedurige doodsgeva

ren, ein menigvuldige perykelen , waer in

fphaerdagelper bebinden/ moeten haer bau

felfs hier toe optvecken. DeOuden hebben

alvan oberlang gefept/datdie haeropzee,

enin een schip begaven / maer tweeofdie

vingerenbeet vandedootafwaren/nament

lijk/foodick alsde huyt vanhetfähip is/ en

endaeromfo veelgrooterenoogenschpnelpker

hetgebaeris/omdoogeenfichielpke dootober

valente worden, opdezee, als op hetlant/

foo veel meerder reden ister mog booy fulke

menschen / die op dat angestupme Element

haer begeben/ omaenhaereyndete denken/

enhaertegenhaerferfrytwelteberepden.

Hiermoetenallemenschenbpsonder ernstig

toe opgeweiht worden, doch die so:
EILN
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elendighept des menschelyken levens, Godt

heeft ditlevenongetwijfeld metfoo veelbitter

hedendoozmengt/op datweonfeliefdeenhope

op 't toelkomende leven fouden gronden; die

wereld is een treurhuys voll verdziet/ waer

in ons menigerlepe Ongevallen ontmoeten

MBpfjnmietalleenkortvandagen, maer ook

volvan onrute, menschen diein flaverny of

gewankeniffefin/ diegedenkenmerblijdfchap

aendietpt/ wanner fphaer serloffing hopen

ente gemoet flien , maer wat is ons leven

anders als een gedurige flaverny / waerom

foudenbwe dan nietgarenaemons eynde ende

tyt banonfeverloffingeupedit moeppkeleven

gedenken:wyookfelve,fpzak PaulusRom.8.

23.vandegelobige)zugten in onsfelven,ver

wagtende deaenneminge tot kinderen,naame

Iyk de verloffinge onfeslighaems. Enware

lijk die bedenking van one sterfelykheyt mag

fofmertelpkwesenvoo: een blefchelijkmensche

alze wil/fp falmogtans wercken eenvreedia

mevrugtdergeregtigheyt voor dengeenen die

daer doorgeoffertzyn. Salige menschenfin

hetdann die foo goeden boozberepdinge tegen

dedoodthebbengemaekt. Saligzyndedienst

knegten, die de Heere alshykomt, also vint

doende; Ja dpiemaelfaligen geluckigfünf

die "tdatgebeuren magindiendagderbenault

hept/ wanneerdenKonink der verschrickin

genheitfwarte rou-gordyn komt toe tefchup

ben/deregte trooft vanGods Hemelfe genade

inzijn Zieletegeboelen; fulck een mensch die

diegenade vanden Hemel geniet / diekam

L
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de aerde met volle vzeugde verlaten/ om dat

dathpdan merden H.fterf-uur denfaligen LHC

melreeds voo: hem geopent fet. TDanleert

men eerft ter degen hoe klepin en nietig die

gantfe werelt is enhoegrootdatgoetis,dat 31.

Godtweggeleytheeftvoor die gene, dic hem“

vresen;dathygewragtheeftvoor diegene,die

op hem vertrouwen ; endit alles fijn maer

hantgiftenenvoorproeven vandiegrootefalig

heyt, diemen in denhemelnazielen lighaem,

eeuwiglykte verwagtenheeft. Sulckenwp

dendeurehangelukenfaligheyt opent dande

doot vooyfulke menschen, diefogoedenvoor

bereydingtegenhaereyndemaeckten; opful

kenheyligenleven kamniet anders als een ali

gedootvolgen; immers’tisdeAlderhoogste

dietoteen onbewegelikefeunvanonsgelobe/

dooy devingervanfijngeestin detafelen van

fijn eeuwig blijvent woort, als met omupt

wisbare letteren / dit Grafschrift voo alle

vrome heeftgetekent.

Saligyndedoodendie in den Heerefterven,

vannuaen,jafegt de geeft, om datse rufen

van haren arbeyt, enhare werken volgen met

hacr, Apo. 14. 13. 14. Amen.





TwEEDE DEEL. r

I. PRE,DIKATIE,

Over Joan. Cap. 11.vers25.

Op den H. Paefch-dagh.

Den Text.

Ikben deopstandingeendehetleven: dieinmy

geloof,dicfallevenalwaerhyookgestorven.

WaerdeToehoorderen

Ffchoon Godrigocd/ endehetleven Inlerdings

flveis/ endaeromtenaenfienvan

redelijke fchepflen/omfijnfälfswil

"s le/de.doornoptenmaekte/noghtans
fetmen dat alle menschen sterven moeten/ en

aen dedoot onderwopenzijn: WBantwatman

leef"er die den doot nietzienenfal. Die fijne f

ziele albevrydenvan'tgeweltdesgraß?"tipeeft“

den Almagiigendam Wolgenssin regeveerdi

genhaettegendesonde,enamhiereenkragtig

eneeuwig exempel vante stellen/ totmoodige

waerfchouwinge vanons allen/gelieft / om

demisdaet vanonfeneersten BaderAdam,zijn

die den eenigenTronckeude wogtel/ waeruit

alle menschen spruptenendevoortkomen/ ons

alle de mootfaeckelijkhept des doots op teleg

gen. Waeromde H.Paulusfeptdatdooreenen.„
mensche defonde in de werelt ingekomen is,

endedoordefondededoor.TDatdedootdooreen

menscheis, endedat wp alle inAdamfterven. 1 Kor 15

MBantindieneen onderhoorigVorstdoofwa-*** "

remisdaeden tegende Keyser, nicthem k:
A An
*

 



 

2, Eerste Predikatie,

alleen / maar felfS golt alle fijnnakomelingen

en kinderen, van alle dieleenenende heerlijke

goederenfoude beroven ende ontfetten/ die fp

anderfimts vanhemhaddenkonnenervenende

Werkrpgen : ofte indieu eengemeen onderdaen

dao: fwaere fouten alle fingoederen aenden

rigerverbeurthebbende/defelveaenfijnengen

erfgenamen niet meer kam overdoen. Wat

wonder istdam/datwp "tregt omaltpttele

ven entnoptte sterven, vanAdam omfer aller

Vader mietkonnen erlangen / omdathy dit/

dooz zijne zonde verlooren hebbende / felver

mietmeerder en befat. MDant dog omaeneen

andertegeben/ "tgeenmenfelvermietenheeft/

dat is onmogelyk. JAu dat Adam hctmiddel

annopttesterven, ofte eeuwigteleven, zijnde

Wenboom des levens, verlooren hadde/ zijnde

mit den Paradyfe verdzeven / dat is zeecker.

Enom vandit levennadertefoyeeken/ten was

Wolgenshetreght vanGodtimerdemenscheop

gereght, geen eygendom dooz fig felven van

dienatuer, maereengoedertierengifte, welkop

voorwaerde van een volmaekte gehoofaem

hept/ eerstaendlefelvefontgeschonkentewo

den. Maer wie is "eronder alle Adamsnako

melingen, welk hem felven vanfulckeuitne

mende dingen insonderhept fig by Godsvoll

maekte gereghtigheyt vergelickende / eens

beroemen kau: ÜDant wat de onmondige en

kleyne kinderen aangaat/hoe foudendie/ uyt

defe voorwaerde’t geluk vanditlevendaerwp

muvanspreckenbereykenkommen: dewyldat

fe feifs het verunogenmieteensen hebben/

- - L
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defe voorwaerde te kennen/ veel minderdatfe

defelvefouden vollbzengenkonnenen wegens

demondigeende volwaffene, wieis’er(ofmen

Godt van geene ongerymtheytenkann beschul

digen) die fulck een vollmachten eysch ende

voorwaerde (onfe leere Jesus alleen uitgeno

men) opt vollbzaght 2 MBant wiekanfeggen:

Ickhebbemijnhertegesuyverr,ickbenreynivan Tow:99

mijnezon.de ? TDewyldat wp dog alle, made

leere van deH.Paulus, gefondigt hebben, en“

dervendeheerlyckheyt Gods Maerhebbenwp

de voorwaerde, vandit airytduurende leven

nietvollbragt:hoefoudcnwp damdebelofte, hier

optalleenna Godsregeveerdigheytgegebenen

die gefondeert / eens hopen ende verwagten

kommen - Alemgesien het regttotdiese weldaer,

alleen uptdevervullingvandesfelfsvoorwaer

de, nadefenregel spzipten moest.

Upt, welche gronden enfondamenten dan/

gantisch klaerkän blpcken derwyl Godt, die

met fijn eygen döen magwar hywil, hetleven

gegeven hebbende / hetfelve vppelijck/ voog

namentlijcknadefenstaet vanfaecken/weder

ommaguptbluffthen ende vermietigen/alshet

hemmaerfoo belieft: dathetdannietmeerals

ten uiterften redelijck ende billijck is / datde

menschen uit Adam,zijnde hp na Gods vol

mackte regtveerdighept/ niet dan een door

waerdigen vader/van haer allen hetwarel

ven mietverhoopenkonnen/ maerdatfe/ heb

bendevooxhaerzelvennietdatbeterisverdient,

onzijne zonde wille / alle aen de dootonder

wopenzijn/ enbrose date tendefen

2. - 1IT



4 : " Eerste Predikatie, ,

infigte, het3p jonck, hetzp oud, bekeert,

ofte onbekeert, alle sterben moeten; tenheer

der/omdatdebelofendesNieuwenVerbonts,

welltemietuptdesmenschenverdiensten, maer

alleen in Christusden eenigenMiddelaer, upt

Gods genade en vpwillig welbehagenfpui

ten/doo2fijne wijShepten regtbeerdighept/ten

aenftenbanons/ende omdat wpalle uptdien

fondigen wortel,namelpk Adam,die aldereerst

banons allenden Heere foo grootelijckswe

derpannigh was/ voortkomen, defelvefoo

damigomgewigtige redenenenoofaecken/ge

tempertendegematigtheeft/ datniemanevan

ons allen oit kam leven fonder temoeten ster

ven. BijndehetOudeen algemeene Verbondt,

ten opfgtvanallemenschen:Gymoetterven,

endekontinietin't levenblijven.

JMAaer kommen wp arme zondigemenschen/

"tz"p in Adam, "tzpin onSepgendoenenlaten

aengemerckt zijnde/ en opdenweegschaalvan

Gods regtveerdigheyrgelegt/ gantisch geen

bope mog vertrouwenten leven hebben: Hae

groot ist dan Gods barmhertighept tons

waerts/ dat wp ditgrootgelukendedefon

gemeeneweldaetfelfs verfilmtendeverwae
r

looft hebbende / nogtans indenrickdomvan

fijne grootegenadeengoeder
tierentheptweder

om verkrijgen ende erlangen kommen - gelijk

hp dan/ omditaen onsite verfeckeren/foo

troofelijcktotons allefpzeekt:Ikenhebbegee

nen lustin den doodt des stervende, spreekt de

Ezech. 13. Heere,Heere, daarombekeert u,endelevet.

34. „JRaer inwievindenwp/datansoces:
Q1C
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deom’tverlorenleven wederteverkrügen/dus

in barmhertigheptgeopentis MBasdanonen

Vader, tewetendeneerstenAdam, deoofaeck

vande doot , Christus de Sone Godts, den

tweedenAdam, dieiSdeoofaeck/ welclkons/

doop hetgeloove infjmnaemtemlevenbengt,

waerom de H. Pauluszepde : Indien door de

mifdaetvaneenen,dedootgeheerschtheeft,veel

meerfullendegenediedenovervloet dergenade,

ende der gave der regeveerdigheytontfangen, nein,

in hetlevenheerschen, doordieneenen, name- - - -

lijckJesum Christum. Hp ishetdan/ die de

dootheeftte nietegedaen, endeherleven, ende, rin,

de onterfeljckheyr aen het ligt gebragt door . .

her Evangelium. JMogende hn/ die die deure

des levens, omderfonden willetoegeflooten/

genadelijck wederom voo2 ons allen geopent

heeft/ vzpelijck welfpzeeckentotonfertrooft:

Ickbendeweg, dewaerheyt, endehetleven: Joan,146.

NiemantkomttotdenVaderdandoormy. En

de in dentegenwoodigentext: Ickbendeop

standinge ende het leven, die in mygelooft,

diezallevenalwaerhyookgestorven. Inwelke

wooden wp orders have / defe twee Hooft

tuckenhebbenaentemercken. Als

Ten eerstende troostelijcke leereder opfan

dingende deslevens.

Ten anderen de naedere verklaringe welcke

onsaangaande dewaregelegentheytdesfelfs,ge

gevenwordt. -

Alengaende nu het eerste Hooftstuck, na

melijck de troostelijcke leere der opstanding,

ende des levens; daar vanfact in dentext:

. A 3 Ick



6 Eerste Predikatie, 

Ick bende opstanding ende het leven. DeAu

theur , ende perfoon, welckons dituitnement

getuygenis,tot eenaldertroofelykisteverseecke

ring geeft/ende anderdefe wooden/Ikbenenz.

in den text doetWoogkamen isJesusChristus:

Ioanz“ wantfoo wogdt ebente voorengetupgt: Jesus

" " feyde,Ikbenenz'tIsdangeenblootmensch/

“ "upt de menschen / gelyck wp alle zün: maer

im : Godseygen ende eenig geborenZone. Heraf

“fchynfelvan Godsheerlijckheyt, en heruitge

drucktebeelt zynderfelfitandigheyt. MBelkzelfs

feyde: Eer Abrahamwasbenick: ende dathy

heerljckhcyt hadde by den Wadereer.dewerelt

was. Bijndehp derhalven na het getupgemis

van de H. Paulus, degene/ die zelfsinde ge

falteniffe Godszynde, hetgenenroofgeachten

heeft Gode evengeliktezin.MBaervandeoude

Christenen in "t Concilium van Niceen, niet

teomregtfinden: GodtuytGodt,endeligt uyt

ligt. TDog/ welck blpbende hetgenehm alte

vooren was/ namelyckGodtendeGodesZo

ne, gewordenis/dathynietenwas/teweten/

een waeragtigmensche, enmenschen Zone,ans

in allesgelijck uitgenommen dezonde. MDantina

die leere vandeH.Joannes: In den beginne was

het Woordt , ende het Woordt wasbyGodt,

Joan. 1. , ende het WoordtwasGodt: Ditwasindenbe

2,3, 14- ginne byGodr, enalledingenzijndoor het zel

vegemacckt, ende fonder het felve en isgeen

dinggemaeckt , dargemacckt is: Ende her

Woordt isvlecßch geworden, endeheeftonder

ons gewoont (ofte anders foo de taclkundige

getupgen/hecfonder onscentabernakelgehadr

EIN
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endewyhebbenfijneheerlijckheytaenchouwt:

eene heerlijckheyt) als des eenig geboren van

denVader,vollvangenade endewaerheyt. Bijn

dezijn gefegendepersoon, supver alshetigt,

endefchoonalsdie dageraet, welcks kroonvan

:: heylighept/engoddelijcke waerdig

heyr, elfs alle choorenen reyenderH.Enge

len, feets eeren en aenbidden moeten. Diet

defe is t/ zijnde ober-bequaemeindewaerdig/

omdefegoddelijcke en alderheerlyckfie welda

den, waer van in den text gehandeltwordt

aenonstoetebgengen/ welckezegtinden text: - -

Ickbendeopstandingendehetleven.

Bijndan tot onfe zalighept / infonderheit

defe twee dingen naodig/ mamelijck,/ datWy

gefovenzijnde/ uit den dooden worden op

geweckt, endedat wp verreisen zijnde uit de

doot, niet wederomen ficrven, maeraltoos

ende ceuwiglijck in't leven bljven. Ziet van

:defegrootedingen/ verfekertonsde Hee

reJesus,diegetrouwe Getupge/indentext,als

hp hemselvende opstanding niet alleen/ maer

doch hetleven noemt.

Wat de opstanding desmenschen aengaet/

die en beteeckent hier niet gelückuptalleon

flandighedcn/endebepdie uithetwoozgaendeten

Wolgende van den texrkan blicken/ Wegeeste

lijclie bernieuwinge des menschen/ waerdoo

het becldt Gods, ofte deninwendigemensche,

bestaende in allerlepegoddelijckeendehemelsche

deugdeninhemverweckt,endeopgeregt wordt.

ADaer toe diese vermaeming van de H. Paulus

dient einde streckt: Onewaecktgy die flaept, Eph. 5. 14

- - - A 4 - Ein

4.-



Z Eerste Predikatie,

 

Rom.4.

17.

Rem.8,

4 H.

endestaet opuyt den dooden, ende Christusfäl

overu lichten: JNaerdaer dooz woldt aenge

wesen die goddelthcke herstellinge des men

fchen / welck aen het lighaem fälgeschieden/

wanneerde Heere hetfelve/ uprdedoot, upt

hetgraf, ende upt die verderfeniffe opwecken

de/ wederommetfijnepgenziele t'famenbin

den, vereenigen, ende alsoo methet leven op

nieuwsbegiftigenende befchenckenfal.UBaer

omgesepdt werdt/dathetGodt isdiededoode

levendigh.maeckt, enderoept dedingendienier

en zijn, alsofe waren. Ein wederom: Indien

de Geest des genen die Jesum uyt den dooden

opgewekt heeft, in u woont , foofalhy, die -

Christum uyt dendoodenopgewektheeft, oock

uwe sterffelijckelighamenlevendigmakendoor

fijnen Geest die in uwoont. Ende derwijldat

Godt het eeuwigh leven aen de perfoon des

menschen/te weitem/der geloovigen/ belooft

ende toegefight heeft; foo falhet voofecker

oock aen des felfs persoongegeven ende ge

schoncken werden. JMaer mu/ de perfoon des

menschenbestaetniet uptdeziele alleen/welck

menmietepgentlijkden mensch, maerde ziele

desmenschennoemt; oockmietupthetliä
alleen/ "t welck men epgentlijck niet als den

mensch, maer als zijnde hetlighaemdesmen

fchen kam aemmercken. Mäer bestaet den

mensch, alsmensch/niet uptdeziel,nochupt

lighaem alleen/ maer upt bepde/foo blickt

den mensch methet eeuwiglevenbeschone

en worden/ dat dit niet nälde ziele alleen

maeroock tenaensten vanhet lighaem s:



overJoan Cap.11.vers25. 9

 

denfal: enderhalven/dathetfelve gestorven

endevergaenzijnde/ omaenditgroote geluck

deellte hebben/ vanGodt, bpwelk geending

onmogeljckis, wederom opgeweckt ende in

"tleven hersteltfalworden;dochbestaendedam

mietmeerinfwackheyt,broosheyt, sterffelijck

heyt, ofte in vleesch en bloet, gelijck nu one

nedrige lighamen doen ; maer als zünde ver

heerljcktendegelijckformiggemaekt hetheer-„

lijcke lighaam Öhristi: op dät wp hiergedra

genhebbendehet beeldt desaerdtschen, name

lückvanAdam,dan mogendragenher beeldt

deshemelschen,te weten van Christus. DUBaer

omdeH.Paulusfepde: Dat vleesch endebloer 1cor. 1,

het Koninckrijcke Godts niet beièrven en kon-“9 º. -

nen: endedatdit verderfelijckemoetdeonver

derfflijckheyt aendoen, ende dit sterffelijcke

moerde onsterffelijckheytaendoen. Endedaer

om/ofmen hier/watde substantie,endeoock

eenigsints wat de gedaente aengaet (alsoo het

menschelijcke/ ende geenandere lighamen ful

lenzijn) defelfdelighamen,alste boorenheb

benfullen; foofullense mochtans in hoedanig

hedenfoodanigh verheven, ende verheerlickr

worden, date nietmeeraertsche,maer alleen

hemelche lighamen,geschikttothetgeeltelijck

ende eeuwig Koninckrijck in denHemel, ful

lenzym.

Siet dus heeft men/ vollgens de leere der

H. Schrift,vande falige opstandinge endever

rijseniffe alstamelende ein alsfiendedooreen, c„

spiegelineenduyterereden,te speecken: ver-11,

wachtendedat Godts onbegrijpelijcke macht

A 5 LEN



10 Eerste Predikatie,

 

Joan.3.
2

ten Jonghlten dage, alles in "tlicht bengen/

ende vollmaecktelijck openbaren fal. Soo dat

men aengaende defe groote verwachtinge/

gaern mer de H.Joannes moet belijden ende

feggen: Geliefde, nuzijnwy Kinderen Gods,

endeher enisnoch nietgeopenbaert dat wyzijn

fullen; maer wyweten,dat als(hy)falgeopen

. baertzijn, wy hem füllen gelijckwesen: want

wyfullenhemfiengelijkhyis. -

JMBaer istotonfe geluckfaligheytmietalleen

de opstandinge ofte herstellinghuptde dood in

"tleven modigh/maer oockdatmen voogtaen/

fonder wederomtemoetenfterven, altodsin't

leven blijve: Alfoo hetwemnigvooxonsfoude

kommen profiteeren ofbaeten metden Jounge

ling tot Nain, ofte met Laarus, doo: de op

standingh in't bange leven defes werelds her

fekt te worden / om ten laetsten noch weder

om voor de tweede mael definierten des doots

telijden / ende het ftervente ondergaen : foo

Werfeckert ons de Heere Jesus in den text niet

bande opfkandinghalleen/ maer oock van het

. . . . .

leven.

Berstaendedas het levenhier mietenckelen

alleende herstellinghin hetleven,diewillfülcks

vanfelfs/en anbermijdelijck/onder die opttan

dinghreets albegrepenwas/ maerdegeduer

faemtheyt des levens, ofte andershet eeuwige

leven; "t wellt alledoor,verdrierende weder

waerdigheden r" eenemael uptfuptende / de

ZNaem van'tleven, op een uptmemende wisse/

alleen epgemisendetoekomt. MDaeromdathet

woodt mengmatisch:
- - - - - - C rift

- -



over Joan.Cap. 11 vers25. 11

Schrift voozheteeuwigeleven woldtgenommen:

gelyk one Heere Jesüsselve also bede/feggen-,

de: Dieden Sone ongehoorfaemis, die enfalls

herleven nietfien. Endefoo wederom:Voor

waer, voorwaer fegge ick u: Deuure komt,

endeis nu: wanneer de doode füllen hoorende Ioan. .

femme desSoonsGodts, ende diesegehoort“

hebbenfüllen leven. Gelijck oock hetiwoodt

leven in vcelmeer andereplaetsenderHSchrift

boo2't eeuwigeleven genommen wordt.

JAaer isditaertsche embroße leven,"twelt

metfoo veeldroefheyrensmerten, maereenige

oogenblicken te genietenis/foo waerdighen

kostelijck bp ons menschen / datdaer vante

rechtgefeptwierdt: Huydvoor huyd, endeal'““

wat iemant heeft, falhygeven voor fijn leven.

Invoegen dat men hier bp geen goud, noch

filver, geenrobynen, nochedelegefteenten,eens

vergelyckenkam.WBatfaetdanniette dencken

endetefeggen vanheteeuwigeleven?'t WBelt

inwaerdyeendeheerlijckheyt,ditleben fälfsop

een onepndige wijfe verte boven gaet. WBant

dit ishergenede ooge nieten heeftgefien,ende

de oore niet en heeft gehoort, ende in't herte

des menschen nieten is opgeklommen, zündet cor.2,

het gene Godt bereyt heeft, dien die hem lief9

hebben.

JAu aengaendedefettwee oberbwaerdige wel

daden, namelijck de falige opfandingh, ende

het eeuwigeleven, feptonfelseereJesus inden

Text,dathy defelve was: wantdus faet'ert

Ickben deopstandingende hetleven. Rietdat

fijngefegendepersoon, geljck alsdat vanfelfs

- fpzeeckt/

 



 

12 Eerfte Predikatie,

fpreekt/ epgentlich defe weldaden felberwas/

ofte dat hpdaerin betont, maerdathy daer

bande autheur, wortel enoorfaeck is / als

Zijnde hp de gene/ omwien, ende doorwien

datonsdefelvegegebenendegeschonckenfaen

, te worden : want hp is 't / die doofinon

schuldigh lijden endefterven boo2 onfe fanden

ende misdaden/den Hemel derheerlijckhept/

zünde/na Godts rechtbeerdighept/ om onse

Libertredinge wille/ als toegefioten, genade

lück geopent heeft/ ende die uyt den dooden

Uwederom levendigh geworden/ ende aende

rechterhant GodsdesVadersgeften ons met

de kroonedes eeuwigen levens ten Jonghsten

dage beschenkenfal. Endedaerom/hpnoemt

hemfelvente recht indentext, de opttanding,

endehetleven: omdathp/nadeleere desApo

stels, geheylightzijnde, allen die hemgehoor

faemzin, eenoorlaecke der ecuwiger aligheyr

isgeworden. - -

JRaer als wp bolgens den text de traoffe

lijcke leere der opttandingh ende des levensin

gefien hebben / foo laetons verder oock gaen

aberUegen -

. . . Her tweede Hooftstuck, begrijpende dena

dere verklaringe, welk ons aengaende des elfs

waere gelegentheyrgegeven wordt. Daervan

nufghtde Heylant in den text: Dieinmyge

looft, die falleven alwaer hy oock gestorven.

Inderdaet/ ofdegront-goedertierene Godr,

de Saligheyt van ons onwaerdige menschen/

oprechtendevanherten wenficht Ende begeert:

foo besozght fijne Wijsheyt nochtans/ e

Hebr. 5.9.



 

overJoan.Cap. 11.vers25. 13

dathy inalleinwegenaltijt volmaecktis/dat

de eere van fline Goddelücke goetheydt nopt

aendie van fijn rechtvaerdigheyt ende heylig

heytte kosten doet. En upt defe reden spizupt , …

het oock / als hp ons menschen/ zijnde dooz

desonde verrevan hem verwildert ende afge

weecken/ wederom tot die gemepnfchap van

fin vaderlijcke vriendtschapenheerlijckheydt

wilomtfangenende aennemen;dat fulkseven

welfonder waere bekeeringe ende verbeterin

ge des levens niet kam geschieden, alsoo het

t" eenemaelom de alderbillijckste reden is vaft

gestellt./dat sonderheylighmakinghniemant den - - - - - - -

Heeresienen fal. Endäeromisoock boo2 alle -

dingenheitgeloove, waer door oneherte van

defendegereynight wordt, totde eeuwige ä.'“

ligheytföofernoodigh : gelijck de HeereJe

fus, om ons daer van te waerschouwen, ende

dit welte leeren , daerom in den textfepdt:

Die inmygelooft, die falleven alwaerhyoock

gestorven. - - - -

'tGeloovedan in JesusChristus,datis/om

net defe weldaden beschoncken te worden./

vao ons gantisch mootfaeckeljck: gelijck de

Heylant oock upt die redenfepde: Diegelooft

tal hebben endegedoopt salzjn, fälfälighwor

den , maer die mieten falgelooft hehben, fal"

verdoemt worden. Endewederom:IndienghyJoaa..

netengeloof dat ick (die)ben, gy fult inuwe ***

sondefterven.

TBooz ditgeloovenu/ nennen wpJesusChri

fus Wangantischerherten aen voo2Godtseyge

ne ende ecnigh-geborenSone, endevoogonfen
-E



14 Eerste Predikatie,

eenigen Verloffer ende Salighmaecker; alsoo

"eronderdenhemelgeenanderen Naemonder.de

menschen en is gegeven , door welcken wy

A 4 moeten faligworden, dan alleen dooz hem.
WSupgende ons verderonderde Konincklijcke

fceptervan fijn Boddelijcke heerlijckheyt,vol

gens de Wettendes H.Euangeliums, in alle

gehooraemheyt en onderdanigheytneder,de

wyldat de HJoannisfegt:Hieraenkennenwy,

datwyhem (mamelijck Christusde Heylandt)

gekent hebben, foowyfijngeboden bewaren.

Die daer fegt, Ikkennehem,endefijngeboden

Joan. 12. niet enbewaert, die is een leugenaer, ende in

““ dienen is de Waerheyt niet: maerfoowiefijn

woort bewaert, in dien iswaerlijck de liefde

“volmaecktgeworden. - f

zijn dan de gelovige ende godtfalige

mä welckedefe aldertroofclick

feweldadenomtfangen endeverkrijgenfullen.

JRaerhoeverre, en tot watgevallenfrekt

fig ditdanupt TDaer van feghtde Heylandt

inden text : Diefalleven al waerhyoockge

forven. Tenisdangeengeluck, als die van

de wereltzijn/ welkmen voo2 eenigeoogen

blicken maer genootenhebbende/doo.deban

ge doodt t'eenemael verlaten/ ende verliefen

moet. Oneen! de dootfälfs/ die groote Ko

ningh derverschrickinge, welck heerscht/ als

of hpde gantische werelt teenemaelfouonder

bengen/die kan/tenaenienvanditoverheer

lijckgeluk,de gelovigen,fälfsmietdealdermin

sie schade aendoen, MPamt schoon gestorven

zünde/foofullenf nochtans wederom"i



 

overJoan.Cap. 11. vers25. 15

Allzijnsedan teu aenfien van 't lighaemdooz

"t vierverflonden/ dooz t water ofte indezee

verdoncken/ofin'tgraftottofendeachver

teert/tenhindertniet; alsoo Godtsmachtende

goetheyt,voo2 welch geendinghtegroot,noch

te wonderlijcken kan zin, haer wederommet

het levenfeeckerlück beschenckenfal. Immers

deepgen deelen,waerupttevorenhet lighaem

betont/die en konntenvoozGodt,die alle din

gen weer, gantisch niet verborgenzijn : ende

defelve gedaente, diehpmaer voozeenige oo

genblicken daer afgenomen hadde daer aen

wedertegeven/datenkam voozhem/dieselfs

alledingen mogelijckis,in'tminfeniet ondolen-

lijck zijn. Ende wanneeronder die epgenge

daente, althoewel heerlijck ende heimelch, de

felfde deelen des lichaems wederon met des

felfs epgen zielen füllen vereenlightent"famen

gebondenzijn/danvoofecker fullende elfde

menschen, te voorengestorven, wederom le

ven; en levenin alle ecuwigheyt. Waeromde .

Heylandt feyde: Voorwaer, voorwaer fegge,
icku,die mijnwoordthoort,cndegelooft hem so

die my gesonden heeft, die heeft het eeuwige

leven, ende en kommt niet in de verdoemeniffe,

maer is uyt de dootovergegaen in't leven. Ein

wederom: Sooiemantmijnwoordtfalbewaert
- - - .8.

hebben, die ein fal de doot niet sien in der eeu

wigheyt.

Uptdefe woordendandusberreuptgebzepdt Leere.

ende verhandelt/staettotonserstichtingende

verbeteringaftememen endeteleeren/dat'

al



 

16 Eerste Predikatie,

Joan. 6.

4C

"The Fal.

«- 16,17.

falige opstandingh upt den dooden, ende hek

eeuwigleven,den geloovigenendegodtfaligen

menschfeeckerlijek berepdtis/ ende bpdenfel

vengewifelijckte verwachtenfaet. MDantdit

wodt ons van de Heere Jefus op het alder

klaerstendevertroostelijckste/onderdefewoo

denin den text geleert ende voogefelt : feg

gende: Ick ben de opfandingeendehet leven,

die inmygelooft, die fallevenal waer hyoock

gestorven. Ende hier vanfeyde hpoockopeen

andere plaets: Dit is de wille desgeenen die

mygesonden heeft, dat een iegelick, die den

Sone aenschouwt endein hemgelooft, het eeu

wige leven hebbe: ende ickfal hemopwecken

tenuytertendage. Ende hoedupdelijck/ ende

onderschepdentlijck oock / felt de H.Paulus

onsdefe waerheptboo2/ feggende: De Heere

felve fal met een geroep , met de femme des

Archangels, ende metdebauyneGodtsneder

dalen van den hemel: ende die in Christo ont

flapenzin,füllen eerstopftaen: daer nawy,die

levendighovergeblevenzijn, fullent"famen met

haer opgenomen worden in de wolcken, den

Heere te gemoete in de lucht : ende alsooful

lenwyaltijt met denHeere wesen.

En of wp welditgroote geluckder fällige

opstandingeteneeuwigenlevenalleenberwach

tentenJonghlten dagetefullenberkrijgen/foo

heeft mochtansGodswijsheyt endegoedertie

renheyt,felfsineen alderheerlijcktvoorbeeldt

onsdaer vande alderduydelijckste ende alder

vollkomente verseeckeringh willen geven en

fchencken: niet alleen toomende/de nose:
ey



 

overJoan.Cap. 11,vers25 17

heyt,maeroock deonfeplbare feeckerheyr des

felfs / wanneer hp Christus, zijnde om one

fonden enmisdaden wille/ als het warePascha

geflacht ende opgeoffert/ tenderdendagewe

derom umt den dooden heeftopgeweckt, ende

als zijndelebendiggemaerkt/upthetgraf,on

der die menschen heeft doenomwandelen. In

veertigh dagen langh met defelveeetende ende

drinckende. Dan welckefake den H.Marcus

onsfelfsdit verhach geeft: TDat deVrouwen,

welckeaen'tgrafChristi quamen/ omfijnge

fegende Ligbaemte falven endetebalfemen, ee

nen Jongeling (te weteneenH.Engel) sagen,'“

fittende terrechter fijde, bekleedr met eenlang

wit kleedt : feggende : Gyfoeckt Jefum den

Nalarener,die gekruyftwas: Hy is opgefaan,

hy enishierniet: fiet de plaetfedaerfyhemge

legt hadden. Zijnde oockdevaerheptvanJesu

Christi opttandinge upt den dooden, hoefer

anders die boofe en nijdige Jooden defelve be

decken ende verbergen wilden/foo krachtigh

endeklaer, felfsin die tijden doozgebzoocken

datden StadthouderderRomeynen binnenJe

rusalem, te werten den Hepdenschen Pontius Pi

latus, die one Heere Jesus,op 'tomrechtvaer

dighaenhoudender mydige Jooden,omde eere

der menschen wille/tegen fijn epgen beter bwe

ten/flfsgewonnitendeveroordeelthadde om

gekruyft ende gedootte moeten worden, daer

vancenfoo duydelijckenen onpartijdigenver

haelschickte aenden Roomschen KeyserTibe

rius, dat dien. Hepdenschen Dorstfelfs daer

Van overtupgt zünde by denken:
- 2ed



$ Eerste Predikatie,

Raed aenhield/ om Christusnahetgebruyck

der Heydenen indie tijdt, onderheit getal der

aenbiddelijke Gddentestellen;dreygende door

gaens den geenen, die deChrittenenbeledigen

wilden: gelijckden feer vermaerdenTertullia

nus, welck leefde omtrentAnno tweehondert,

ditopdefe wijseverhaelt/ende inandere Kerc

lijcke Historien gantisch beedelijck gevonden

ws.dt. . . . . . . . . - - - - -

52aer aengeffen nude waerheyt vanJesu

Christiopstandingonsfooklaervookomt/en

de dat daerdoo de Goddelijckheydt vanfin

leere, alsoa niemant als dieindename Godes

de waerheyrfzackf fos grooten faeck vanden

Hemel eens verwachten kon/dustendupde

kijekten versiegeltendebevestigtis:Zoovolgt/

dat“ ällige opttandinge Jesu Christi,

sockdieban ällesaregeloovigezündeinfin

Woordrende Leere aen defelvefoo dupdelijek

sfr endetoegeleght/ oock teenemael vast

zaek. MBaeromde H.Paulus,aen

Ende des Pfannen-geknoopte en verbomden

waerhieden,ä den anderen beflup

„tende/gockfer welfpde: Indienwygelooven

'“där Jefusisgeförvenende opgetaen, alsoofall

-
Göck Gödride gene diä zijn in Jesu,

enmiethem. *

bäe heeft Godts liefde ende barm

eonsdanee overgrooteweldaerge

schoneken die vielemenschen/defelveversity
men al,alshytenaensienvan

bege -- de'“

sie sonst- - - - - - N

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

over Ioan.Cap. 11.vers25. 19

vaft gestellt. Waer op dann defe woodenvan

onenGodt mietgualijck tepaffenzijn: Bergen

füllen wijcken,ende heuvelenwanckelen; macr

mijne goedertierentheydt en falvanunictwyc- je.„

ken, endehet verbondr mijnesvredesenfallniete

wanckelen, feydt de Heereuontfermer. Doch

het grootgeluckdieser weldaerfalong nochdes

te duydelycher blicken alsoo er een opfan-„a…,
dingderdoodenwesen sal, beydederrechtveer- 15.

dige ende der onrechtveerdige, als wy den

fitaet der vroomen ende der onwroomen eeng

kotelijcknadeleere der H.Schrittby malkan

deren vergelijcken / einde den eene tegen den

anderen oberstellen. - - - -

TOe onwroomen ein goddeloosen dan/fullen

wel mede opgeweckt worden/ macr het fal

zijn omte moetenfen/ dat de poortedesfali

genhemelseeuwigenaltoos, sonderdeminste

hoope tot veranderingh/ omharefoudewille/

en als Godts genade ende barmhertigheydt/

haer foo monigmael ten alderbogiendclijckfen

aengeboden/moetwillens verfimaedrendever

acht hebbende/faltoegeflooten worden, ende

daerbenevens/omdierechtvaerdigeeuvrees

flijcke femme tegen haerte moeten hooren:

Ickhebbeunoytgekenttgaetweghvanmy,ghy Math,7

die de ongerechtigheytwerckt. TDaer devroo.“

menendegodt aligen mensch/integendeel/met

' hooftopheffende/ ende dooz tge

voelenvanGods genade aen'thertegesterckt

doo dealdervxiendelijckstelippen JesuChristi,

defe gantisch aengename uytspraecke hooren

fall:Welgygoedeendegetróuwedienstknecht,
- - - B 2, OYST
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Math. 25.

21- 34

- -

Math. 22.

13

Math. 3.

2.

Marc. ).

44

Pi. 16.6.

Ps 65 5.

overweynigzijtgygetrouwgeweeft,overveele

falick u fetten: gaet in, in de vreughdeuwes

Heeren. Ofte anders: Komt ghygelegende

mijnsVaders,beärft datKoninckrijck,"twelck

ubereyrisvandegrontleggingeder werelt.

Offüllendandemoetwillige endeonbekeer

lijckefondarenverstootenworden in debuyten

ste duyterniffe,ende indatonuytbluffchelijcke

vier,daerweeningen ende knerfinge der tanden

zjnfal;endedaerharenwormnieten sterft,ende

het vierniet uytgebluchtenwordt. TBe Godts

dienstige menschen, welck haer waerlijcktot

Godt bekeert hebben die fallen alsdan met

vreugdeenblijdschap tenhemelingevoertwo

den indie overheerlijcke plaets, daer veelfa

lige wooningenzijn/om Godt vooz fijnonbe

grijpelijke Troon altoos ende eeuwelijck telo

ven endete dancken: roependemet een alder

damckbaerte verwonderingupt : Delfinoeren

zjn my in lieffeljcke plaeten gewallen:ja een

schoone erffeniffe ismygeworden. Ghyverla

dight onsmethet goet vanu huys, ende met

het heyligevan upaleys,

MBelaendam/ heeftGodt, welck niet liegen

enkan/en welcks Waderlijckebeloften entoe

fegginge alle / gantisch onberouwelijck zijn/

fulck eengrootenenoberheerlijckengoedt/vooz

den geloovigen ende godtvzuchtigen mensch

berepdt ende vaft gestellt; foo laetons dan/

daer na altoos hygen ende verlangen, wen

fchende mageendingen foofer/ hetzp danwat

hetzp/damomhiermedevandegront-goeder

tierene Godt, ende alderbarmhertigeVader,

- - ELNs

 



 

overJoan Cap. 11.vers25. - -

eemael upt genade beloomtende befchoncken

teworden: roeptdan dagelijckstotdenHeere

in onbedziegeljckhept van lippenupt/metden

PatriarchJacob, leggendeophetbeddevanfin

kranckhepdt: Opuwe falgheydtwachte ick,

Heerc. lHoudt u metden man Godts Moses Gener.

vaft/ als fiendeden onfienlicken; endefiet al-*

toos op de vergeldinge desloons. Endewaer-Hebr 1.

omenfoudtghytenaenfienvandere alderkoste- 67

lijckte, noodigte, en heerlijckstedingen niet

diepelijck endevangantischer hertentöt Godt

uptfuchtenmeteenfeer ftigtelijck Rijmer: - -

Gelijck een Hert,vermoeytdoor’tjagen, kwies.

Seer hijget na een verschefloor,

Soowenschickna die foete dagen,

Om daer uewesen na de doot: -

Die dagen, dat ickmagh aenschouwen *

Het helder lichtvanu aenschijn,

Daer altijt vreught is, geen benouwen,

En altijt bljdschap, nimmerpijn. .

KomthaetighHeer,wilt nietvertragen;

Ey! haelt u. doch, en kommt met poet: -

Brenght haetigh doch die foere dagen;

Soo haeft mijn ziel na't foette soet.

IMAaer om dooy des Heeren hulpe ende bp

fantonsä“ fao levendigh envrolijckte

mogenhebben/ten aenfienvan’ttoekomende

goedt, alleenvoox denvromen weggelept, wat

ist hier toenoodiger,danfelf de handt aenden

loegh teflaen, metongeveynsde deughtende

godsdienstigheytone felsfalgheyt werckender
B 3 MMCL

-



22 Eerste Predikatie,

met vreese endemerbeeven. Wantten zm dat

het ons hier rechtschapen ernst woldt / ende

dat wp alle krachten daer toeinspannen/foo

en füllen wp het gewenschte ein moodig epinde/

vooseeckernopt bereycken kommen. Weildat

danten aensten vanditgroote goedt/onfeher

ten heer worde in onfe binnentte, ende dat een

vier ontbrande in one overdemckinge: want -

doch het Koninckrijck der Hemelen moetge

'“ welt aengedaen worden, ende die geweldigers

nemenheit selve metgewelt. Siet dan toe/dat |

Machº ghp voor alle dingen het Koninckrijcke Godts

33- endefijngerechtigheytfoeckt. Stijdt dengoe

1 Timot.6 den tride des geloofs, endegript nahe ecuwi

“„geleven.Wantniemandenwordt hiergekroont,
F- so hyniet wettelijk en heeftgetreden. Treedt

daerom/ bolgenseen brandende yver ein lust,

omden Heere te dienen indie godtfaligevoet

Mappen vandeH.Paulus, ten epinde/omhem/

als Chriftenen betaemt/ Uvel na te volgen :

welck fpde: Een ding(doe ick,) vergeltende

phil., 14. her gene, dat achter is, ende streckende mytot

het genevooren is, jaege ick na het wir,tot den

prijs der roepnge Godts, die van boven is in

Chrifko Jefu. -

Einwatfaloms in'tbesonder/onder Bodtg

genade daer toe lepden ende bengen konnen/

dat mydoo2 een volljcke hoopefälighgewo

den / met beughde en hertelycke blydtschap/

Hebt s imaeckende her goede woordr Godts, ende die

krachten der Toekomende eeuwe, met verlan

gen die falige opstanding ende hetecuwigleven

ke genoet füllen flien - Daeryck hier toe be

- h00At/

 



 

overJoan,Cap. 11.vers25. 23

hoot 1 dat wp de wereldt/ met fijnsonde en

Kondelijcke luffen, pracht,praelendeydelheyt,

oprechtelijcken uptgaen/ opdat wpwederge

boorene ende vernieuwde menschen magen

worden. ABantwaeromanderszijndegemoe

deren van veele fad yverloos, Ioom en doode

lijckkout,ende ongevoeligh omtrentdefeGod

delijcke ende eeuwige rijckdommen, welck in

waerdye, felfs alledingen oneyndelijck ober

treffen endete boven gaen - Hetzjnbupten

twyffelde sonde ende ongerechtigbeden,waer

doo, meinGodt endefjnepgenconscientiemet

voetentreedt ende beracht, MDant defe zün't

dieeen scheydinge maeckentuffchenGodt ende

ons, verberge ' viendelijck aengefichte

voor ons, foodat wynietverhoortenworden:

ende daer in lebende ende bootgaende/ ist

oock onmogeljck dat men tot die Stadt Godts

endedes felfs heerlijckheydt fou maderenkon

nen: wantin haer en fälmier inkomeniet dat openb.at.

ontreynigt, ende grouwelijckheyt doet, ende“

leugensprecckt: maer diegeschrevenzijn in het

bockdes levensdes Lams. - - -

Endaerom/het is noodlighdat anseherten

dooz de liefdetat de werelt / net fijn nietige

schatten ein rijckdommen, noyt verbult noch

weich geruckten worde. Damit dan/ na het

WOOdt van den befaemden Duc d'Alba ge

bzupickt / heeft men met de aerde foo veel te

doen, dat menomdenHemelnict eensdencken

enkam. Waer van dat eenfeer voornaem Rij

meraldus feght:

B 4 Och



24 Eerste Predikatie, - -

Ogwat eenkoudenluft naGoden'teuwiggoet,

't Isineendubbelthertdataerdtcheliefdevoedt.

MBaeromdatonsookde HJoannis erntelijk

in opdefe wijfe waerfthouwt: Enhebt.dewerelt
) • nier lief, noch"tgemeinde werelt is: fooie

mantdewerelt liefheeft, die liefde des Vaders

cn isin heim nict. TPaeTom : "

Al die Godtsfoetegunft will fmaecken, "

Die moet deswereltsvreught verfaecken. -

JAaer laetons doch/ inplaetsvanfulcks

faen naeendeugtsamen endegodríaligen wan

delvoo omen Godt, als zijnde dit het eene

datnoodigisomaligteworden. WBaeromden

Fr. 1., H. Davidfepde: Heere, wie falverkeeren in

**“ uwetente? wie falwoonen opdenbergh uwer

heyligheyt? Die oprechtwandelt,endegerech

tigheytwerckt,endediemetfijn hertedewaer

heyt spreeckt, diemetfijntongenietenachter

klapt, fijnen metgesellen geen quaeren doet,

endegeenfmaedtredenen opneemt tegenfijnen

naeften. Die defedingen doet, enfalnietwanç

kelen indereeuwigheyr. MBaerom dat oockin

"t Boek der Openbaringh denootfakelijckheydt

des felfs op defe wijf aengedzongen werdt:

Salighzijne diefijne (namelyck Gods)gebo

Oenb 22 den doen, op dat hare machtzyaen denboom

+. des levens, endefydoor depoorten mogen in

gaen in de Stadt.

Enwanneer wpdefenweginflaen/endein

all. volltandigheyt endeoprechtigheyt :
LN

- - - -

- -

- -

- - - - -

- - - - - - -
- -

-

 



over Joan.Cap. 11.vers25. 25

len/ dan füllen defe troofelijcke ende over

kostelijcke wooden vandentext oock totons

behooren/ als de Heylandtfepdt: Ickbende

opstandingh endehet leven, die inmygelooft,

diefallevenalwaer hy oockgeforven. WBant

dan falons het lichtdoorbeecken inde duy

ferniffe, die aengename dageraat vanGodts

genade fal meeren meer aenbreecken, en de

Morgensterre fal opgaen in one herten. Wp

fullenfelfs in deuurevan de bange doot met

den vermaerden Ambrosius mogen speecken:

Ickenbenniet beschaemtomte leven; ick en

ben niet bevreest om te (terven, als hebbende

een foogoedertierene Vader omnatoetegaen.

ZWBant de nieren füllen sich verlangen in den

schoot. Soodatbwp metdenboomenSimeon

fullen versuchten tot denGodt: Nu laet gy,

Heere, uwen dienstknecht gaen in vrede nau

woort: want mijneoogen hebben uwefalig

heydt gefien. WBelcke trooft ende genade de

Heereons allengeve. Amen,

B 5 II.PRE

-



26 - - - Tweede Predikatie,

Inleydin

--

II. PREDIKATIE,

Opdedagh van ChristiHemelvaert,

uythet Euangeliumvan Lucas, - -

Cap.24.vers50,51.

Ende hyleyde haer buyten totaen Bethanyen,

ge.

I

5

Cor. 13.

ende fijne handen opheffende, fegende hy

haar. Ende hetgeschiede, alshysefegende,

dathyvanhaerscheyde, endewiertopgeno

men in den Hemel,

KTZ S. het een engenfhap vande waere

FFALiefde/dat yhaerfelßnieren soeckt,

- Finade bescheinvingh van de .Pau

- lus: en konnen goede Pienden uyt

die gordegront hares harten/ malkanderen

allerlepe weldaden en behulpfaemheden toe

bzengen / infoo verre / dat gelijck het licht

hemfelven komt te verteeren/ om andere te

verlichten/ fmoock dewelstantvanhaer even

nacstenfooferalsdievanhaerfelventerhar

tennemen/en daer vootenuntersten befolgt

zijn. MDat heeftmen op het fondament van

waere liefde en vxiendtschapdan niet al wel

daden en gunst-bewüfingen te verwachten

vandie gene die devwaere Tiefdefelveig/ en

upt wien allerlepe weldadenen al wat liefde

engoedertierenthept genoemt magh wozden/

alsupteengefegendehoofthonenfantepnaf
vloepen/

  

  



 

over Luc Cap. 24 vers50,51. 27

vloepen namelyck de Leereonen Godten

onen Saligmaker Jesus Christus. Immer

hpisde Sodtdertiefve/de Paderderbarm

hartigheden ende Godt aller vertroofinge/

die ons dealderhoogste lief die beweesinChi

fus sinen Soon; die daerombpupenement

heptdenaemdzaegt/ vandeSoonevanGodts Col,1-11

licfde. Gebeurtherdan datdemenschen mal-“

kanderupt een toegenegen hart eerderhetgoe

detoewenschen alsdadelijektoebengenfom,

dat het haer nietaende goede wille maer aen

hetvermogengebzeeckt/inde Heereonie Godt

gaethct vermogen omte willenentevolben

genaltoos te famen; en derhalven hebben . . .

fommige voortrefflijcke,5Mannen/wanneerfe

upt dewereitfondente verhupfn/aen hare

waerde lupsgenootenen Dienden (diese mit

nietlangerdadelijckkonden weldoen)allerlepe

heylenfegening als eenalderlaette Baerweil

uytter hartentoegewenst. Onsen Saligmaker

Jesus Christus die heeft oock op het fonda

ment van onverboken liefdie enviendtschap

(staende mugerect omde wereltte verlaten)

fijne Discipelen (diefjnelichamelycke tegen

woodigheydt nuvootaenmiffenfonden) al

voorensplechtelijck gefegent/en alle heplen

genadein datgrootewerckdate voor de eere

Han fin Raem hadden upttevoeren/ toege

wenf. -

De H. Lucas toomtonsdatmetnadzuckin

Den text: Hy(fegt de Euangelist) leyde haer

buyten toraen Bethanyen,endefijnehandenop

heffende fegendehy haer, enz. J
- N



 

28 Tweede Predikatie,

Joh. W, M

In welcke wooden wp metubve aendacht

betrachtenfüllen 2. faken.

1. Wat onfen Salighmakervoor fijn heimel

vaert gedaen heeft.

2. Sinopvaert tenhemelfelve.

1. Stuck. Van heteertefighthetH.Euan

'' aldus: Hy leyde haerbuyten tot aen

ethanyen, ende fijnc handen opheffende fe

gendehyhaer. -

Het isfelkerdatde Guangelist hier speekt

man anfän gefegenden Heeren Salighmaker

esus / Godts epgen en eenigh-gebooren

00nz de Vorft des levens, en de Heere der

heerlijckheyr, diefelfs indenbeginneby Godt

en Godt was : TDefe na dat hp fijn koficlijckt

bloet toteenfoen-en schult-offer voog het fon

dige Menschdomhadtlaten uptstorten/entot

verfegeling van dieleere die hy leeraerde/ en

dat hp waerlijck als onfen WBoxge enJMidde

laer denHemel had versoent endeweghtot de

falige onterfelyckhepdt voog alle geloovige

gebaent / upt den dooden opgeweckt zijnde /

en nu gereet staende am ten Hemel op te va

ren/- en het altgogduerende leben aen de rech

terhandtdes Padersin volleglorpte befitten/

die verlaetsyn waerdeApostelen nietvoog dat

hphaeralvorensfegent ende gebenedydt.

Hydanleythaerbuytentotaen Bethanyen. -

M3p bracht haer danbuptenJerusalem, die

grooteten vermaerde hooftfad van het Hood

fchelant: wantdaerhaddendeApostelen/na

het verhael der Euangelisten/ haer verblüf:

en hyleyde haer tot acn Bethanyen.

…

Be



overLuc Cap.24 vers50,51. 29

 

Bethanyen was eenvleck/dopofstedeken

gelegenaendevoet desOlyfbergs/ een Sab

bats repfe van Jerusalem / dat isfoo verre

alsde Joden op den Sabbat vermochtente

repfen: 't welck van fommige op dupfent/

doch van andere op twee dupfent paffen of

scheeden (dat omtrent een halve duptse mit

is)begroot wogt. 't Was dieplaetsdaeron

fen Heer foo dickwils fün verblijfgenomen

enherberge gefochthadt: want hier woanden

fyn lieve Dzienden/ dat heplig-paer gefutters

Marthalen Maria, midtsgaders haer bzoeder

Lalarus, dien hp vandendoodenopgeweckt

hadt: en vandit Bethanyentrock hp oockma

Jerusalemdoenhpfijnlijden aenbangenfou

de. Soodathyp van eene endefelveplaetfeeerft

fyn lijden en daer mafijn verhoging en heer

lyckhept heeft willen aenbangen. TBaer mede

mietdupfter afbeeldende/ datde wegvan lij

denenverdzuckingede weg is totGodtseeu

wige heerlyckhept, naoneniPeplauts epgen

verklaring: En moeste de Christusniet defe Lee. 4.

dingen lijden, ende alsoo in fijne heerlijkheyt“

ingaen. t Welckookinde naemvan Bethanyen

eenigsintsaengewesen schijnt: want Betha

nyen foo veelfight als een treurhups of een

hups der verdzuckinge.

Bp dit Bethanyen dan/leptonten leer fein

Apostelen / aen of op dat gedeelte vanden

Olyfbergh / daer Bethanyen aldermaeft aen

lagh/ om hier van haertefchepden en we

der in die heimelische heerlijckhept integaen;

unaer watdoethpalvorens H
-



go Tweede Predikatie,

Gen.12.2.

Spreuk 10.
32

Hip heftfijnehanden op, en fegende haer.

Segenen wortfomtjts Godt/fontjtgoock

de menschen torgeschrieben.

Godtfegentonsmenschen/wanneerhp ong

boofpoedigh in ons werck maeckt/ döende

onfe faken ein "t gene wp ter hant memen wel

gelucken. Daer op sloegh de Goddelycke be

kofte aen den Patriarch Abraham: Ick al u

fegenen, ende uwen namegroot maken: ende

weet een fegen. Ein van defe Goddelijcke fe

geningh pack oock David : Siet alsoo lalle

kerlijck die mangelegent worden,die den Heere

vreet. En Salomon: Defegendes Heeren die

maecktrijck. Also dat Godts legeningen al

toos werkdadig zijn/eninder daet nietanders

zijn/ als fijn weldaden engumst-bewillingen

die hp aensus menschen kommt tefchencken,

De Menschen fegenen Godr/wanneer fit

hem loven en dancken voorde weldaden die fin

van Godts hantomtfangen. Gelegent (fende

de H.Paulusindiezin)zy de Godt EndeVader

onfes Heeren Jesu Christi, die ons gelegent

heeft met alle“ fegeningen inden he

mel, in Christo. Eph. 1, 3.

De Menschen legenen oock malkander/

wanneer de eene den anderen upt een onge

wennft en goet harte/ de fegen desHeeren ein

allerlepe herlengoettoewenst En van defe

fegeningh speecktden 2.David/ in den 129.

Palm: De legendesHeerenzybyu: wyfege

nen ü lieden in den namedes Heeren. Ein defe

maniere vanfegeningeisinfonderhept twee

derley namelyckofertraordinaer ofsein:
-

 



 

overLuc Cap.24.vers50,51. 2 r

Extraordinaer ist geweest die fegen waer

mede den PatriarchJifaackfijnfooneJacob/

en naderhant Jacob alle fijnefoonengelegent

heeft: MBantdie finnietalleengeweetvader

lijcke toewenschingen van alle heplen fegen/

maer oock Profetische voofeggingen van't

goededarfehaddente verwachten: dietervan

Gen.Cap.27.vers27,28,29. en Cap. 19. doo

gaens. -

De ordinare fegen is wederamofpublijek/

enfoo,wasde fegen die die Priesteren ondert

Oude Testament over’t vollk moesten upt

speecken: Spreeckt tot Aaronensynfonen, al- Kunst,

foo ultgydekinderen Israelsfegenen, feggen-*

detothen: DeHeere fegeneenbehoedeu, enz.

ofparticulier wanneerdeneenen vientdenan- - - - -

derenquamtesegenen: Gelijck Davidfooden, ... 19.

ouden Basillaifegende: enfoo hebbenronder 39

het Oude Testament de Daders dsorgaeng

hare kinderengelegentalsfeophaerferf-bed

de lagen/ ofalsharekinderenopverrerepfen

fondente vertrecken. OnsenSaligmaker dan/

zijnde waerachtig GodtenIMensche/die heeft

fijne Discipelen voor fün heunelvaert op alle

defemanieren gefegent. -

MDantals GodtenGodesSoonisalfünf

gening werckdadig over hater geweeft/haer

voofpoedigmakendeindatgroote werckdate

voor de eere vanfjn naem/ en tot vordering

van de falighept der menschen hadden uptte

voeren / mamelijck die verkondigling des H. -

Euangeliums waer vande H.Markusdit

getupgemis geef - Sydan uygegen zijnde, als
-

-,

prc-“



32 Tweede Predikatie,

predickten overal, ende Heere wrocht mede,

en bewertigde her Woort door teeckenen die

daeropvolgden. - -

Als mensch heeft hp haer gefegent / niet

alleen als eenvader fünliebekinderen/ macr

oock als een waerachtig Profeet en Priester

fijn volck / haer epndelijck oock als eenpati

culierperfoom/toewenfehende alleheplenfegen

inhaer ampt en werck.

EndusheeftonfeniHeplantdanfünwaerde

TDiscipelen gefegenten gebenedpt / en datniet

van haerdaer tole gebeden engefmecktzijnde.

Oneen / hp fegent umt een toegenegen hart/

upteentedere liefde. Doen Elias opgenommen

foudeworden/ feyde hp totfünTDIftipelElife

us: Begeert war ick u doen falz macronfen

Heer die geeft aenfijnTDiscipelen angebeden/

en dat veelmeer als fm hadden konnen wen

fchen ofbegeeren, Hipfegenthaleroockmetop

gehevenhanden / maeenmanier onderGods

Dolck/ indepublijckefegeningen vanoutsaf

gebuyckelijck/ "twelck oockinde eerstetpden

van het Christendomdooz de Biffchoppenis

magevolgt / die met opgehevenhanden / in

het begin/enin hetschendender vergaderin

gen/ het volckplagtentefegenen.

JNaer lact ons nu na datwe overWogen

hebben/ wat onfen Saligmaker voofynop

vaert ten hemelgedaenheeft/ fijn hemelvaert

felve befchouwen: NBaervan het H. Evange

lium albus fegt :

*** Ende her geschiede alshysefegende, dat hy

van haer scheyde - ende wiert ersten n

CIT

2 Kon. 2:9.

- -

_
- -
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hemel , waer medede H.Lucasons denatuur

van onfen Saligmakers heunelvaert metfüllic

ke omstandighedem befizift/datwe daer upt

dupdelijck kommenverstaen/ datdefelveplaet

flijck en fügtbarelijck is geschiet/ datfijnlig

haem waerlyck vande aerdebewogen/- enop

gevoert is ma den hemel : endatin'tgesichte

van alle fine Apostelen ein andere meer. TDie

als oog-getupgendefegroote faeck alomverse

gelt ein bewaerheyt hebben: Immer onsen

Evangelistgeefterinfjntweede Boekditge

tupgemis van : Ende als hy dit gefegt hadde, Hand»

wierthyopgenomendaerfyhet sagen, endeeen

wolckenamhemwegvan hareoogen.

Hyscheyde van haer: hp verliethaer met

t"famen die aerde / diehy mufsolangebewan

delthadnadenlighame: hpverlaethaer alfe

genende: Dantonderheitlegenen, cnterwijk

hp(ijnhandenoberhaeruptstrektom haertelf

genen,soo scheydthyvanhaer: evenalseenge

frou enliefhebbent vader/fjn kinderenalf

gemeinde ein haer het laette vaerwcl toewen

fchende op fün doodbedde verlaet.

Hetmiddelnuwaermedeonfenleertenhe

melis gevaren / datwaseenlugtigewolcke:

hy wiertnietwechgenomenbandeaerdeineren

onweder met een vierige wagen enpaerden/

als Elias/maermeteenshoonewolcke: Een„

wolkenamhemwegvanhareoogen,fegtTucas.

TDewolkenzijndeberfamelingen derwateren/

die in die logtzijn / enousden regenendouw

mededeelen-DusdanigenwolckegebzupktJe

fus infjn heimelvaert : Omdathp zur



Tweede Predikatie,

dedienstderselvermietindehemelkonde ko

men/ o neen maer omdaer medefunheer

lijckhept magten absolute heerschapppe over

allecreaturenenschepflen aentewissen: waer

vanden.Davidspecktinden 104Palm,vers
2. Die van dewolckenfijnewagenmaeckt, dic

op de vleugelen des wints wandelt. Der defe

wolche worthpomvangen / t gefügtvanflyn

lieve Apostelen onttrocken/ enopgenomen in

denhemel. -

wonfullenmumietonderfoeckenvanhoevee

hemeien daterin Gods WBoot gesproochen

wot ofhoe veelCirculen ofHemelendehe
melkenhouwers en naturkundige aus be

schiven: 't is seecker datonfen Saligmaker

mietindewpdelugtidaer devogelenin viegen/

ofin.datonderstevlakdes Firmaments/daer

de San / IMAaen / en Sterren hareloopkrin

genhebben/endie oockhemelengenoemium

Denis blyvenhangen;maerhpisopgebaren
boven alle diese fügtbarehemelen, inden fali

gen en alderheerlijcksten Hemel, daer Godt

fin glamts en majestept op een allerheerlijck

sie wissedoetafstralien endaerde women"
sehen de falige heerlückheptnadtlevengenie

„ ten füllen: dienhemel, die daaran eldersge

"or. 2: naemt wogt/ den hemelderheimelen, dender

"" den heimel,enher Paradys,dethroon Gods, het

"huys des Waders daer vele woningen zijn, het

ab 9“ nente des voorhangfels. Hebr.6: 2o. Hier
rieb. 1: heyligdom dat nietmer handengemaeckt is, El

4G- 'n'r die Fondamenten heeft. Indiese alber

heerlücksteplaetsisonendeplant ers“
- -

-

2-, 4- -

gela 4:1

 



over Luc Cap.24.vers50,5 t. 35

MDaerom gefert wogt/dathy opgevarenisver- sie „o

rebovenalleheimelen,op dat hyalle dingenver

vullen foude. Dat hp hooger geworden isdan“7“

de hemelen ; endathy isgefetenaenderegter

hant des throons der Majesteyt in dehemelen, Hebr. 8: 1.

Invoegen dat ihn die aerde waerlijck na den

lighame heeft verlaten/ alsoodathynietmeer

na dat aenfen op defelveistevinden. MDaer

omhpfelvefende: De arme hebtgyaltytimetu,Mat26er:

maer myenhebtgynietalyt. WE n welon

fen Saligmakerärmfyne Apostelenengevolge

lijck aen'' verkondigers vanfin

WBootdefe beloftedoet: Sierickbenmetulie-Matasa,

den alle de dagen, tot devoleyndingederwe

relt, foo kam imendat niet anders verstaen/

alsmafijingreifen werkendegenade/daermee

dehydenarbept der“
rigversellen entfegenenwilde. eindefe

farck omonfeverklaringhiermede teflupten/

hetwoostvan dengrooten Augustinus: Dat

woort, Ickbenbyu allededagentotaendevoll

Cyndinge des werelts, dat wörtvervult, naßn

Majefteyr, nafijnvoorfienigheyt, ennafijnon

uyfprekeljcke en onfigbaregenade; maer dar

andere woort, Myen fuhrgynietaltyt hebben,

dar iste verstaen vanfijn lighamelijcke tegen

woordigheyr,

'nerale verklaringdefer wooden/ rass

konntenwie leeren einverstaen defekerhept van“

dat Artpckelonfes algemeenen Christelijcken

geloofs namelyck datonfen Saligmakerna

fün opfkandingeuptdendoot/ oock waerlyck

ten hemelis opgebaren. Eenwaerheptdieder

C 2 H.Apos

 

 



36 Tweede Predicatie,

uand I.

9, 12

h

k). Apostelen eneerste Euangelp Boden alom

in hare schriften ons geleeraert en verftgelt

ebben. Lucasfpeeckt'er inden text en in die

Handelinge der Apostelen metfulcke omfan

digheden van/ dathierde minfetwyfellover

de waerhept vandie selve niet vallenen kan;

ende Apostelenhebben die faeck/daerse felve

oogh-getupgen van waren/doo.de onwaak

Hand.2.

34,35,36. -

Ephes. 4.

Ig

- - - - -

baerfte getupgemiffen althans bevcftigt. TNug

fpacker de l'H. Petrus van/ doenhpdoo2het

Hemels Pinrter-vier ontifeecken was op het

Pirrterfest binnen Jerusalem: Davidien is
niet opgewaren in de Hemelen, maer hy feght:

De Heere heeft gesproken tot mijnen Heere,

fit aenmijnerechterhant, tot dat ickuwevyan

den fal geleyr hebben tot een voetbanckuwer

voeten. Sooweete dan feeckerlijck het gant

fche huys Israels, datGodthem toteen Heere

cndeChristumgemaecktheeft, namelijckdefen

Jefum,dienghygekruyfhebt. Endel'. Pau

lus: Dienedergedaeltis,defe isdefelve dieop
evaren is verre boven alle heimelen. Ein wil

entwe booxbeelden upt het Oude Testament/

die defe faeck al langhlte vooren afgebakent

hadden / men flae het oog maer op den Pa

triarch Joseph en op de Hoogepzieferonder

Israel : Boozbeelden die in dit geval bepde

fer doocluchtighen aemmerckelijckzijn.

NBant eben als de eerste mafijnveelwoudig

- lijden/ flavernm/ ballinghschap engehancke

mis/ verhooghtwiert tat een Postenoberste

Tegent van gantisch. Egiptemlant; foo wiert

oock Jesusonstenleere/ na sinfwar;

- -
-

 



 

over Luc. Cap.24.vers 50,51. 37

tighlyden om de fonden dermenschenuptge

staen/ verhooghtter rechterhandtfijnsBa

ders in 't Hemelse MDefen 3 hebbende ontfan

gen alle macht inhemel em opaerde. Ein wat Mat. 23.

derweede aenbelanght: gelyck de Hoogepie-“

feronderIsrael opden grooten Persoendag/

diemaereenmaeldesjaersquam in den bin

nenten Tempel ofhet Heylige der Hepligen

inginck/om versoeningete doen vooz füncen

aldes Volcksfonden; fooisoock Jesus/als

de ware Hoogepriester des Rieuwen Testa

ments/ doofyn Hemelvaertingegaen inden

alderheplighften Tabernakel/ mamelijck den

melfelve/ om daerhetwerk van one fa

lighept tecompleteren/te volmaken/ emeen

eeuwige verloffinge ofverfoeninge voo2 ons

te weeghte bengen; gelijck de l'H. Paulus/

die groote Uptleggerder Joodfe verbogent

heden/ ons dat op die wijfe verklaert in de

Biefaende Hebreen, ophet 9.Cap. Christus

enisnietingegaen (fghthp) in het Heyligdom

dat methandengemaeckt is, "twelk is een te

genbeelt desWaren, maer in den Hemelfelve,

omnuteverschijnenvoorhetaengefichteGodts

VOOT OnS.

Eenleerfuck waerlijck/datinfchbegript

de aldergrootste trooften nuttigheytvoo een

Chriften/ en die hemfioftot ware geefelyke

blindtschap en verheuginge fijnes harten / en

tot warelofen damckbaerheydt aen Godts

hooge JAaemaen allekanten verschaffen.

MDant overweeghtmende bpsondereoofa

kenenepndens vanonen Salighmakers'
- C 3 NE



33 Tweede Predikatie,

Pfalm68.

18, 9.

melvaert/ met t'famendevzuchten ein effecten

diedaerupt vootbloepen voog onsmenschen/

't isfikerdatter dekostelijcksteenuptmemenfte

falten in opgefloten ein begrepenzijn/ die men

kan bedencken. - - - - - - -

1. MDant voo-eert is : Hemel

gebaren/ op dathy fine Apostelenenallege

loovige vandaer den H.Geestfou affenden/

op datse dus met die Hemeldauen kracht u

terhooghtenoverfotzijnde/bequaemmoch

ten Woden totuptvoeringh vanhaeriHemels

amptenwerck. NBanteven alsden Patriarch

Joseph het opper-befier van gantisch. Egip

tenlant van Pharao omtfangen hebbende/

koon aen een pder uptdeelde in den dieren

tädt3 foo deelt oock Jesus Christus (de be

dieninge des Hemelischen Hijks van den Ba

der ontfangen hebbende) allerlepe geefelijcke

gaben met groote overvloetaenfün geloovi

geonderdamen upt/ na de Goddelijckevoog

fegginge gedaen doo2 den 13. TDavid: Godts

Wagenen zijn tweemaeltienduysent, deduy

fenden verdubbelt: de Heere isonder hen,een

Sinai in Heyligheydt, Gyzijt opgewaren in de

hooghte, ghy hebtdegewanckeniflegevancke

lijckgewoert, ghyhebtgavengenomen»omon

der demenschen uyt te deelen.

2. Ten tweedenis onfen Salighmakerten

Hemel gebaren/ om dathy als onfen JAid

delaerenBoogspaeckbpden Pader/bestaende

inhet vertoonen van fijnalderwaerdigstbloet/

en dat alders wacrfe lüden voo one fanden

Uptgefaen / Graff dt fou besorgen/ ein

- onF.
-

 



over Luc Cap. 24 vers50, 51. 39

 

ons deguijtschelding van alleonfeftrupckelin

gen en fonden fou verwerben bp den Bader

want gelyck het bioet vandenbermoodenA

bel/den rechtvaerdigen Goldtfoo krachtelijek

tot wakeopweckte/ datde Heere daeromfel

betotilainfepde: Hetbloer uwe.sbroeders dat

roept tot myvan den aerdtbodem. lzet blsetSen“

vanonen Heplant/totoner versoeningeupt

gefoxt / dat roept als daog een lebendige

stemme/ om one behoudenis enfaligheydt:

invoegen dat daer dooz alleen den Oppersten

Mechter/die andersmafijnupterste rechtvaer

dighepdt/ denfondaer/ foo dickwils als hp

fijn MBet quamteovertreden/aenfonts dao

het vier vanfjn toonfou verflinden/ dade

lijk bewogen wogtomfühn regtbaerdige toon

optefchorten/denfondaeronder hope Wan be

terschap fün dagente verlengen/ enthem epin

delijck / wanneer hy die lanckmoedigheydt

Godts totfünbeterwoldingh welgebzupickt/

metde vergevinghvan alifynvoogaendefon

den/ en methetfalige lebeninden Hemel uyt

loutere gemade te befchencken. Op welchen

grontde l'H. Paulus die ware geloovige dus

troofelyckaempzeeckt: Wie fallbeschuldinge

inbrengenregende uytverkoreneGods? Godt “

is’tdie rechtvaerdighmaeckt. Wieist diever."

doemt? Christus ist die gestorven is, ja dat

mcer is, die oock opgeweckt is, die oockter

rechterhant Godtsis, die oockvoor onsbidt.

3. Epndelijk is onfen Heerten Hemelop

geWaren/op dat hp/die defleutel Davidsheeft,

dic opent, ein niemantenfluyt, het Paradis

C 4 - des

- - - -



o - "Tweede Predikatie,

Joh. 14,

1, 3s

-

- - - -

Luc. 14 47

Hebr725.

des Hemelsdoo one fonden torgefloten/fou

opemen/enalle geloovigekrachtigh verfekteren

vanhaer verheerlijckinghltenJonghlten da

ge/ en:ingangh in dealtoos-duerende glorie

des Hemels; gelijck onfen Heplant daerom

fijneTDiscipelendustroofelijck vermaent: U

herte enwordeniet ontroert : ghy liedenge

looft in Godt,gelooft oock in my. In't huys

mijnsVaderszijnveele wooningen, andersints

foofoudeickhet ugeseght hebben. Ickgae he

nen om uplaetseitebereyden. Enfoowanneer

ickhenenfalgegaenzijn, enuplaetze fal bereyt

hebben,fookomeickweder,endefalutot my

nemen, op datghy oockzijnmooght daer ick

ben. - -

Infomma/ doo2onfen SalighmakersHe

melvaert betupghde Godt / als doo opene

bieven van geloovein'tgesicht vanaldewe

relt/ het sonderlingh genoegen dathp Infin

waerdige offerhande/voor defandendermen

fehengedaen/nam; hemtoevoegende die leer

en heerlijckhept/ die denJMessiasopdefe fühne

gehoofaemheptwasbelooft. Daerdoozheeft

hp het werck van onefalighepdt volmarckt/

en dat genadige pardon opentlijck vo02alle

menschendoenpoclamerenem uptroepen/ la

tende in fijn naempredikenboetelen vergevin

ge der fonden onder alle volcken. Daer dooz

wordenwe verfckert/datJesus nietalleenals

ansen liemelschen Advocaeten Voorspaeck

Üpden Dader/ noch leeftom voorong tebid

den; maerdat hp/als die verheerlijckte Ito

Munckvanfyin Alterek/ haernoch gelung
- - N

 



 

over Luc.Cap.24.vers50,51. 4II

metmachtbewaert/haerdecktanderflinbleu

gelen/haerfecondeertmetfijn Zemelsekrach

ten/ enhaerepndelijckde kroome derfalighept

fchenckenfal. - - - - - - -

TDatzindeheerlücke vzuchten/ Chriftenen

die in onfen Saligmakers, Hemelvaert vo

alle geloovigeopgeflootenleggen. Had Iftae

danwel eer reden/ om haer foogrootelijcks

teVerheugen ente verblinden/doendenjongen

Itonink Salomon gekroomt wiert toteen Ato

minck overdatmachtigvolckzinfaoverredat-,„,

fefulcken geschalengejupchmaeckten/ dat de 40.

aerdedaervandeundeeneen weerklanckgaf,

hoegrooten redenheeft danelck godtvzuchtig

Chziften/ wanmeerhp alle defegrootedingen

infijn ziele oberweeght/ om den Hemelidaer

oberuptter harten te roemen/te loben ente

dancken/fpekendemet Ilfraels koninck:Gy

Koninckrijcken deraerde,finget Gode, Palm

fingetden Heere, Sela: Dien,diedaerrijdt in

den heimelderhemelen, dievanoutsis. Emmet

deoudeltercke:Singetmetvreughde,ghyHe-Jet 143.

melen:wantde Heereheefthetgedaen: juyght

ghy benedenfte deelen der aerde ; ghybergen

maeckt een groot gedreunmet. vreughden-ge

fangh: want de Heere die heeft Jacobverlost,

en figheerlikgemaeckt in Israel.

Heeftdanoinsen gesegenden Heerfijn waer

de Apostelen alfegemende/enfijnmontinen

Kele fegeninghoverhaer openende/ verlatenz

wat is oockonfeplicht/geliefde/ anders als

dratwenietflechtsGoldtalleenvoo defegroote

weldaden infegemingh endanckbaerheptont

B 5 moe

Psalm68.
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42 Tweede Predikartie,

3,9.

- - -

moeken ; maer datwe oock sooomtrent one

even menschen trachten te leben ente wande

len/ en verre vanmet devleefelteke enonver

fandige menschen/ die die lieffelijcke en ont

fermende Geest des Evangeliums niet ken

nende - in allerlepe bittere scheldt-wooden

en helfche vervloeckingenomhetminste onge

lijck dat haer aengedaen wogt uptbarsten: in

tegendeelin allerleperontfermingen enviende

lijckheptonfelmede-menschen trachten te beje

gemen/ na devermaninghvan del'.Petrus/

rett. 4. Zijr alle eensgefilmt, medelijdig, de Broeders

liefhebbende, met innerlijckebarmherzigheyr

beweegt, vriendelijck : ein vergelt niet quaer
VOOr quaer, noch scheldenvoor chelden, maer

fegent daer entegen; wetende dat gydaer toe

geroepen zijt, op datgyfegeninge foudrbeär

ven. MBodenwerdam gelafiert, gescholden/en

vandeonwetende menschenquaettoegewenst/

laetons integendeelweldoen/ bidden/engoet

wenfehen: op datwedus weidoende,denmont

J%.

1. Petri stoppen aen de onwetenrheydt der dwale men

schen. Booz almoetenwe eenhartelijckefucht

en lief die in onen boefem dzagen tot Godts

Hupsen kerck / tot alle ware vzoom.cn/en

tot onfe beminde hupsgenooten / om haer /

wanneer wp ons op verre repfen füllen bege

ven/ ofonsin afgelegenlanden/ verreafge

fchepden van datwaerdegesellschap bebinden

upt een oprechtentgegengenähert alle hemden

fegentoete wenfchen/ omtespeken met den

H. David in den 122. Psalm : Biddet om de
vredevanJerusalem: welmoetenfe waren L

E

 



 

over Luc Cap. 24 vers50,51. 43

beminnen, wredezyinuwevefinge, welvaren

in uwepaleyfer: cmmjnerbroederenendemij

nervrienden wille, fall ick nu preken,Vrede

zy in u» om deshuysesdesHeeren onfes Godts

wille, falick hergoedevoorusoecken. Mant

foowedusinalle one dadenen bedzijvenniet

andersalssegeninge/als liefde enontfermin

ge uptducken/ wpsulenindie leben deftigen

van den Hemeloveransfekerijck verwecken:

' meniche, fight David/ al de legen ont

angen van den Heere, ende gerechtigheydt

vandeGodt fijnes heyls. En hier nafullenwe

3ün dat gesegende volck/ tot wien Christus

tenJonghlten dagefeggenfall: Komtghyge.

fegende mijnsVaders, beärftdatKoninckrick,

welck ubeleytisvan de grontlegginge derwe
relt. Amen. - - -

Pf,24. 5

Math.-25,

34



44 - Derde Predikatie,

- -

- -
- -

III PREDIKATIE,

Opden dagh van Pinxteren,

over Aator. Cip. 2. vers 1, 2,3,4.

- DenText.

: . . Ende als dedagdes Pinxterfeefisvervultwerdt,

waren sy alle eendrachtelijckby een, ende

daer geschiede haeltelijckuyt den heimeleen

geluyd,gelijckalsvan eenengeweldigen ge

- dreven windt, ende vervulde het geheele -

huysdaeryfaten. Endevanhaerwerdenge

- fienverdeeldetongen,alsvanvuur, endeher

fat opeeniegelijckvan haer. Ende ywerden

alle vervult met den Heyligen Geelt, ende

begonnen tefpreeckenmetanderetaelen,foe

alsde Geesthaergatuyttespreecken.

Waerde Toehoorderen:

z) hepdt Godtsis voor de Doome een

S&Fgront endefondament/ waer opfp

* haer in alle ontmoetingen en bejege

mingen gantschelijck verlaten mogen/ ende

waeruptdatfpoockalles/wathaereenigfints

nut ofnoodigis/vppelikteverhoopen hebben:

wantde Heere,die inallefün wegen vollmacht

inwijsheptis/ die entlaethaer) alsfin be

minde Kinderen, nietsoverkomen/ ofhy be

befolgt oock getrouwelijck/ als een gut
A

 

 



 

overActor, Cap,2.vers 1,2, 3,4, 45

Vader, datse niet verfogt worden boven haerce.

vermogen,alsmer.de' e oock.de uyt-3

komftegewende, opdat fir defelve konnen ver

dragen. Endehy(gelijck Elihu,een der viett

den Hiobs getupgt) die gewifeljck den men-,

fcheniet te veel op en legt, op dat hy liegen -

Godt in'tgerigte soude mogen treden, die en

leyt niemant van haer eenigen laltop / offijn

goetheyt, om fin magt in hare wackheytte

Wolbengen/ helpt haer defelve oock dzagen.

Want het zm verre van hem / dat fijne vol

machte wissheyr, wetendedatwp armemen

fchenvanonsfelvennieten hebben/ endebup

ten fjne genade miet en vermogen ; foude

maeyen daer hyniet gefaytenheeft / Ofte ver

gaderen daer hyniet gefrooyten heeft. 't Js„

onmogelückdatdealmachtige Godt, die altjt “

volmaekris/ende foodanig inalleeeuwighept

blijvenfal/ offelveeeinige ongerijmtheyt doen/

ofdefelveaen eenig van fijn schepfelen berepf

fchen ofvorderen foude. Ende daerom gecft

hpaendefelve beveelen ofgeboden; ofte legt

imniemant van de felveeenigampt ende bedie

ninge op/ "tenfalaenhem/om haerde mao

dige gaevenendebequaemheden bin. tedeelen/

geenfintsontbeecken/ als het maeraen haer

fälfs mieten ontbeeckt. NBant hy (gelijck de
Prophet Jesaias getupgt) geeft den moeden Ie 3.2.

kracht, ende vermenigvuldigtdefterckte,dien

die geen kracht en hecft. Dit heeft de Heere

kot trooftende vertrouwen banalle/Weelmael

enfomtjtsfelfs ten untersten sichtbaerende -

mirakulcus vervult ende getoomt. Want -

- -



46 Derde Predikarie,

Num. IIs

25

mSam,16.

13

Lue.22

CL

deManGodtsMosesfebentig JNamennahet

bevel des Heeren tot Oudtte over IfraElver

kooren hadde/ om hem datmachtigvolckte

helpen regeerenenbestieren,foo verleende die

goedertierene engetrouwe Godt haer oock de

gavenenbequaemhedentot deuptvoering van

dithaerampt modigzünde: want degeeltdes

Heeren(gelijckde H.Schriftgetupgt rufe op

hen, dat y propheteerden. Ofwiert den H.

David, noch eenJongellingh, ende maer een

HerdersSonezijnde/ in derNamedes Heeren/

vanachterdekuddeenfoogende schapen geno

men/ endetoteenKoning gefälftovergantisch

Israel deHeere, opdat dochDaviddithoog

ein wichtigampt nabetamen/ kloeck, wissen

verstandigmogt waernennen/ die onderfeun

de hem oock genoeghfaem: waerom gefight

wodt: De Geest des Heeren werdt veerdigh

overDavidvan diendagat, ende voortaen. - -

Ende watwillen wpaengaende defe faeck/

ende tot des felfs beveftiging/ klaerder heb

ben/ dan'tgeneaen de H. Apostelen, voo

namentlijck opden H.Pinxterdag,isvooge

vallen ende geschiedt - MDant hadde de Heere

Jesus haer/ zijnde anders flechte enongeleer

demenschen / uptverkooren/ om fijn getuy

gente zyn/ fbo te Jerusalem, als ingeheelJu

deaende Samaria, ende totaenhetuyterte der

aerde, op geeft haer oock op dien dagh den

Geest derwijsheyt ende desverfantsdaer toe

# foo een oberbloedige maere, datie

hiertsegemoeghfaem bequaem ende machtigh

waren nadebelofte Christi: Icksalu
EITOS

 

 

 



 

overA&tor.Cap.2.vers 1,2,3,4. 47

ende wijsheydt geven, welcke mieten konnen

tegenfpreecken, noch wedertaten alle die haer

tegen ufetten. Ofhaddedeleplanthaeraen

bebolen omhet Euangelium der faligheytte

predikenendete verkondigen, niet alleen in't

loodtschelandt, welcks spraecke haermieton

bekenten was ; maerfeifs oock /fchoon fp

geen uytheemfe taelen en kenden / in alle ge

Wuesten van de wijde werelt/ onder volckeren

en natien , welcks spraecke fp elfs nopt ge

hooten hadden/ veel mindate defelve fou

den hebben kommen prcecken oft verstaen.

Mochtans deHeere, diegeendingh te groot

mochte wonderlijck is/ ende haer tot teecke

nenende wonderen wilde maecken ober den

gantischen aerdtbodem, die geeft in eenenckel

oogenblick, datfe/ omdemenschen/van wat

narien en volckeren date oock mochtenzijn/

de wooden derfalgheytte leeren endete pre

diken, allerlepe taelen en spraecken oock ge

bzupckenende verstaenkonden.
Soodatevan

haer felve totfulcke grootedingent'eenemael

onbequaem, van hem nachtans / welck die

fijnen nopt en verfirmmt noch en verlaet / de

genade ontfingen/darf doen konden/"tgeen

darfe anders nietenkonden/ enevenweldoen

indesten: gelijck dit in'toverwegen van defe

text vervolgens verder fal blicken konnen.

Doch orders halven füllen wpdaer in aen

merchtendefe twee Hoofftucken: als/

Ten eerten, De tijdtwanneer de gaven des

H.Geests overde H. wierden uytge

+-----------

- - - - - -

Ten



48 - Decde Predikatie,

Ten anderen, De' dergaven des

H.Geetsover de H.Apostelenfelf.

Alengaendenu het cerste Hooftstuck,te we

ten/ De tijdt wanncer de gaven des H. Gects

overde H.Apostelen wierden uytgetort, daer

vanstaet inden text: Ende alsdedagdesPinx

terfeets vervult wert, waren syalleeendrach

telijckbyeen. - - -

Dationen Godt , die een Gadt der liefde

ende desvedesis/daer inlust ende behagen

neemt/ als insonderhept.de Christenen,zünde

eens gesünt na Jesum Christum, endeomrrent

deware Godsdienst, andermalkanderenvede

betrachten/ altyt ende op allerlepe wijfe/dat

blijckt uptveele dingen/maervooznamentlijck

oock daeruptfeer klaer/ dat de H.Apostelen

met de obervloedige gaven des H.Geetsvan

den Hemel begiftigtendebeschoncken zijn/als

fy tot oeffeningvanallerlepeplichtendergodt

vruchtigheytopden H.Pinxterdageendrache

lijckvergadert waren. -

Wegens mu den Pinxterdagh. Die hooge

Feeten moeftende Jooden anderhoudenjaer

lijcks / en alle die Mannenvoor hetaengesicht

des Heeren verschijnenbinnenJerusalem, om

haer devotiente plegenendeofferanden aenden

Heeretoetebgengen: gelückspdan bphonder

duyfendeningetal/ upt allerlepe contreyenen

gewetten met grootenyver, ten defen epnde

Baerheenplegentoete bloepen.

Het eerste Feest was dat van Pascha, het

welck gehouden wiert op denveertienden dag

der maent Nian, welche maenttendeele'

 



over Ačtor.Cap.2.vers1,2,3,4, 49

 

onfe maent Maert, endeten declemet die ban

April over-cen-femden. Hetlaetste Feest was

dat der Loverhurten, datfp vierden op den

uptgangh desJaers/ indemaent Tisri, op.

denviftiendendaghderfelver;ftemmendedefe

maent, tendeelemetonfe September,tendeele

metonfeOctober over-een. JNaer het middel

fe Feelt van de drie was het Pinxter-feelt,

waer van in den text oockgefpgoocken woldt.

Het woodt Pinxter mu/ dat beteeckent foo

veel/ gelijck de taelkundige leeren / als vijf

tighte, te weten dag. Alsoo genaemt/om

diathetfelve opdenvijfightedagh nahetFeet

van Paeffchen, vollgens Godts intellingh en

ordinantie, aengevangem ende gebiert moeft

worden. UBaerom hetoockfomtjts/ als ko

mende om de feven Weecken na Paeffchen, het

Feet der weecken weit genaemt. TDe Jooden

geven voo2 / gelijck voortrefflijcke Mannen

aenwyfen/ datde Man GodtsMoses haer be

lastfou hebben / de feven weecken, tuffchen

het Paech- en Pinxter-feet Jaerlijckste tel

len:’twelckfy totdenhupdigendaghtoenoch

met een upterste folgvuldighept ende bekom

mernisfouden waermemen: gaende/foohaeft

alsharenPaesdaggeepndigt is/ ende die ster

ren des avondts nahaergebruyck vantellen

wederomeenennieuwendagh beginnentema

ken/merditgebedt tot Godt, namelijck:Ge

fegentzijt gy Heere onen Godt, Koningh des

werelts, die onsgeheylight hebt dooruwege

boden,endetonsbevolen hebttetellende dagen

voorden ooghst, (datisvooz Pinxteren)waer
D VATA
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van dir de eerste is. JAiet versupmende dit ge

bedt alleavondente speecken: altoos metupt

geducke woodente kennen gevende het ge

tal wandeweeck,ende vanden dag, endedat

totdien avondt toe / als het Pinxterfeet fijn

armbangh neemt. -

TDitFeestnu/ vierdenf in't beginvanden

oogt; welk nagelegenthepdtvandie gamtsch

beetelanden/ omtrentonfemaentAprilvooz

viel: fnden Heere alsdanopentlijck loovende

en danckende ober hetgeben ende fchencken

desWets, waer dooz deHeerehare natie,al

hoewel sich aen andere oock miet onbetuyght

latende/bovenalle andere des gantischenaert

bodems hoogelyck verheben ende verheerlikt

hadde. Daerom oock den Psalmist feyde: Hy

maeckt Jacob fijnewoorden bekent: IfraElfijne

pf 47 infettingen ende fijne rechten. Alsoo en heeft

”“ hygeenen volckegedaen: ende fijne rechtenen

kennenfeniet.

Endegelijck de Joodenmietentwijfflen/of

op Pinxieren viertde Wetder tien geboden

gegeben aen Haer bolck/foo is dit Feest oock

daerom/ het Feest desWets genaent. Ende

om dat ptemaenfienvande veelvuldige Uel

daden Godts / metgeen ondanckbare herten

noch ledige handeln vooz Godts aengefchten

mochten verschijnen/ foo moeften fp daneen

'',Garve vandenakker, endeeen eenjarigh Lam
L4- bengen tot een offerhande aendenHeere, op.

dat daer doo den gantischen ooght mogtge

heyligtzijntenandersoockmogtenf denieu

wavuchten amtin teerten/ niet armant,
/ - - P

 



 

over Ačtor.Cap, 2.vers 1,2,3,4.

Op dit Pinxterfeelt mu/zimi de H.Apott

len net de ongemeene ende fer troofclicke

gaven des H. Geests uyt den Hemel begiftight

ende beschoneken. Immers/gelheltdie alleen

wijfe Godt vollkommen ende vollmäcickt in alle

fijn wegen einde wercken is;foo wasditoo.clt

die rechte / ja bequatmste tjdt , omdefe uyt

verkooren Mahnen met diese alderdierbacrfte

gavente verfen endete befchenicken. -

MDantwasdiegestrengeWet 3Pofs / ge

lijck alle de Joödengeboelen opdefendagh, op

den belegt Sinai aen hater vollek overgelevert;

gelijckse dacromtotnochkoedegewoonte heb

ben/van op den' des manniddags

in hare Synagogen totlofende grobtittakringe

des Wetste prädiken endete, handelten, daer

möchtatis.de inhoudt desflfs/ als oock de

Wieeffeljcke nähier hoe darf gegeben wierdt/

gantisch. Ihräélinoeft doentfidderen ein beeven:

Hoe geschickt einde Welvoegelijek quam het

dan niet oock / als Vaugelijcken spdit Pinx

terfeetde NieuweWet, namcitikdesgeloofs

endedesvzeedfannenein troofelickenEüange

liums, dos de H.Apostelen, zijnde dooz defe

omgemeene overstöztinge ende ingevinge des

H. Geests daer töe overvloedig bequaem ge

naeckt/ begon/ inbetoominghvangeeftende

kracht geleert ende verköndightte werden.

Zijndedit eenWet, hietdes letters,maer des

geets; mietonntedooden, maeromlevendigh

fe naecken. Gevendedoo den rijckdom van

Godts getade, daer in soo viendelijck van

den Heere angeboden5 stoffe eude ava -

A N
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Jef...

Jef. 42.3.

Riet am te tfidderen ende vervaert te zijn/

als welomsichvan hertendaer overte ver

blijden endete verheugen, om dat daer in

voog onsfondige menschen./foogantsch troo

stelijck blijckt/ dat Godt de doot des sondaers

nietenwill, maerveel eer desfels bekeeringe

ende leven. Jadat de Heere het gekroockte

riet nietbreecken,nochderoockendevlaswiec

ke niet uytbluffchen en will. Hadde dan de

oude ende gestrenge WetMoses, die friemen

ende etterbuylen derzielen, veroofaecktdoo

De fonde,getoomt endeaengewiefen/ inde nieu

we ende alderbpiendelijckste Wert des Euan

geliums/wasaengename olieendewijn,ja de

alderkofelijckfie balem,omdewondederzie

lente genesen, ende het gebzoocken hertete

verheugen endete vertrooten. Endedaeronn/

wasdie oudeWetop Pinxteralen Israelgege

Wen; wat eenkostelijckenende waerdigenfaec

keist dan miet/ alsde H.Geestfoo sichtbaer

ende overvloedigh,ookop defen hoogenFeeft

dagh, ober de H.Apostelen uptgefrot wiert/

opdatdeoudeWetdus alsbeflootenendever

fegelt zijnde/ denieuwe, welckde andere/ in

trooft ende genade verre overtreft endete bo

bengaet/voogtaen opeenkrachtige wijfefou

de fant nennen ende bootgaen: vollgens defe

boofegginge vanJesaiasden Propheet, speec

kende van defe nieuweWet: Uyt Sion al de

Wet uytgaen, ende des Heeren Woordt uyt

Jerusalem. - -

CPfmoetdetroofelijcke Leere der falighey

onder allerlepe Volckeren van den gantischen

- RCTI

 



 

over Ačtor.Cap.2.vers 1,2, 3,4. 53

aertbodem geleert ende berkondight worden/

vollgens defen last Christi: Gaet henen in de,„„

geheelewerelt, predikt her Euangelium allen“

Creatueren. - - -

Op het Pinxterfeeft nu/ warenmenschen“

opgekommenvanallenvolckeder gene die onder

denhemelzijn.

Alsop defe tijdt nude HeerehetPaleysfjn

der heerijckheydtopen doet / endefoo koste

lücke gavenop deuyverkooren Apostelenupt

fot/ amhet Euangelium der faligheydt/ die

vçolyckeboodtschap/welckalle menschenver

heugen ende verblijden moet/ onder alle diese - ,

volckeren te verkondigen endete prediken: -

watisdat vollgens fjn goddelijcke wijshemdt

anders/dann een aengename dau op denavont,

ende eenfegemrijcke regen indenmorgenfont?

ofte als een alderkrachtighst licht, haefigh

ende vpolijck doobzeeckende in't midden van

de duyternille ende donckerheydt. MDant als

alle diese volckeren, pder methetaengename

licht van defefalige kenniffe beschoneken/elck

na fijn vaderland vertreckende/ onder vrien

den ende magent"hupsgekommen foudenzyn;

watfoudenfeldanandersals brandendefacke

len ende lanteernen zijn/om dit aengename

lichtvan troot endegenade/ineenkortefondt

te bengen/felfs tot aentepnde vande werelt

toe - Wantdusdoende gafdeHeere, welks

oordeelen eendiepen afgront zijn/ ende wiens

werckenalroos in wisshepdttenheerlichsten

uptmunten/ nietalleente spreecken, maerhyp

macckte oock/ na de gessieg vandenH.

3 A



54 Derde Predikatie,

-
es. David Deboodtschapperswangoedetjdingeni

Math. 13

AC.

fels tot een groote heyrschare? - -

Sierdus Vollmachtende welgepaftnage

legenthepr van rijdt en van Saecken wiert defe

dierbare gave des H, Geests, dsogdie irant Van

den alleen wijfen Godt aber de H. Apostelen

uptgeftot. -

JNaer in 't befander was dit aberwonder

lijck voorval op den Pinxterdagh, twas ooek/

nahet getupgemisin den text, als dieH.Apo

fielen alle eendrachtelijckby een waren. Hadde

unse Heere Jesusdanliegenfine Discipelen,om

haer de H.t'amenkomiten aen teppijsen/ ge

" fegt: Waer twee of drie vergadert zijn inmij

nenName, daerben ick in't midden vanhaer:

De twaelf Apostelen mit 1 waren op den H.

Pinxterdagh - niet alleen na den lighaem bp

cen / sonder datiemant van haer alle / dooz

luyheyt ofte traegheyr defe godtsdienftige ver

gaderingh verfilmtofte verwaerlaasthadde,

maerf waren gek cendrachtelijck oftege

lijckmoedelijckby een. Bijnde vergadert op.

hetfandamentvan liefdeen vrede; gelück als

fachtmaedige schaepkens, ende aldervziende

lickfelammerkensvaneene kudde zijn. MPant

zünde gefamentlück / in alle oprechtigheydt

des herten / tat de waregodtsdiensten na Je

fum Christum gefilmt, foo ein gefähiede onder

haer gockigeendigh doortwitt offeydele eere,

"*. 3. maer das wareootmoedigheytachte, deneene

den anderen uytnennender dan hem, schwen.

"t Welck dan hare gemoederen soll alderbeft

t"jamen melten Ende vereenigen holl. Ende

- fict/

 



 

over Actor, Cap, 2. vers,2,3,4. 55

fet/ als fnduswelgeschickt endebereyt boo2

den Heere befkonden / doen wierdense oock

vozder metdengeeilt der liefdelendedes vredes . . .

van hem begemadight ende beschoncken. NDel

mogtdanden H. Davidfeggen: Siethoe goet

endehoe lieffelijck is her, dat broeders oock ºf 33- "

"famenwoonen ! het isgelijck.de kostelijcke“

olie op het hooft, nederdalende op denbaert,

den baert Aárons, die nederdaelt tot op den

foom fijner klederen. 't Isgelijck.dedauwHer

mons,(ende) dienederdaelt opdebergen Sions:

wantde Heeregebiedtaldaer den legen, (ende)

her leven tot in der eeuwigheyr.

J.Maier als bwp gelet hebben op den tijd ,

wanneer defe gave op deApostelen uptgefrot

wiert/ fao. laetons verder. Doch oberwegen

Het tweedeHooftstuck, behelfende deuyt

fortinge der gaven des H. Geets over deA

postelenfelfs, daer van muftaetWerder inden

text aldus : Ende daer geschiede haestelick

uytdenheimel eengeluyt,gelijckals van eenen

' gedrewenenwindt, ende vervulde “

er geheele huysdaer fy faten. Ende van haer - -

werden gefien verdeelde kongen, alsvanvuur,

Ende her fat op eeniegeljck van haer. Ende syr

werdenalle vervulrvan den H.Geelt, ende be

gonnente spreecken mer andere taelen, soo als

de Geelt haer gafuyt te prcecken.

Als die vermaerde Profeet Jesaias infijnH.

Predick-ampt fou bebefight worden/ docn

was er tot een teecken dat menhoorenendat

meinflien kande: een machtige stemme, waer

van de posten der dorpelendes hupshaer be- Je““

D 4 weegh



55 Derde Predikatie,

2. Kor. 3,

(y

Hebr. 10.

II.

Pf.: 3- 2,3.

Pf, 143.
IC.

r Petr,1.

9

weeghden, endeeenroock,waer vanhethuys

felfs vervult wiert. Ofviel het voor / als de

H.Paulus,om't Euangeliumtevierkondigen/

geroepen wierdt/dat doen finellijckhem uyt

den hemel een groot licht rontom omscheen?

Hier fiet men/ alsdeH.Apostelen, alserste

fondateurs ende grondeleggers des Saligen

Chriftendoms, vanden Hemel met de gaven

desH.Geeftsgefalft endeingewijtfoudenwo

den / dat fülcks met ongemeene endegantsch

klaere teeckens, van Godts hant/ mede be

Uefight ende bekrachtight wiert: want uaen

hoo.de eenoverwonderlijcke windt, endemen

fagh elfs vierige gepleten tongen op de H.
Apostelen fittende.

MBatdewindtdanaengaet/ ist die eenmid

del des levens diente omde lucht te reyni

gen isse verquickelijck endevermaeckelijck?

en benghtse den mensch/felfs doo.debzupf

fendeendeongefuimige zee,totdehavenfijner

begeerte - TDe H.Geest is het rechte middel

Omeennieuwlevenvangenadeende vantrooft

in anfe ziele te teelen. TDefelve reynight onfe

herte vande quade conscientie, om den leven

digenGodt te dienen. TDefe voertonsfachtkens

aen de stillewateren, ende verquicktonfziele,

onsleydendein defpore der gerechtigheytom

des Heeren naems wille. Ein epindelijck/ den

Heyligen Geest lepdt oufe voeten in een effen

lant, omdaer ten laetstentemogenafbyengen

het groote eyndedes geloofs, namelyck defa

ligheyt der zielen.

Ofquamdefe windt, of desflfsgeluyt,
- Ull

 

 



 

overAčtor.Cap.2.vers 1,2,3,4. 57

SietickendedcbeloftemijnsVaders opu;maer"

niet van hier ofte vandaer/ gelijck dat an

dersfoo weiltegebeurenplagh, maer alleen

uyr den heimel: vervulden defelve/ niet de

gantische Stadt, ofhetgeheelehuys,maer vol

gens een Hemelischebestieringe/alleendeplaets

daerde Aposteled faten: *t MBaseenleerfaem

bedupdtfel/dat defe gave, als een alderdier

baerft geschenck, vanGodt den almachtigen

alleenfijnoofponckhadde. Endemietaende

menschen in 't gemeen / maer alleen aende

Apostelentoebehoode: madefe belofteChristi: uc. 24

blijf gy in de stadt Jerusalem, tot dat gyfult

aengedaenzijn met kracht uyt dehooghten.

Enwas defe windr, ofdes felfs geluyt,

haettigh,geweldigh endegedreven? 't gafte

kennen/ datdegavendesH.Geets, hetfalige

licht des Euangeliumsmetfulckenvaerdigheyr

ende kracht foude vootplanten,/ dat het mie

mantfoudebeletren oftekeerenkommen: fchij

nende / als de blickfem, in een koxte fomde/

van het Oosten tot het Westen: gelijck het

Euangelium oockfelfs noch in'tleven vande

H.Paulusfoo overdegantischewereltaluptge

bzeptwas/ dathy daeromfeyde: Enhebben

' "rniergehoort ? Jadoch, haergeluyt isover„„

egeheele aerdeuytgegaen,endehare woorden is.

tot.de eyndeder werelt.

Boch dewijl hetde Heere behaeghde/ om

omtrent dit wonderwerck miet alleen een teec

kentegeven boop hetgehoor, maeroockvooz

de oogen ende hetgesicht; foofaghmen dan

hier verdeelde tongen, als van vuur, fittende

D 5 op



58 Derde Predikatie,

op een ygelijkvande Apostelen, MBaerlück een

verbeclidingh ende vertoogh "twelck groore en

gantisch wonderlijcke dingen aenwees. NBant

defe gedaentenspan tongen bedupde/datde

H. Apostelen, die als beedfane schapen wier

den Uptgefunden in 't midden derwolven, het

H.Euangelium foudenbootplanten/ mietmet

cen bloedigh geWelt/ ban spießen , ofte van

fwecrden, naermietenkrachtige tongh,ber

mitsdat fp / zijnde anders ongeleert , daoz.

ingeringeWan GodtsGeelt, foulden gemaeckt

worden/ als vroome mannen, erwaren in 't

prcecken, op dat defe Goddelijcke voorseg

„, gingenan Jesaias mogh verpult worden: Died 'der stamelende felfs falveerdigh zijn om

belcheydentlijcktefpreecken, -

Dät undefe figuerc vantongenverdeeltofte

gelpleiten waren weg.aen/datacnhacreen

voudige menschen / zünde fälfs in geeil men

fchelijcke konten ein weitenschlappen bedNeben

P ferbaren/ dpa Godts kracht/ welclt doch

gen dingh te groor ofte te wonderlick kann

Zijn/ fou gegeben worden / ais oft nicht ein

maer verschepden tongen in die mont hat den

om mietmeereenderleye, maer feifS tot erg

van Gadts Raen/ ende stichtingh der mens

fchen/ allerleyetalente kommensprechen: Ra

Marc... diese belofte Christi: Metnieuwe Longenfullen

16, 17. fy prescken, - - - - - - - -

Endatverder diese verbeeldingen ban tonn

genvuurgh waren, bedudel datdeH: AP
Mah. „ fielen, zünde gedoopt met den H. Gert ende

I 1, mer vuur,als Handelnde fackelten, ein lichtende

- - - - -
-

-

toort- .

 



 

over Ačtor.Cap.2.vers 1,2,3,4, 59

toorten , hef H. Euangchum , zünde f niet

traegh in't beneerftigen, maerwuurig-vangeeft, Rom..

met wackerheyr en Gaddelijcken Yver fouden 11.

leeren ende predicken ander die menschen: ge

lijck de H.Paulus Baerom. Doch feyde: Icken Rom...

schame my des EuangeliumsChristi niet: want

her is een kracht Godts totfaligheyr, eenyge

lijck die gelooft,

JAu hef fitten wandele JongenopdeH„Apo

fielen gafte hemmen/datfp/schoonongeleerde

menschen / de Instrumenten ein Mannen noch

tansfoudenzijn/ dewijlGodtskracht in swak-2. Kor.1.

heyt vollbracht wogdt. Waerdoofalsgeefe-”

lijcke Bouwlieden, alle defe groote dingen/

ende in'tbesonderhetoprechten ende uytbrey

den van dit nieuwe Koninckrijck dergenade;

zijndefpdoo defe angemeenekracht vanGodts

Geestgesterekt/fontaengebangen ende upt

gevoert te wogden - op dat onfe geloovenier

indewijsheyt der menschen enfoudezijn,maer***

in dekracht Godts.

J.Maer aengesiendatalle Godts belofenin

Chrifius ja en amen zijn , en derhalben hare 2 Cor. 1.

feeckere uytkomft ende vervullinghhebben/foo“

en vermam men hier niet de bloote teeckenen

enfigurealleen; maeroockde faeckefelfs/ die

daer dgo2 aengewesen wiert: want ywerden

(gelijch den text fegt) allevervult met den H.

Geest, ende begonnen te spreccken met andere

raelen - soo als de Geesthacrgafuyt to fpreec

ken. Hadden fp dan te vooren maer kenige

enckele droppelen (omfog tefpzeecken) van

defe Geest gehadt/ ml Wierdt deflve als een

gc



Go - Derde Predikatie,

geheele stroom overhaer uptgeftot. Endaer

om/ was defegaveniet wepnigh in haer ver

meerdertentotegenommen, als Christus vanden

doodenopgestaen 3hnde/ende in hare Verga

Ioanze. deringh verscheen / op haer blies, feggende:

22. Onttanght den H.Geest : nu op den Pinxter

dag wierden syfelfsvervult metden H.Geest,

en derhalven/ na verepfch vanfaecken / ten

vollenbequaem gemaechtomdit Goddelijcke

gefantschap, in 't predicken van't H. Euan

gelium, onder alle volckeren, "tzpoock ge

Reerde ofongeleerde , wuel uptte voeren ende

„ waerte nennen. Dodende in alfoodoo de
"* Goddelijckewysheydt/ alsin'tweynigege

trouw zijnde/ over het meerdere efet, ende

tot grooter ende hoogerdingen ält TUIDE

opgevoert. WBaer van oock toteenfeer dup

- delijckblickendebewijskan verstrecken/date

begonnen met andere taelen tefpreecken. Sp

haödem te vooren/ als zijnde Christi Apolte

len, weil verschenden heerlijcke teeckenenen

wonderwerken gewzochtende gedaen;maerde

gave,dmuytheemfetaelen tefp2cecken/en had

denfp noch nict gehadt. Dochals nude tjdt

daerwas/darfe volgens:Godswille endewel

behagen/ hetEuangeliumderfligheydt oock

onder allerleye Natien en vreemde volckeren,

wiensspraecken spin’tminste mieten verston

den/fouden mocten verkondigen en predic

ken, fietdoen/ alshetmurechtnoodigh was

ende nur ein dienst kondolen / doen wierdt het

haer van den Heere, welck de fijnen nopten

verstummt noch ein verlaet / gegeven ende ge

schon

 



overAčtor.Cap.2.vers1,2,3,4. 61

schoncken / date op een oogenblick niet een,

niettwee, ofdrie alleen/ maerfelfs allerleye

taelen en spraecken fpzeecken endegebzupcken

konden. -- - --

MBaerlijckeenfoo Goddelijcken teeckenen

de mirakel, datdaer over allede ooren,felfs

vanden gantischen aertbodem, als ruyffchen

entuyten moeften/ omdat felfs federt datde

wereitfont/ in geengewelten desfelfs/ opt

diergelijck gehoot of vernoomen is. Bünde

dit geen werok van Engelen, vanduyvelen,

afvanmenschen,maervanGodtalleen.WBant

offhoon/ tot eenfonderlingh wonder, aen

gaende den vermaerden. Mithridates, Koning

van Pontus,verhaeltwogt/datdie fevenderleye

taelenfpzeecken kon: Watgelijckhepdt hadde

dat doch in "talderminfe met het geene daer

wp mubanfpzeecken. TBien Koningh hadde

datinveele Jaeren metgrootevlist ende moey

ten aengeleert/ emfpack/'tis waer/fevender

leyefpzaecken ; maer hp en kon’er oock niet

meer: TDochdeApostelen omtfingendefe gave

fouder eenigh menschentoedoen/ ende bunteu

alle neerfigheydt ofarbeyt : alleen op eemoo

genblick: fpzeeckendenfetfevenderleye, maer

allerleye spraecken founder onderföhept. Blye

kendealfso klaerde Goddelijckheyt van haer

gefantschap, endedatGodtden Allmachtigen

Wiens werdkdit alleen konde zijn/ met haer

WAS

JAaer gelijck de oorfprongh van defe gave

auptdenhemelwas/footenwas oock mietmin

der des felfs uytvoeringe endeve“
- -

- - - W

- - - - -
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want de H.Apostelen spaecken geenydelle ein

fouteloofe dingen/ kommende geringeiladege

ven aende gene die defelve hooden - of her

gene haer alleen doo menscheltjck overlegh

moghtgoedt en dienfigh duncken: o neen,

maer fooalsdeGeesthaer gafuytte spreecken,

fepdtden text. Sp dann waren die Instrumen

ten, maerden H.Geest was die Autheur, Sn

maeckten welmet de Hippende woorden,naer

defin en meymingh werdt doo den H. Geit

op hare verstanden, vollgens een onfeylbare

ingevinge des Geests/ingedrückt. Etidaer

om/ hier wierdt de belofte Christi, aen haer

anh...gedaen/ vervtle ende vollbracht, nanelijck:

*** Wanneer syu overleveren, föben fuleghyniet

beförght zijn, hoe, of war ghy spreecken falle.

Wantherfälü in dieuuregegeven wordenwat

gyfpreeckenfüllt. Wantgy einzijt nie die pre

ket, maer('tis) de üwesWaders, die ih

ufpreeckt.

roepann- Üptdefe H.Historie,dusverreuptgebzeydt

-. ende verhandelt/ konnten von dantenbeflüyte

tot onseraller stichtingh ende verbeteringhaf

nennen ende leeren / dat alle voöme engodt

falige Christenende troofkrijeke gaven des H.

Geestsfeekerljkvan den heimelte verwachten

hebben / ende van daer oock verkrijgen füll

len: wantindien de Heere Jesus, op hetfon

dament dathy de fijnen noyten versuynt/

enniemantvandefelve/als Welfen willaten;

degavendesH.Geests, op den H.Pinxterdag,

ä infülckenoberbloedigen maere, ober die

HApostelen, na datsendodighwaren/ heeft

upt

 



 

over Ačtor. Cap.2.verst,2,3,4. 6.

uptgefrot: fooenfalhp/die altist de sefde is)

ende defelfde blift/ ende alle in ledeh, als

het fwart van fijn epgenooghappel lief heeft

ende bemint/ defelve gaven, in hare maten,

niemant van defelve/ na darf die tot upt

voeringh van hareberoepingen, endeontha

ren Heylandt te dienen/ mogen noodigh zyn/

onthouden noch wenigeren. Telmeerder/ on

dat fijnepgenbeloften,desaengaende/uptne

ment klaeren dupdelijck leggen. Want dus

fepthy: Wat vader onder u, dien de fone om

broodt bidt, falhemeenfeengeven ? ofoockt.„.

om eenenvilch, falhemvooreenvilch een flan- - - - -

gegeven? ofte foohy oockom eeneney bude

bidden, falhyhem een Scorpioengeven ? In

dien dangy, diebooszijt, weer uwekinderen

goedegaven regeven, hoeveel te meer al de

Hemeliche Vader den Heyligen Geest gewen

dengenen, diehem bidden. d tufederat Joan. 14

Indienghymyliefhebt, soobewart mijnege- ? -

boden. Ende ickfilden Vaderbidden, endehy

fal ueenen anderenTroostergeven, opdathy

by ublijve in der eeuwigheyr: (mamelijck) den

Geest derWaerheydt, welckende werelt niet

en kanonifangen:want yenfiethemnie,noch

en kenthem niet; maer ghy kennt hem: want

hybljftby ulieden, ende fälin u zijn.

Ende hoe / en foude oock die getrouwe Sa.

lighmaecker, welck die behoudenis endeve

fant van fjn geeistelijck Michaemfao feer lief

heeft ende bemint, den H.Geest aen alle die

1eden des elfs/ na darfe noodigh zijn / miet

gantischgaernegeben ende' den



64 Derde Predikatie,

oan. 6.

Z»

Rom. 8.

14, 15, 16

dat daer in doch die wortelende kracht ban

"t nieuwelende geefelijckte leven bestaet/ bwaer

upt dat alle geefelijcke enhemelsche deugden/

onsfoogroatelijcksnoodigterfalighept/ ont

staenen sprupten moeten. UBantleeftonslig

haem mietfonder deziel ; die zielen leeft dat

wareleven,"t welck upt Godt is/miet/ buyten

de genade ende kracht vandenH.Geet: daer

om oockde Heylant fepde : De Geest ist die

levendigh maeckt. -

MDat isonsoockmoodiger/ omnietinduy

sternisflete wandelen / Ofte op 'tonfeckere in

de lucht te flaen; dan dat wp/ vollgens cen

lebendige en volychehoope,omdefteckerhept

onferfaligheydtte finaecken endete poeven/

met de trooftrijcke aenneminge tot kinderen,

ban onfen Godt beschoncken ende begiftight

worden: maer dit muen geschiedt bupten die

gemepnfchapvanden H.Geestniet: waerom

de H.Paulusfepde: Soo veele als"er door den

GeestGodtsgeleydet worden, die fijn kinderen

Godts. Want ghy en hebt niet onttangen den

geeilt der dienstbaerheydt wederom tot vreese,

maer ghy hebt ontfangen den geeft der aenne

minge totkinderen,' welckenwy roepen,

Abba,Vader. De felve Geeftgetuyghtmet on

fengeetdat wy kinderen Godszijn.

MBel aendan/ verblöden ende verheugen

wp onstegenwoodig op den H.Pinxterdagh

inden Heere/ omdatden H.Geet op denfel

venfoo overvloedigh over de H.Apostelen is

ä op dathet Euangelium derfalig

bept solide gepredickt worden/ bepde denge
NEUM

r

  



- -

-

overAčtor. Cap 2. vers 1, 2, 3,4, 65

 

tien die verre zijn endenaby: en zünde oock

onfen Godt berept/ endeten unterstengewil

ligh/omdefe derbaregave, elfs aen alle in ,

kinderen, na datelck magh noodighzyn/upt

tedeelen / te geben / endete schenken: Sog

laten wponsfelvendo.ch/tenaenflien vandefe

kofelycke dingen endierbare weldaden/ wel

examineeren ende onderfoeken, te wetten/ of

wy dooz Godt vuetighen ernstighte dienen

wel optfoodiep gegraven hebben / ende foo - -

verre gevozdert waren./dat von doo: Godts

genade/ van de fonteyne endevan het warer

des levens hebben mogen proeven ende drinc

ken. Syndedit veelfoeter danwj: Endeten
aenfienvangenadeentroof/ook onmogelijek

ommet een sterffeljcketongeeensupttedut

ken:omdatdaerdoo.de dageraetaerbreckten

de Morgen terre opgaet in desmenschenherte.

Hetfelbedanteregteerstpröewende ein finaken

dehet goede WoortGöds, ende dekracht der

toekomende eeuwe. UBaer dooz men/ zijnde

aendeziele befchoncken/ met de vredeGodts,

die allevertant te boven gaet, ineen lebendig

gevoelen van Gods gemäde/ uit deerwaren

heytfelfs kanfpzeecken: Ick hebbegevonden

dengene, die mijnziele bemint: mijn Vriendt Santº 3 -

is myne, ende ickbenzijne. Ohy, die onder““

delelienweyder.

Taetonsdan/omboozal/omtrentfoogroo
tedingengeen quadereeckeningh maecken/op

dat wp dochten laettentot' eeuwigescha

hemiet bedzogenuptenkomen/ onsfelben wel

onderfoeckenende seltenerwp aen

S



 

66 Derde Predikatie,

-

A&t. 19.2.

1 Cor.2

I4

- Rom. 8.

-

fegenricke goederen / ein dierbare, weldaden,

dooz Godsgenade/ oock eenighdeelendege

meenschap hebben, dan ofwy met de twaelf

Ephelische Mannen, fchoon opden H.Pinxter

dagh, einandererjden, foo overvloedighende

dickwig van defe aldernoodighfie gaven ge

hoortende gespoken wogt defe gantisch wolle

derlückeenveemde tael, tenaensien vanone

eigeneondervindingefoudedoenhaarente we

ten: Wyenhebben elfs nietgehoort, oidaer
een HeyligenGeestis. 't Wellieren alderklaert

bewig foudezüntegemonie epgeneziele dar
wptot de ware wedergeboorte ende vernieu

wingedesherten / buyten welch niemant opt

kanaligh worden nochniet gekomen noch

gevoldertzün. MDant een natuurlijckmeniche
(na die leerevande H.Paulus) ein begript nier

dedingen, die des Geets Gods zijn: want y

zinhem eendwaesheydt, endehyen kanfe niet

verstaen, om darfe geeiltelijck onderscheyden

worden." Ende hetgreen ons in die gewal, bei
ven alles moest daeniddereneine"g Ule

fälfdeltrupsgesamt geeftons defe waerfehou

winge: Diein denvleesche zijnen kon" Godt

nietbehagen. Endefooiemant die Geelt Christi

1, 9, nietenheeft, die ein komt hemniet tot
Daerom dam/ wat is noodiger als met

upterste neerfigheydt ende arbent daer na te

staen ende te freven Dat/ wierden die H.

Apostelen meteen overvloedige mate desGerets

op den H. Pinxterdagh aengedaen / wp mct

defelve (schoomineenveelmindermate danfp)
evenweimetfooveel alsonsomGodt die

- TEIN



 

overAčtor.Cap.2 vers 1,2,3,4. 67

nen mag noodigh zijn / oock begiftight ende

befchoncken mogen worden : ncmende deelin

defe falige beloftenis : In de woetjne fullen

waterenuyuberten, ende beecken in diewilder

niffen. Het dorrelant fall tot staendewaterwor

den, ende her dortighlant tot sprink-adersder

wateren. In derwoetjne der draecken, daerfy

gelegen hebben, falgras mer riet ende biefen

zijn. Entwederom: Icksalwater gietenopden

dortigen, ende stroomen op het drooge Ick

fallminenGeestopuzaedtgieren, endemijnen

fegen opuwenakömelingen endey fallenuy-,
spruyten tuffchen in"tgras, als wilgen aen de . "

waterbeecken. Ende noch eens : Hetfalten

dien dagegeschieden, datde bergenvanfoeten

wijne füllen druypen, ende de heuvelen van

melckvlieten,ende allefroomenvan Juda(vol)

watergaen. Ende daersaleenfonteyne uyt den

Huyfedes Heerenuytgaen,ende falhet dalvan Ie 3“

Sittimbewateren. - -

CDdan! indefedingendeelte hebben/ende

duste maecken hoe.goedertierenendevriende

lijckde Heereis,dat iscerst trooft enderijck

dom. WBant van alles wat aertschis / noet

men totmalkanderenfeggen:

-

Het water en kan geen dort verflaen, rer.

Uw.drooge brant doet uvergaen. - -

Jef. 356,

7

-

JBaeraengaende defenfaligenStroom,daer

is genade ende blijdtschap in; na het woogdt

van den aldervxiendelijcksten Heylandt felve/

feggende Eenyder, vanditwater di
2. 2.



 

68 Derde Predikarie,

Joan.4.

1 33 14

C Wits.

al wederomdorten: maerfoowiegedroncken

ial hebbenvan het water dat ickhemgeven fil,

dienenfall inder eeuwigheyr nier dortien; maer

her waterdat ickhemfallgeven,fal in hemwor

den een fonteyne van water, springende tot in

heteeuwigeleven. NBaerlijckeengeluck,waer

doozeen mensch met vreugdewarer kan schep

pen uyt.de Fonteynedes Heyls. Aengesiendat

hp hier dooz vervult wogdt met de rijckegoe

deren van GodtsHups/ende methetheplige

vanfijn Paleps. MDodendefomtjts/ na dat

fijn herte of minder ofmeerder van Godts

goeden Geest bestraeltendeaengedaen woldt/

als wechgeruckt om meteenvoornaem Rij

mertotden Heere upt te roepen:

Uvreughde-olygaet gygieten,

Die "swereltsvreught te bovengaet,

Die hier ufchaer alleengenieten,

Selfs die hierzijn in flechten staer.

Hetgeendatghymyhebt gefchoncken,

Smaeckt my, ö Heer! foo overfoet:

- Och!och! het maekt my dikmael droncken,

Datickvan vreught opfpringen moet.

JRaer ommetdit Hemelsch Pinxter-vuur,

dooz Godts genade / meerende meertemo

gen beschoncken worden/istenuptersten moo

dig / dat wp onfen toevlucht/ met een diep

mishagen/ ende herteljcke vernederingbaun

onsfelven/ nemen totJesum Christum, den

eenigen Fonteyn vanheilende falighept voog

ongs allen: zijnde hpdien geefeljcken Sama

11 UACN



 

over AÖtor.Cap.2.vers 1,2,3,4. 69

ritaen, die/ omonfe gebzoockenendeverfla

genhertete genesenende troofen/ olie ende

wijn, ja die alderaengenaemste ballem in de

wonden van onseziele kan gieten. Bünde hp

hetook/ die so gantischtroofteljk totonfelherte b

fpzeeckt: Diedort heeft, diekome, ende die"
wil, nemehet water des levens om niet.

Enten defen epindeis hetvoog aloockvan

onfenplicht, derwyldatter geengemepnschap

tuffchen gerechtighept ende ongerechtighept/

tniffchenlichtendedupferniffe en kanzjn/dat

wp/ omgemeenschap aende H.Geest, mct

desfälfs aengename vertroofinge, tehebben/

de londen ende boose werckenaltoosbanher

ten hatten ende mijden: Want dewissheydt en

falnietkomenin eenziele, die merquaderanc- Derwish,

ken omgaet, noch en fal niet woonen in een - - -

lichaem aen de fonden verplicht: want de H.

Geest der onderwijfinge vliet debedriegeryen,

endewijckt afvan degedachtender onverstan

dige. En daerom/ als de boofe Jooden aen

Godt, ende fijn waerheyt foo feer ongehaox

faem ende wiederspannigh waren/doenfepde

Stephanus tegen haer: Ghy harrneckige ende

onbesnedenen vanherten ende van ooren, ghy

wedertaer altijt denH.Geest, gelijck uweva

ders (alsoo) oockgy. Enderhaven/ omde

vertrootinge des H.Geefstegenleten/ ende

te bchouden/ foomoetmendaernafaen/dat

mein Defelve miet bedroeve, maer altoos be

hagen mag. -

HNaer epindelück endetenlaetten/ derwül

dat wyn defe dierbare gavenfooseer noodigh,

E 3 Llide



7d - Derde Predicatie, 

ende nochtans / ten aenfien van ons flven/

foogantschonwaerdighzyn/ hoe enfüllen wp

dandenalleen gront-goedertierene Godt ende

Vader daerom niet alle dagentenernstighten

p: 43.3. bidden endefmeccken, metdenH. David,feg

gende:Sendtuwlicht,ende uwewaerheyr, dat

die myleyden, darfe mybrengen tot den bergh

uwer heyligheydt, ende tot uwe wooningen.

Ende wederom: Schept my een reynherte,

Pft. 13, o Godt! ende vernieuwrin’tbinnenltevan my

14- eenenvaftengeet: en verwerptmy niet van u

aengeficht, ende en neemtuwen H.Geest niet

vanmygeefmywederdevreugde uwesheyls,

endedevrymoedigegeet ondersteune my.

Taetons dandickwills tot Godt,denVader

der lichten, waer van alle goedegiften ende

volmaeckte gavenafdaelen, doogoufegebeden

naderen; feggende in defehertroerendewoo

Den tot heim:

Ickkniel hierom in diepe ootmoed neder,

Jkfuchtenfmeeck, ickkoom met traenen

weder

Vooru, mijn Godt, ickbid,wiltmydoch

fchencken

DegaefuwsGeests, doe, Heer, mijnziel

- verdrencken -

In't Hemelnat, datlevendt afkomtvloejen

Van uwen troon,endoe die stroomengroei

jen -

Tot volgenot van'sgeefsvriendelijkheden.

AyGodt ! verhoor mijn femtecken cngebe

den. - - -

- - Clide



 

overAčtor.Cap.2.vers 1,2,3,4, 71

Ende wilt oock/ in "t ernfigh versuchten

totGodt, omdit Remels Kleynoodt endedier- :

baerJuweel, "twelckeenZegelis van Godts

epgen handtophetherteingedruckt/nict ber

geten noch verstummen / als het maerietste

pas magkomen/ omdickwils aldus ofteop

diergelyckewyfe tothem tefpzeecken:

- - - - -

Komt Hemeldauw en overftort

't Gemoet, onwruchtbaeren verdort,

O'Stroom des levens ! 6 Fonteyn!

Bevochtight ons, enwacht ons reyn.

Komt Goddelijkvier, enfeektvoortaen Geestclik

Ons koude ziel metyveraen. :

Komt Heyligh Vier, verteert,verflint, -

Al war in ons noch "r. vleesch beminr. »

GhyWint desHeeren, weeftdochmee

Onszielen-chip in's wereldtszee,

Op datwy,vryvan chipbreuck dan,

Landenin't Hemelsch Canaan.

- -

En wanmeer wpdusdagelücks / meteen

geloovighendegehooraemherte, inaendach

tige ende vuurigegebeden totonenGodtna

deren/ danfall hp oock one hertenmeerende

meer levendigh maecken omfijnNaemswille,

endefin goede Geestfalonsleyden in eeneffen

lant. Hp falons het licht doen opgaeninde

duyterniffe,doende ons vreugdelende bljdt

fchap hooren: vermaeckende ous op hetbedde

vanonekranckhept/ende veranderende oufe

Icgerals ineenrepe/mainhoudtvandesefinee

kingh / in rjm vanden H.David.

E 4 Lact



72 Derde Predikatie, &c.

--
- - -

- -

- - - - - - -
- -

-

rez, 3, Lactafvan flaen, verquickt, Heer, min

Pf. 36. 8.

92 ICs

gemOet, . . -

Eer da ick van hier scheyden moet.

„Endanfallen wp/ zünde anf herten met

den H.Geeft foo, troostelijck doortraeltende

verlicht, ende brandendeenvierighgemaeckt

zijndeinware godtvzuchtighept/doozhet He

mclsch Pinxter-vier, in eendankbare verwon

dering/als met bzeughde-tranen mogenupt

roepen/metden Profeet David, totden Heere:

Hoedierbaerisuwegoedertiereatheyt,öGodt!

diesde menschenkinderen onderde, schaduwen

uwer vleugelen toevlucht nemen, Sy worden

dronckenvandevettigheyt uwesHuyfes,ende

y drencktfeuyt de beecken uwer welluten.

F" byuisde Fonteyne deslevens, ende in

uw lichtfien wyhet licht. ,

TDeHeere,dealmachtige gebeonsalle/upt

genade/inditgroote gelukvanheplentroof/

deelendegemeinschap temogen hebben, A

MEN, - -

, ,



overLucasCap,2.vers8,9, 10,11. 73

-

-

-

- -

IV. PREDIKATIE,

Op den Kersdagh,

Uythet Euangeliumvan Lucas, Cap,2.

vers 8, 9, 10, 11. -

Ende daerwaren Hardersindefelvelantfreke,

haer houdende in het velt, ende hielden die

nachtwake over harekudde. Endefier, een

EngeldesHeerenftont by haer, endeheer

lijckheydt des Heeren omscheenfe, ende sy

vreesden met grootevreese. Ende de Engel

feydetothaer: Envreestniet: wantfier,ick

- verkondige ugrooteblijdtschap, die alleden

volcke weisen fal, namelijckdar uhedenge

boren is den Salighmaker, welcke isChr

stus deHeere, inde Stadt Davids.
- -

Geliefde in den Heere:

-

NT
geerte van de geloobige Baderen des

Ouden Testaments / madekomfielen

verschlimme van de beloofde JBefragen. Sa

lighmaker in den vleefthe / daer na warense

als repckhaltende/ wenischende die geluckige

dagente mogen beleben. Och ! datgydehe

melen scheurdet, dat gydaer afquaemt, riep

de Dudeltiercke daer over Upt/Jel.64. 1.Vader

E 5 Abra

FFF Hoot was ten allen tüden het godt-ein

vzuchtige verlangen/de flüchten be-“

 

 

 



74 - Vierde Predikatie, 

Joh. 8. 56.

Gen,49

ad.

Gen. 22.

18.

Jefa.11.

69.

Abraham, dien grooten Patriarch/ die had

metverheuginge verlanght, op dat hy Chaifi

daghfoudelien. Daeroverriepden stervenden

Jacob upt: Opuwefligheytwachteick:Hee

re. Dat waren die dingen daer veele Prophe

tenen rechtváerdigena verlanght hadden om

te sien en te hooren : na het woodt vande

v“ Matth. 13. 17.

n geen wonder / datdefe oude geloovige

metfulcken herteljcken verlangennadekom

fe en verschijrlinghonfes Salighmaeckers in

den vleesche aengedalen waren: wantfpmerk

tende komfte desJAefftasiaen/ als eenfaeck

daer hetaldergrootste hepl engeluck voo2 het

gantische menschelijcke geflachtingelegen was.

Hp was dat zaedt der Bouwe/ aen onfe

eerste Ouders indenParadjfe al belooft/en

aen Vader Abraham met die expzeffe conditie

toegesepe/datinhemgefegent foudenworden

alle volckerender aerde. Daeromfonger Ilf

raels litoninck vaninden72.Psalm: Hyfalde

elendige desvolcks richten; hy falde kinderen

desnootdruftigen verloffen; hy falnederdalen

als een regen op hetnagras, alsde druppelen,

die de aerde bevochtigen. In fijne dagen falde

rechtvaerdigebloeijen, ende veelheytvanvre

de, tot dat demane niet meer enzy. TDanfou

der foo grooten vede op.denaerdtbodem we

fen/ dat den wolfby het lam souverkeeren,

en den luypaerr mer den geytenbocknederlig

gen. IAensounergensgeien leet doen nochver

derven op den gantischen Bergh des Heeren;

maerde aerde sou vollzijnym de kanndes
- - SS



over Lucas,Cap.2.vers, 8,9, 10,11. 75 

Heeren, gelijck.de wateren denbodemderzee

bedecken. -

Dat was die allgemeene bevattingh / die

onder die geloovige Mannen/ mopende de

falige verschijninghvan de Heplantin de we

relt/ plaetse hadde/ em upt dienhoofde was

het/datefoo hartelijck wenichten omdiege

luckigedagen felfs te mogenflien en beleven.

En daerom/ wat wonder was het/ datden

faligen Engelmpt Godts troon in 't WBethle

mitisch velt nederdalende/ wanneer diese groo

te Saligmaker vande werelt nugeboren was

om die Herderenditfaligh nieuws bekent te

maken / ende menschen met dit groote hepl

gelucktewenschen: hetfelve noemteengroote

bljdtschap, die alle volcken weisen fou, en

voots die gantische faeck met fulcke omstan

digheden beschrift / die ons aen alle kanten

vertoonen het groote hepldattervooghetmen

“ geflacht inopgewondenten begrepen

UAB.

Enom vandeninhoudt van die aldertroo

stelijckte bootschap desEngels aende Herde

rennader nagelegenthepdt des feetdaghste

fpzeecken/fullenwpindie Historieaenmercken

tweefakten.

I. DeverschijningedesEngelsaendeHerde

ren in hetvelt vanBethlehem, om haer dege

boorte van deSalghmakerbekent te maken.

vers 8, 9.

II. Sijnboodtschapenaenbrengenfelve.vers

IO, II. -

Van het I.Stuckfghthet Euangelium al

Dus:



 

76 Vierde Predikartie,

duK: Ende daer waren Harders in die felve

landtfreke,haerhoudendein hetvelt, endehiel

den die nachtwake over hare kudde. Ende fiet,

een Engel des Heeren tont by haer, ende die

heerlijckheyt desHeeren omscheenle. Ende sy

vreesden margroote vreese.

Waer inderGuangelistans verschendenfa

ken aenteechent.

1. Poogeerft/ Van Wat conditieren beroe

pinge dieperfoonen waren./daer den H.Engel

de gebooteomfes Heylantsallereerft aen ver

kondight heeft/ namelüch/Herders. Endedaer

waren Herders in de selve lanttreke, fight.de

Guangelist. Eenvolck/ bwiens werckbetont

in vce/ en welinsonderhept in schapen te hoe

den ente werden en daer haerkostwinninge

vante soecken. 't Wasdie Oude eneenboudige

veldtmeeringe / daerde audePatriarchen/en

insonderhepe Jacob en fin Saonen haer wel

eer im defe felve contrep van Bethlehem mede

geneerden. Eenamptenberoeping mietalleen

in die Oude engodtvBuchtige Patronen/Alba

ham/ Ifaac/ Jacob/David ein andere/dat

altemaelBeehoedersen harders waren;maer

oack infanderhept dooz die verschijningh van

defen Engel aen en bp defeHarders, genoegh

faemgeheplighten verheerlicht, Verkiefende

Godt / die wonderlick in all sein, wegen is/

nietde vuijfe / nietdemachtige/ Inletde Tijcke/

degroote enaensiemelijckevandefe wereit/on

de geboote van fijn Soan aldereerst bekent

te maecken : maer defe geringe ein omgeachte

menschen vgogde werelt/diehpdittroofclickt

- - nieuws

--
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nieuwsdoofin Remelschen Legactaldereerst

bekentmaeckt/ terwijlfe dus metmeerfighcpt

haer beroeplinge waernemen: wantfy hielden

haer (fght Lucas) in het velt, om dat haer

hantteeringe haer daer meerder als in de fe

denriep: want hier was haer vee date had

den te befolgen/ te behocden/ entebewaken/

tegen diefachtige menschen / oftegen den in

beuck van wede wolventen andere verscheu

rende bersten, endaerom hieldense/ natige

tupgemis van de Euangelist / denachtwake

overhare kudde. - - -

't Amptvaneen Herderverept/dathyniet

alleenbp dage/ maer wclinsonderheit embo

venalbpmachteenwakendoogeoverfinkud- -

de houdt/wamtdanishetdatden wolfeman

dereongedierte aldermeefloertom her weere

loofe vee in fijn tandente krijgen. Emdaer

- - - - -

- - - - - -

om/ Jacob verhallende methoe veelfagh en „…

trouwehp het vee vanfijnschoonvaderTaban

had gehoedt/ fegt anderandere: Ickbenge

nacht.de vorft, endatmijne flaepvan mijne oo

gen week. Endus betoonden dann diese Her

ders haerte zijn van die goede ein getrouwe

--

weet datmybydagede hitte verteer.de, emby 3 T

Herders,die haerlevenstellen voor de chapen: je.„.

UDantfin latende folge van haer veeniet dzij- -

Uen/fn begeben haerniet totflapen en ronc

ken/ maer nemenhaereerlijcke beroepinge in

alle getrouwighept waer.

Ons daer mede als in't vooby gaenlee

rende/ niet alleen onsetüdelücke beroepinge

met nearfighept en in alle getrouwighepdt

WET
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waerte nemen/ mietflofnoch achteloosdaer

omtremtte weisen noch onle kostelicke tydt

metpdele dingentedoen/ ofin lediglhept niet

ers dootebengen; maerdatwein stilhey were

kende, ons eygen broot mogen eeten. Alle

zynwemedeHardersen Wachters: wphebben

inhettydelijcke engeefelijckevoo onehups

genooten/voozonevzouwenkinderen tewa

ken ente folgen/ om die bendenazielen lig

haemtehoedenen weltwaertenemen;haermet

liefdeen voofichtigheptte bejcgenen/ enmet

een goetexempelwelvootegaen.UBpzijn oolt

MDachters en lerders over onsfelven : wm

hebbenfelfs veele vpamden/daerwe tegenwa

“ “ken ein besorght moeten3in. Den duyvel die

gaet rontom ons/ als een brieflichende, leeuw,

deckende wien hy foude mogen verflinden.

Tegen onse epgendierelicke luften moetenwe

waken: ons epgen hart moetenwebehoeden

boven alles warter te bewaren is, omdat van

daer zijn de uytgangen des levens. En die soo

fijn tydelijcke ein geefelücke beroepingevel

waermeemt/ diefal des Heeren goethept an

getwijffelt infijndoen ondervinden/ gelyck

Dit aen defe Herderen ist geblieken : wantter

- wijlfe haer vee dus in der macht bewaeckten/

foo komt'ereen Engelvan Godts troom/ om

haerdegeboote vandelamghbeloofdeSaligh

maker aldereerst bekent te maken: gelijck de

H. Lucasong dat nuvozderte kennengeeft.

Siet(fghthp) een Engeldes Heeren Stontby

haer, en de heerlijckheydt des Heeren om

fcheenf. - - - -

Spreuk:4,

24
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Engelen, datzindie faligeGeesten, die nat

alle waerschijnlyckheydt al. voegh/ enfelfs

voor de wereltmakinghvan Godt geschapen

zijn. 't Tijnschepflen/die met leben/metver

fanten bestaenlijckhept aengedalen zijn : in

woonders vandenderden Bemel, die Godts

aengesichtin glorpen heerlijckheptgeduerigh

aenschouwen/endie van Bodt tot glory van

fijn naem/ tot dient der vzoome menschen

ofvan fijn oodeelen over de fondarenupt te

vseren / feer dickwils gebzupckt zijn. TDus

fpzeeckt Godts WBootdoozgaens van de na

ture en dient der Engelen. WBaerome ge

naemt worden/ gedienstige Geelten, die toteb. - -

dienstuygesondenworden, om dergenerwille

die de fälligheyt beërven fülken. KrachtigeHel

den. Godts Dienaers, en fijn Heyrscharen,

diefijnwoort doen, gehoorfamendede stemme

fijns woorts. TDusdanigen Engel en Hemel

bode heeft Goldtafgefonden/ omde Herderen

die geboote van fijn Soon bekent te maken.

't Waseen van diegeluckige Geesten, dieon

verandertin haereerste oprechtighept/foo als

fe upt de hant van haren IMAaker bootqua

men/zymgebleven: endaerom van deH.Lu

cas een Engel des Heeren gemaennt.

Defe tont by haer, te wetten gantisch on

verwacht/ entgeen haer ongetwifelt in die

Dupfere nacht/ als wamneeralledingen sich

veelwonderlijcker als degdaeghs vertoonen

ten untersten verlegen heeft gemaeckt. Dat

was dat Hemels licht/en die groote klaer

hept/ die den Engel met hem bracht,
NET

103. 20

I.
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klaerheydt/ waer van'tgantische Bethlemiti

fche Welt niet wepnighis verlichtgeweest. De

heerlijckheyr desHeeren (fghtden text) om

fcheene,ein syvreesden metgrootevreese. Een

bzeese/die uptdefwakheptvandemenscheltzke

natureinhaer isontfalen, ein daeromgantisch

niet sondelijcktemoemen is: wantdeGodde

lijcke Majefept die kanvan'tepndige schep

fel niet anders als met veefe ein beeven be

schouwt worden. Ein daerom/ dir gemels

licht dat diende bepide am haer een diep ont

fach voog defen Hemelischen Legactinte boest

men/ en om haer vande Goddelijckhept van

fijnboodtschapten vollente verfekteren. Want

bengen Ambassadeurs en Atomincklijcke Ge

fanten haer Credentialen ein Bieven vange

loove met haer , defe Demelsche Iklaerheydt

waseen dupdelijckeGeloofs blief, waerupft

de Herdersten vollen versickert konden zyn/

dat dit was een Engel des Lichts, afgefunden

van dien.Vader der Lichten, die feifs een on

toeganckelijcklichtbewoont, om haer bekennt

temaken/ dathet waerachtige licht, "welck

alle menschenverlicht, nu was verschienenen

opgegaen/ gelijckditindeboodtschapvanden

H. Engelgestamentlück verwangen ein begre

pen was. MDaervandeH.Lucasin het tweede

Deelvanden text aldus feght:

EndederEngelseydetothaer: Envreet niet,
fietick verkondige u grootebljdtschap, die alle

den volcke weisen fal, namelijck, dat u heden

geborenisdenSalighmaker,welckeisChristus,

deHeere, inde Stadt Davids. - - Elck
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Elck woodtvan de boodtschapdes Engels

aen de Herders ist vollvantroost vooz eenge

loovigh Christen. - *

Het eerste beginsel van fijn reden is: En

vreestniet. Een tale die de H. Engelenbpkans

foomenighmaeltegende vome menschen ge

voerthebben/ alshaer glans enheerlijckhept

inhareverschijningen haer heeftontsetien ver

baeft. Sog packt den Engel tegen IT-Maria;

foo sprach den Engeloock tegen de Bouwen

die na't grafgingen/ om anften Saligmakers

lichaemte falven. Ein waerlyck hier was

gantischgeenredenvanyreese voordeHerders,

maerin tegendeel stofvan vzeugde en bljdt

schap: want de Engel euangeliferde enver

kondigde haer een grooteblijdtschap. Endat

niet alleen een blijdtschap vos: haer/ voo de

Joden/ maer oock voor de Heydenen/ was
hiereengroote blijdtschap, ie alle denvolcke

wesenfal. - -

Blijdrichap is een ontvomckinge of verhell

ginge desgemoeds / ontstaende upt de hope

van eemightoekomfigh / ofupt dedadelycke

genietingh vaneenigtegenwoodighgoet: ein

fyisindie menschennahare'
1. Ofvleefelijcken geheelfondigh/fpup

tendeuptfondige en ongeooglofde dingen.

2. Ofnaturelijckenmiddelmatigh: gelijck

den Lantmanheimfaoverblydtovereengoede

oogst: den Differ over eengoedevangt: en

den Itoopmanovereemgoede negotie.

3. Ofepindelück isse geetelyck: omtstaen

die Upt die hope en genug vanGoddelijcke

LN
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ein Hemelse dingen: alsdaerisde vergebinge

derfonden/ die aenneminge tot het Goddelic

ke kindtschap/- en de belofte deseeuwigen le

Ein gelijck die Engel mieten fpack van de

ücke/ veel minder van de sondelijcke

tschap, föo is hetopenbaer/dat hp han

t vande geeiltelijcke en Goddelijcke blijdt

ap / die in die zielen der gelovigegewzocht

wodt doo de kenniffe Jesu Christi en alle

' weldaden) die doofijnfalige

erschijningh inde wereldt/ aende gelovige

menschen geschoncken en mede-gedeelt wo

. NBant den Engel euangeliferde enpe

- - er hier datKoninckrijcke Godts, dat

nier bestaetinspijsenoch dranck, maerin vrede,

an, beughideenbljätschapdoordenH. Geest. Ein

- daeron een bljatschap,vandenH. Engel hier

net groote reden / een groote bljdicap ge

Malent - - -

“ibantbookeritsowas die britischen
grootien aenften van de Stoffe en faken,waer

over men hemberblijdenmoet: want die zyn

herrlich ein üptnennend: en daeron van Pe

““trus gemocnt/de groorte en dierbaerfte be

Rötten. -

2. Groot isse oock ten aenfen van haer

uptgebzeptheyt/ omdate alle volcken wesen

al. Christus ist die fälligheyt Godts, bereydt

voorhetaengerichtevanalle volcken: nadetale

bandendudein Simeon/ Luc.2. zo,3 1.

3-#ät docktenaerifien

Hän hare gedul dt: Walter van
Ben
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Heplant op het 16, Capittel vanJohannesdus

troofelijck getupght: Ick faluwederomfien,

endeu harte Mal hem verbijden, ein niemant lal

uwe bljdrichap van unemen.

Soo.groot wasdandefe bljdtschap, diede

Engel aen de Herders euangellifeerde ein ver

kondigde : en dacrom/daer was geen reden

b002 haer on te veefen 3 maerom haer hog

gelycke verbinden: want dus was er/aen

gaende die komfte Christi in de werelt/ vooz

fept : Syfullen nochtans bljde weisen voor u Jef 2.2

aengerichte, gelijck men sich verbljdr in den

ooglt, gelijck men verheugt is wanneer men

den buyt uytdeelt.

JRaer om de waregront ban, defe geefe

lijcke blindtschapmaderin teffen: de H. Engel

verklaert dat aen de Herders in het volgende

Wall Dell text. - -

Namclijck, datuhedengeborenis den Salig

maker,welcke is Christus de Heere, indeStadt

Davids.

Dit was nun die groote sack

fehen haerten hoogfen over te

te verblinden hadden. Die groote

van de werelt : hetiept der Hoden / ein de

wenschder Heydenen : die aende Alertsva

derenfoomenighmaelwas belooft/ daer alle

die Propheten van gepzopheteert / en alle de

fchaduwendes Buden Testamentsopgefigu

reert hadden/ die was nugeboren. Ender

halven/ wanneer die Herders die Engel hier

hoorenspeken aengaende diegeboorte van de

Salgmaker, en dat die de Christus ein Heere

R 2. WASz
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was: en datdie wonderlyckegeboorte, nade

Goddelijcke voofeggingen/ in DavidsStadt,

in Wethlehemin Ephata/was voogevallen/

fog kondensedaer tertont opfkere gronden

üpt beflupten/ datdit die langh beloofde en

verwachte Meffiaswas/ dieonderfulcketyte

lenen eernamen/ als die Engel hem hier aen

de Herders beftheef/ onderdeJoodenbekent

was. MDantdeJoodengeloofden inhetalge

meen/ dat hp fou komenom haer alle heplen

geluck malichaem en mazielbepde toetebzen

gen. Hierom was hpvanoudtsafeen Hey

Pant, een Salighmaker en Verlofler genaemt.

Dan wien Josia/ TDavid en andere Helden

enlHeylanden/ die Godts volck uptdehandt

van hare untterlijcke vpandem redden/ voor

beelden zyn geweest. Bestaende dese fine fa

lighmakingein eengeefelycke verloffinge/die

Ihnte wegebrachtdoop het uptfoten van fijn

bloetvoor de fanden dergeheeler werelt: waer

doo hponfefondenuptgewift/en Godtstoo

netegende menschen gefiltheeft/ onsdade

lijck verloffende vandenvloeckdes Wets/en

overbengende onderheit kominckrijck derge

nade; waerinwe/ onderveowaerde bange

loove en bekeeringh/de vergevingh van alle

onfefonden/ ende genietingh van de falige

herrlijckhept in den Hemel/ opfeckere enon

twijffelbarefondamenten/vppelijck verhoopen

en verwachten konnen. Daeromdan oock de

H. Engel tegen den rechtvaerdigen Joseph/

aengaende diesegrooteSalighmaker,feyde: Gy

Mat.1.1.fult fijnnameJesusheeten: wanthyfalijnvolk

fälligmakenvanharefonden. 't WBas
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"t. Was dann geen gemeene HeylandtenVer

lofler, hoedanige Godt verschepden aen fin

bolck gegebenhadt/ om haervanhareunter

lijcke vpandem te redden : o neen: maer die

Christus,ofgelijckdenEngelinderHebzeeuw

fche tale gesproken heeft/ deMessias, dat is/

gelijck wp in onfetale fouden feggen/ de Ge

falfde: wantChristus iseenGiecks woodt;

over-een-komendemet het lebzeeuwisch Mef

fias; "t welck in one tale foo veelfght / als

Gefälfde. Bünde onfen Saligmaker op eenon-

gemeene wijfe rot die die uptfeeckentfie amp

ten/ die optionder Godts volck bedient wa

ren: namelijck tot onfen Koninck, Hoogen

priester en Propheet op een angemeene wisse

van fijn Dader geschickt engefälft: hebbende

hp onder het bedienen van defe diederlene

waerdigheden het werckvan anfefallgheptop

een alderheerlyckfte wijfe befoxght em uptge

Woert: zijnde hemdeswegenmetrecht derer

malem van Heere toegevoeght ; als hebbende

vanden Paderontfangen alle macht in hemel

enopaerde. Eennaem/ die hem vanTDavid

in den 110. Psalm al wasgegeben. De Heere

heeft totmijnen Heeregesproken, Sittotmijne

rechterhandr, tot dat ickuwe vyandenfallgetet

hebben toteenvoetbanckuwer voeten.

Enomde Herdersalletwijfelingindefege

wichtige faeck te ont.nemen/ de H.Engel ge

tupghter bp/ datdes groote Heylandt,voll

geng’t geende Godtspaecken derPopheten

daervanhaddenvoofepdt/ indeStadt Davids

gchoren Was/ namtlich Bethlehem. Sigg

- - 3 - ge

Mat 28.

18.
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genaemtom datdieplaetshet Stamhupsvan

Itoninck David was/daer fijn Doozouders

gewoont/ en hp elfs geboren en opgevoedt

was. Want die Bethlehem wasdie engen en

rechteplaets/ die Godt alhonderden vanja

rente voren infün raet daer toe bestemt/ en

doo dupdelijckevoofeggingenafgebakenten

beftempelt hadt: want dus liefenwie bp Mi

cheas, cap. 5. vers 1. Ende ghy Bethlehem

Ephrata, zijt ghykleyn om te weisen onder die

duyfendenvan Juda uytualmyvoortkomen,

die een heerscher fälzijn in Israel, ende wiens

uytgangen zijnvanouts, van de dagender eeu

wigheyt. Bijnde het/nadeaenmerkinghvan

fommigeonder die Oude/ eenfeer geborglyke

faeck/ endiefelfs in't wöopt Bethlehem/dat

in 't Hebzeeuwisch een Hups des Boodts be

treckent/ eemightints aengewesen wiert na

mentlyck/dat in die plaetsthet geetelycke en

„4., waerachtigeBroodt deslevens, Christus Jesus,
datuyt denheimelnederdaelt: endengenen die

het eet, het eeuwigelevengeef, geborenente

- voofthin gebrachtfouwörden. -

" Upt de verhandelingh van defe wooden

konnenwein'tgeneraelleerenen verstaen/hoe

grooten hepleniuptnennenden geluckdatter in

demenschwodingen verschijning onfis Sa

lighmakersindie werelt voop het menschelyck

geflacht gelegen was. DeH.Lucastoontons

datten dupdelijckstein in die omstandigheden

van defe gantische historie. Wantomdemen

fchen een lebendigh denchberkt van alle die

voortrefflijcke fakten, die hier inern
-- 3Ull
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zijn/tegeben; Godtfendter elfseen Hemel

fchen Ambassadeur/ een Engel van booz fün

faligen theoan toe af am diese groote faeck

te euangelisieren ein bekent temalten. TDie He

melische Gefant die noemtheit elfs een groote

bljdrichap, die alle denvolcke weisen sal.

Hemel ein aerde,was aber ditgroote werck

ontfet. Entsp, die die Princeder Engelenwas/

trock het goge van CEngelen ein menschen op

hem/ en een geheel heprlegervan die falige

Geestem/daeldenupthaer waanplaetsneder/

omde menschen met dir gragte Heylgeluckte

wenischen/enditfaligh nieuwsofte singen:

want noyt hadt den Hemelsoo vee# fe

gening voor de menschen umtgeboert/a' - - -

in opgefaatenlagh.

Godhadt/ 'tis waer/de.gantische wereld

dag2 fingragte machten wissheint uptemcke

“äENNUE derIllenau

derwinden kan: JNaerin - - -

- - einen Trostpfchuldt

ondaer/aena nuptblümchen. Godt,„..

-“ en hy verfende die vereit"

methemselven, hare onden harniertoercke

nen - - - - - - - - - - - - - -

in die erste scheppingh anfanght dt
n“ leben, an fülcke b'
doo:hp als een redelijckschepselhem geneeren

All "# is dat levenbumten die bedec

nghderGoddelijcke genade/ endehope

F4 - C
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levens aengemerkt/ anders als een doevig

treurspeldatwe hier moeten peelen - waer in

ong niet anders alshope/vzeese/foge/enten

laetstende dootwedervaert. JMaerinendoo

Jesus Christusensinfalige komfie indeve

reltverkrügenwedatgeefelyckelevendat upt

Godt is/daer doo wodenwelebendig/bzugt

baerenbequaem tot alle goede wercken.

Gen. I. 2.

Mal.4.2.

Foxmeerde Godt indererste scheppingh/

hetmitte en moodighte/ aldereerst het licht

dewyledaerbupten diegantische aerde woesten

ledigh, en duyternisopdenagrontwas: inde

verschijninge van Godts Soon in die werelt

heeft Godt geopenbaert dat groote en alder

troofelyckfelicht/ die Sonne der gerechtig

heyt, onder wiens vleugelen genefingefou

zijn tevinden; die beide Hodenen Heldenen

miet deftraelen des Euangeliumssou verlich

ten/ opdate miet meer in dedupferniffe der

anwetenhept offin defahaduwederoude MBet

fouden dwalen.

Endaerom/defalige Menschwodinge on

fes Heplants is een faeck van eenomuptspe

kelijck heplvoo; demenschen. 't Isdat werk

dat van den Heeregeschiedt,en wonderlijck in

onfeoogen is. Wäer over de H. Paulusmet

groote inadzuck uptrolept: Ende buyten alle

twijeldeverborgentheyt der godtfaligheydt is

groot , Godt isgeopenbaert in denvleesche, is

gerechtvaerdight in den geeilt, isgefien van de

Engelen, is gepredickt onderde Heydenen, is

gelöoft in der werer, isopgenoomen in heer

PO, 118,

23.

1Tim,3,16. 3

ljckheyt.

 

 

Over



 

over Lucas,Cap.2.vers8, 9,10,11. 89

Overfoo heerlücken werkhebbenwp Chi

stemen onshoogeljekte verheugen ente ver

blyden/ omden Hemelidaervooteroemenen

te dancken. Daertoe weckt den H.Engelde

Herders,ja daertoe weckthp ons en alle men

fchenop: Apnoemthetfelfseengroote blijdt

Schap. Die niet een kleyn getal/Teenige Wey

nige persoonen/ maer alle volcken betroffen

aenging. GodtsWBootgebzupickt'er bpmain

alleplaetfen/daerbandefegroote faeckgehan

delt wot/ defelve talevan/ engetupght/dat

Godt.de werelt sooliefgehadt heet,dathyhaer Joh. 3. 16.

fijn eeniggeborenSone gaf. TDat Christus een"h".

versoeningeis voor de fonden dergeheelerwe

relt. TOät hy gestorven is voorde godtloose. Rom. “

En dathy gekogt heeft die geene) diehem““

verloochenen. Endaerom/niemantheefthier

by hemfelvente twyfelen/ ofdefegroote-Sa

lighmakerwelvoohemgegebenengeschont

ken is/ en ofhp welpart endeelaen alle die

weldaden oopt hebben kam. Godt heeft geen

menschter wereltdso:eenabsoluptbefluptvan

defe groote falighept versteecken/ maer heeft

inChristus Jesusde weg totfijn Baderlycke

barmhertighepdt voo alle menschenopenge

felt/ uptroepende: Wendet unamyroe,wor

derbehoudenallegy eyndenderaerde. 'tAtomt

hiermaer op degoede applicatie entoepaffing

vandere groote weldadentenprincipalenaen.

Endaerom/wat is"ermeerder metonfeplicht

overeen-komende/ alsdatwe ditgepredickte

Repl/dat groote lichtvan kennisengenade/

onsgeeuangelifert/ gade flaen/en doo

5 CLN
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eengodfalige wandel well trachten te beant

wooden. Dat washetgenedel. Paulus.de

Chriftemen im opficht van defe groote genade

faa ernfigh recommandeerde in die Biefaen

die van Romen ophet 13. cap. Ende dit fegge

ickte meer, dewijle wydegelegentheydt des

tijdtswesten, dat her deuureis, dat wy nuvan

denflaepopwaken: want defaligheyt isons nu

nader dan doen wy eerft gelooft hebben. De

nachtisvoorbygegaen -, ende dagh isnabyge

komen, Laer onsdanafleggende wercken der

duyferniße,ende aendoendewapenendeslichts.

Laetonsals in den dagheerlijckwandelen, niet

in brafleryen ende dronckenschappen, nier in

flaepkamerenende ontuchtigheden, niet in twist

enmijdigheyt : maer doer aen den Heere Jefum

Christum - endeten versorgthervleesch nict tot

begeerlijckhieden. - . .

ant gewisselück/ ofwel in ChristusJe

fus / es Soon/ die wegh tot denfaligen

Hemel/ en de '' totdat geluchigePara

dijs / vag2 alle menschen ist geopent; men

kanechtermetdealderminfegrontvanwaer

hept niet dencken/dat defe groote falligheydt

aen alle menschenfonder onderscheyt/ en fon

der eenig inficht / op haer geloove enggede

werckentgegepaftengeschonckenfau worden:

datzijndingen diemet dehgoge mit Sheptan

fes Godtsenfin volmaecktehepligheptgant

heljck niet aber sein te bengen Fint Gyon

Piszczit geen Godt (epde David) die luft hebt aen

godtloosheydt, de booseenfälbyunietverkee

ren, die onlinnige füllen voor uwe gegen
- - C

- - -- -



 

overLucas,Cap.2.vers8,9, 10, 11. 91

bestaen: gyhaet alle werCkersder ongerechtig

heyt : gy ult de leugen prekers verdoen: van
denman desbloets endesbedrogsheeftde Heere

eengrouwel. Hetl. Euangelium schrift ons

allerwegen dupdelijcke conditien voö./waer

opde vergeving onserfonden/ en de eeuwige

fällighept/ inChristus Jesus allrente verkrij

genzijn/ namelijek geloove bekeeringe des

lebens / en ware heyligmaking en vernieu

wing aenons hert: bupten die voowaerden

en moodige gefteltheden des gemoedts / heeft

niemantpartien deelaenChristus Jesus/ en

aen die groote weldaden/ die in fün falige

komfeinde wereltopgeflootenleggen. MDant

indienwyinhet licht wandelen, danhebbenwe

gemeenchap met malkander, enhetbloetJesu

Chrifttireynigt onsdanvanallefonden.

Endaerom/ wp hebben Christus miet al

leenaentemerkenalsonenSaligmaker,maer

oock alsonen gefalfden Koninck en Heere,

wiens onderdamen datwe zijn/- en mawiens

Euangelische Wetten wpdegangenomfesle

vensvoo alterichten en alente stellen hebben/

indienweidoo: hembehouden enfälliggemaekt

füllen worden: wetendedathpeemmaelneder

komen fal van den Hemmel/ om als omsen ge

duchten Iltoninck ein Mechter op 't strenghte

tegen alle verachters van fijn alderbillyckfe

wetten engeboden/alstegentroulofelknechten

1 Joh. 1.7.

te P20cederen: Doende met vlammendenviere zThef. 2.

wrakeoverallediegene,dieGod nietgekenten

hebben/ enfühn hepligEuangelium ongehoor

zjn geweef. Weil dient dan den Heere mer

vrecie,



 

92 Vierde Predikatie,

Pf:2.11,

I2.

Gal. 5.6.

Joh. 15. 14.

Mal.4.2.

Almen.

vreese, verheught met beevinge. Kuffet den

Soone, opdathy nierentoorne.

MBarelych hier isgeen andere wegh/ geen

andermiddelboo2 onSopen: WantinChristo

Jesu en heeft noch besnijdenifle eenige kracht,

noch voorhuydt , maer het geloove door de

liefde werckende. 't Itomt / Geliefde/

ophetongeveyndegeloove/op de waregodt

falighept en op deheylighmaking envernieu

wing vanons hert ten principalen aen/ dat

zijndedingen die onsuptgenadegemeenschap

met Godt enJesusChristus/ endeelaenfin

falige vziemtschap doen hebben. NBaeromon

fen Salighmakerfeyde: Gyzjtmijnvrienden,

indiengydoerwarickugebiede.

Enfoowedie wegh maerinflaen/wpfaen

onder defektere verwachtingh der eeuwigefa

lighept: Jesus is emblyft danonegetrouwe

Salighmakeren Verloffer. TDanfalldefegroote

blydtschap onsite fade komen; dat troote

lyck licht des lebensfall dan fehnjnen op ons

padt/ en wpfullenonsfelven(om hier mede

te beflupten) vppelijck mogen toe-paffen die

troofelijcketoefegginghonses Godts: Ulie

den daer entegen, diemijnnamevreeft,salop

gaen de Sonne dergerechtigheyt: ende daerfall

genefinge zijn onder fijne vleugelen: endeghy

jult uyigaen ende toenemen als meistkalveren.

- -

-

VPRE



Over Rom.Cap. 13.vers 13. 93

V. PREDIKATIE,

Over Rom. 13. 13.
- -

Den Text.

Laetonsals inden dagh eerlijckwandelen, niet

inbrafferyen endronckenchappen, niet in

flaepkameren ende ontuchtigheden, niet in

twitt endenijdigheyt.

Geliefde in den Heere:

FFIEPnde Christenenten aenfien vande

Soverlordiegenade, die van Gott
FEH)Hidenbarmhertigen Paderontfangen/

*boven allerlepe andere menschenin

sonderhept/ uytverkooren, ende doo de He

melscheWettendes Euangeliumsonderhaer

geleert en gepredickt/ verbonden ende ver

plicht/ darfefouden heylig endeonberispelijck Eph. 1,4.

zjnvoorGodt in de liefde, als die H. Paulus

aendie vanEphesen toomt: hoegantschnoo

dighis'tdan vooy haer/ omaendefelzemel

fcheroepingh vanhertengedachtigzijnde/vol

gensdevermaninge Christi,haerlicht te laten

schijnenvoorde menschen, opdatdefelvehare Mat. 5 %

goedewercken mogenfien, ende alsoo haren

Vader,dieindenheimelis,verheerlijcken.JRa

kende hetonderGodtsgenade alsoo/datnie

mantquaet/fonder liegen/ van haerfpeken

kam. Endaernevens dafphetlicht niet'
-

-- -
- *

  

 

 

 

 



94 - - Vfde Predikatie,
 

Rom.2.

24

Tit. 2. 10.

behoevente vlieden, noch voor niemant sich

enhebbente schamen. Staendein alle boobal

len/ foo veel mogelijck is/daer na / dat de

NameGodts, endevanfjn H.Waerheyr, ha

renthalven/ bpdeHeydenen, noch bp andere

menschen / noytgelattert ein worde: maerdat

veel mcer de reuck van Jesu Christi dierbare

kenniffe doo: haer deftigenwandel aengenaem

ende behaeghlijck magh worden bin allerlene

conscientien van menschen. JAet allen ernst

het daer optoeleggende/dat yde leere Godts

onfesSalighmakersinallenmogen vercieren,

Enom dit welwaertenemen/ wat is an

derghet eerste dat hier toe behoot: dan dat

men/ als Godts Kinderen, doo2 het groate

Nicht des Euangeliums, daer toeten krachtig

fien bergepen in een nuchteren , kuyichen -

eerbaren, ende daernevens vreedlamentenbe

minnelückenwandel/foecktuptte muntenon

der die menschen.

t: Welckde H. Paulus soo ernfelych aenbe

veelt/ feggendeinden text:

Laerons als in den dagh eerlijck wandelen

niet inbrafferyen endronckenschappen» nie in
flaepkameren enontuchtigheden, nier in twitt

endenjdigheyt.

Ommmet eenige ordre van defe wooden

nadertespeecken/fao zynidaer inaentener

ken in’talgemeen twee Hoofftukken.

Teeerendeallgemeene Vermaning Ende

Ten anderen die besondere plichten daer in

voogescheven ofte denadere uytlegging
desfelfs. war

-



 

over Rom.Cap. 13. vers 13. 95

Watdanaengaet het eerste Hoofftuck, te

wetendealgemeeneVermaning,daer vanftact

indentext: Laetonsals inden dageerlijkwan

delen. Ils het cieraedt des dichaems behaegh

lijck voo2 het ooge/ hoe kostelijck moet dan

welniethergeetelyckecieraedt der zielen zijn

bestaende in den alderwaerdigsten schat van

allerlepe Hemelsche en Goddelijcke deughdem,

Ten welcken aenfien vande Kercke desHee

getupgt wogt:De Koninginne staeraenderech

terhantdesKonings, in'tfijnftegoutvanOphir. 45 re.

DesKoningsDochter isgeheelverheerlijcktin-““

wendig, hare kleedinge isvangoudenborduer

fel. In gesticktekleederen fällytot denKoning

geleyt worden.

5Haeris de TDeugthet waere cieraedt van

GodtsVolck? watbehoothierdaneerderen

meerder toe/ als datfp in acht nemen/'tgeen

hier soo ernstighaenbevolen wogdt/mamelijk/

omeerlickte wandelen. -

JAaer waerin bestaetfoodanigheen wan- ,

deling? JAiet ineengrootsch,prachtigenwel

luftig leben alsmenschenvandefe werelt/te

voeren, fehaenstellende eben als den rijcken …

Braffer, welcke wasgekleedtimerpurper, ende Luc r.

feer fijn lijnwaet, lewende alle dagen vroljck“

endeprägtig: neen;maerin den wisse vanleben/

zijndeboozGodt ende alle menschenleerlijcken

wel bekamende : fbo dat alles watmen doet,

herlichtmag verdzagen, endatmen sich voor -

niemant/ al was het oock de vzoomste / opt

behoefte schamen. NBaertoebehoot/datinnen

getrouw ende wacrachtighinfin woorden is.

Zijnde



96 Vijfde Predikatie,

Bijnde byant van alle geveyntheyt, leugen

taelende achterklap: fpeeckende altijtgelijck

men'tmeent/enmeenendegelijkmen'tspeckt:

gedachtigaenditoudeVersken,felfsonderheit

Heydendom:

Ickhaete hemals Plutoosgestoelt,

Die anders spreeckt dan hygevoelt.

Endaernevens/datmenomtrentfjn nae

ften in alle oprechtigheyten bescheydenheydt

tewerck gaet. Soodat niemantomfenthalben

aengaende eenige smaedt,tenaenfien vanfyn

goeden naem, of van eenige verkortingende

berongelickingh tenopfchte vanfine.goede

ren, figh te bedzoeven ofte beklagen heeft.

Enepndelijk/datmen wegensfjnepgenfel

ven/ nugteren, kuysch, endeftigzw/vanbuy

ten als vanbinnen/ende vanbinnenalsvan

bupten. Endeditis"t/ als Paulusvermaent:

Rom. 1. Besorgt hetgeeneeerlijckisvoor alle menschen.

17. - Ende hiervanfpackthpoock/alshp/aengaen

de haer engen doen/' / datfe besorgden

acor321.'tgeeneeerlijkvaS/nietalleenvoorden Heere,

maer oockvoordemenschen. Ein Walertolean

ders vermaent onSoocktdie H.Petrus, feggen

de: Houdt uwen wandeleerlijckonderdehey

denen, op dat in hetgeene fy qualijckvan u

„, fpreecken, alsvan quaetdoenders, yuyt de

12. goedewerken,die syinufien,Godtverheerlyc

ken mogen. Enin alledefevoortrefflijckedin

gen/ blonck oock bpuitnementheptuitJoseph

vanArimathea. Welckoockdaeromin'tEvan

- - - gelium/



overRom.Cap. 11. vers 13. 97

gelium / tot fijnfergrooten lof/ eeneerlijck Marc, 1.

Raetsheer genoemt wogt : en fulcke faecken“

hadde oock deH.Lucasin'tooge/ alsihn van Hand. 17:

de Grieckscheeerlijckevrouwensprach. “

IMaermuhoe/ enin watmaniere/faet.de

feneerlijckenwandeltebevestigen.
DeApostel

fept daer van verder in den text: Alsin den

dag. Hebbenwe daneen natuurlijkennagt

dagenistin diese nagtdoncker endupfen

deindiendag,doo2.de opgegaeme Soune/licht

endeklaar,ents'erdam noch eenveelvoogtref

felijcker dag, namelijckdendagdergenade e

dederfalighept/
welkgeeiltelick ist Indiese

woodenen wogtmietvanden natuurlijkendag,

maervanden
geeiltelijckengefpaocken waer

eben voor den tert/ onderdefe wooden/ook

vangehandelt wert: Ende die Seggelikte meer,

dewijlewydegelegentheyt des Eijk“ Rom. tz

het deuureis, dat wyuyr den flaepopwaken.“

Wantdefäligheyrisons Munader, alsdoenwy

eerft gelooft hebben. Die nachts voorbyge

gacn, ende.de dagis naby gekomen. Laetons

dan afleggende werCken der duyterniße, en

aendoen dewapenen des lichts- ebbendande

goddeloose fondaers menigmael noch te veel

schaemteeneerbaerheyr, alsdatehare chan

dalenen openbare werckender duyterniffe in

't gefichte der menschen en bp lichten dage

foudenbedüven durven Endaeramneen

elfsdecogniererfelder gescheitert
gewaer, feggende 3 oge fal my

endehylegt anschlag raengefichte

- -

 

 

 

 

 

 

 



98 Vfifde Predikarie,

" " omdeferedenistook datfelfs demeestemen

sehen/alzinseandersdeeerlikte miettenmin

ftenvoor de menschenenbp dage, eerlykenee

migfintsdeftigwillenschijnen. Maervolgens

den klaren opgängh van'tlicht derfalighept

jedesgenadenrijcken Euangeliums, zyn die

ige van de önwetenheyten duyternie

Heydendoms, die verduystert waren in

fant,vervreemtvan het levenGodts,door

onwetenheyr diein haer was/ door dever.

haresherren, soo verre/dooz Godts

genade / zijnde dedupfernisse haer muopge

klaert/uptgegaen
/darfe

alsrontsommevan

den Heere zynin't licht gestellt. Ende hoeren

foüdense dan in diesengrootendagvanGodts

„, genade mit netten unterste voorsichtigheydt,

bogens alles, wat eerlick is, wat we luydt,

willen wandelem als kinderen des lichtsende

des daeghsberaemt? Want warenfotevoo

ren/aengaendehae
r
schuldigeplicht,tengroo

tendeeleonverständ
igende

onwetende; nu is
er dooy die Licht der genade ende deferijcke

krycke dagh der fällighepdt/ der dageraat

-gebroocken / ende die Morgensterre

gegaen in haer herte / datfp/volgens

ige overtupginge der ziele/ nuken

proeven welcke de goede, webe

“hagelide,eine
“

zy. Ein

„. …daer benevens penf nu hertgrondelyky

dat Godt,dieomepindelijckmee
rderis

damals

en/ al waren't oock feifs de alder

mte, altyt ende op alle oogenblicken,

imme endebphaer sensation
- LN

Eph.4. 18.

 

 

 

 

 

 



over Rom. Cap. 13 vers 13. 99

tennaeuwstenallehaer werckenfiet endealle

harewoorden boot: vermits aengaende den

felben Daerenisgeen hepfelon- Heb. 4. 1,

sichtbarer hem: maeralledingenzijn nacekt

ende geopentvoor deoogendesgenenmet

ken wyté doen hebben. - - - - - - -

Tijin den die geloovige dus doo degen

des NieuwenTestaments, als dort

klaerop den middag,rontsommeintlic

stelt: hoe meerstigen moestens dana

kanten nietaltsosweltoeffen/omgf

alles wat eenigsints one:silijek ende betr

nickis, nietsie doen als hetgeene vsozdit

groote sieht van Godtsgenadebetanelijckis

ende wies Befaen kan: Ten Welcken epinde de

H. Paulusdefelvealdusaenspeeckt: Broeders, rher,

gyenzir nierinduyfernisse ä 4, 5,6.

in desichts ände kinder s: wy

zyn niet desnachts,'' e. S60

enlaetonsdan hierflapen,gélickalsdie andere;

-

- -

wand

maerlaetonswalkenende nüchteren ". -

HNAaer mu/wattgtdefeneerli

endeom televen/gelijck den

genade weilbetaemt/verderbehö

salonsde H. Paulus de besondere flückenna
deraenwissenin't - - - - - - - - - -

Tweede Hoofttuck vandiesen text, behel

finde die besondere plichten in devermanin

voorgeschreven,ofte denadereuytlegginge die

elfs. MBaer van danverderinden text

wodt : Nierin brafferyen ein dronckenschäp

pen, nier in flaepkameren ende onleuchtighe

äen,nietin twitt endenijdigheyt, is een groot

- - G 2 lijck

- - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

   

 

 

 

 

 
 



 

1co . . Vijfde Predicatie,

" - -

lijckteecken, bpmaalseen brantmerckaemeen

fchoon aengesicht - of een affichouwelijcke

mismaechthept. Ofwogthetsupvereenwitte

lijnwaette geweldigh doo2 een groote onrey

nigheyr befmet/ doog/indefefware misdaden,

televen/ die die H.Paulusallhierapnoemt:fou

demen den eerljckenwandel, zünde voogons

teenenemaelnoodigh, nieteenighfintsbeimet

ten ende verminderen, maervollgensde Chi

stelickeWetten,feifs/istnietopentlijck met

de woorden, ten münftenmetde wercken tee

niemaelverfaecken endetemietdoen, Endaer

om/ 'tisgantschelijcknoodig/datwe defelve

uns alle ter waerschouwinge in haer natuer

enwerckingen watnader beschouwenendein

. . - -fien. - - - - - - - - -

- 5.Maer, wat is brafferye? Die muen be

Y Tim. 4.

staet nietin't aenstellen van foodanige mael

tjden, waerindatmenondereerlijcke lieden/

tot onderhoudt ende vermeerderingh van

vrientfchap ende liefde , onder malkanderen/

van allerlepe spyse ende drancken, in alle eer

baerheydt, dettigheydt en mattigheydt eetende

dpinckt. Want alle schepfel (gelijck de H.Pau

lusgetupght) isgoer, ende daer enis niet ver

worpelijck, met dancksegginge genomenzin

de. IMAaer dieis gelegen in foodanigemaelti

den,waer immen fünf wen doo2 het over

dadig engulfiggebuycken vanallerlepe koste

lijcke spijsenendgancken als opvult/fijn ziele,

als redeloose beeilten, wendende / als op een

dagderflachtinge, endeinalle welkult vanhet

leckere eerende endzinchendel enopstaende
- - - - ON



over Rom,Cap. 13.vers 13. 1or

omtedanfen,endeomtespeelen. Envandus

danige maeltijden ofte brafferyenfeyde Jesaias Jef. 5. 12

den Propheet: Harpenende luyten, tromme-“

lenende pjpen, endewijn zijnin haremaeltj

den: maer fy entschouwen hetwerckdes Hee

ren nietaen, endefy enfienniet ophetmaekel

fijnderhanden. Endit noemtden ManGods

Amos: Teeeten de lammeren van de kudde," 6.

ende de kalveren uythet middenvanden met

fal. TDewyn uyt fchaelen te drincken, ende

fichtesalven met devoortrefflickte olie. En

de in dit alles sich niet eenste bekommeren

met de verbreeckingeJosephs, ofte met het

verval van’tvolckdes Heeren. Bijnde diteen

doen voor de Chriftenenfoot'eenemael onbe

ameljck, dat haerdaeron van de H.Paulus an,
felfshetKoninckrijcke der Hemelenboozaltijt

endeeeuwig ontfept woldt.

TDoch het ist niet de brafferye alleen/ maer

oock dedronckenschap, welck meteeneerlijc

ken en deftigen wandelgantisch frijdighis.

DMBaerom.de H. Paulus sock hier foo uptdue

kelijckspeecktvan dronckenfchappen. Welcke

overdaedt bpionsmenfchen/ten kostevanone

zieleplaetsneemt/ als de overvloet vanwijn

enfercken drank,dooy loutereydelheydt ein

welluft,teongeregeltingenomen/onste onbe

quaem maeckitt zijnde hetvertant enoordeich

daerdoo2verduytert, en van fijn behoolje

kenftel gebracht. omfijn beroep endeplicht

weil Waer tekommen nennen. WBaer vande H.

Paulus ons waerschouwt/ alshp fepdt: EnEph 5..

wordt nict in droncken inwijn, wacrinover

3 daedt

 



TO-2, Vizfde Predikatie,
 

daedt is 3, maer wordt vervult met den Geest,

Tijndedit voogfckereien sonde,waerdogg den

menschlvooeeuwig Godtstooineop finziele

Jef. 5.22.

ladenfall vermits den Profeet Jesaias ong ter

waerschouwinge fght: Weedengeenen die

helden zijn om wijn te drincken , ende die

kloeckemannenzinom sterckendrangkiemen

CT). - - - - - - - - - - -

JNaeris de sondedaeromte meer te peg

fn/omdatgeen vandefelvealleen willbleiben

aengefiendoozgaens heteeine guact uptbetan

der spaupt, hetis infinderheit allfga'
vollgens die agnmerching vanalle tijden/ ten

aenfen van de dronckenschap : want als die

felve de banden van eerbaerheyt ein schaemte

verboken heeft/ dankamter veelmalen een

amrepneenbleesthelycke dzift fälfstpt hoere

mye enoverspeluptvogt. Endgerom/ alsdg

H.Paulusvandedronckenfchap gefpolienhad

de/fa doethpdaerna/valgenseien fergeschik

ke ordre, fün waerfehouwingeggch gp voll

gen/tegenheitgaen inflaepkameren: verstaen

de daer doog/ volgenseenbehendigegneterbar

re, enevenwelgantisch klare manier Manfpze

ken/de.hoereryen enowerpeelen, welchdog

gaens inflaepkameren ein verbogene Plaetfen

bedzeben worden, als zünde insonderheydt

fulclie schamensweerdigemisdaden/die gant

fhellick het licht, nochhetoogeder menschen

niet verdgagen en kommen. Doch gelijck des

verfoeyeljcke en feer grouwelijcke fondenheit

Doge van alle kuysche encerbarehertenten al

derhoogstenmisshagen/endaerominden:
- K2



 

over Rom.Cap. 13.vers 13. oz

kameren ein duytere plaetsen foofer gaern

willen verborgenzijn/ foo 3In defelve noch

beelmeereengrootengrouwel inderepneoo

gen Bodts, MBaerom dat oock gefept wordey .

dat Godt de hoereerders en overpeelders oor Heb. 13.4.
deelen fal. - - - - - -

Daermoetmenbogens hetgeene eierlick

enmoodig is/ de onkuysheyr vermiedenunde

flaepkamers, niet minder oock / Wolgens die

waerschouwing des Apostels inden teuer, die

ontuchtigheyr - waer ander alle foorten van

anreynigheden begrepenzijn/ als onkuysche

aenschouwingen metoogen voll van overspel,

wulpfe, dertele enoneerbarebewegingenende

gebaerden: t3p dat het metde tongofdoo
het gantschelichaemmogt geschieden: envoo

alSodomie, ende hetgene vandienaertmrer

magzyn; weltenuntersten moodigomtemis

den/maeroockalteoneerbaeromtemoemen:

alsoo/ om defelvete verbergen (gelyckfelf

den Heydenfhen Senecate rechtfepde) geen

nacht wartgenoegenis. MDaeromdatololäupt

redenbande onreynigheyr endeontuchtigkeit

intalgemeen/denmensch/volgenschetteeine

deH. Paulusuptdzuckelyckwaerchouwrself

het Koninckrijcke Godts ende het eeuwig le- Gal. 5. 19.

ven van den Heere ontfepdt ende geweigert
woden fal. -

Daer behoot tot een eerlijcken wandel, -

ho02 alledingen oock de liefde, om dat mietg. - -

dafgoedtis/ buptendefe deugt,0nderdemen

fchen kam bestaen: foofalvoozal oockte mij

den3hn/"tgen hier medefooklaerlijck frij

G 4 dig



 

104 Vijfde Predikatie,

dig is/namelijck twist endenijdigheyt, gelijck

onsverder oockblickt indentext. - -

Bündetwiftmieteeniggeschil, "twelckmen

... upt reden van fware dwalingen endefonden,

- ten aenfien vanfommige menschen / omnier

alseenhuyghelaer, te wapenmetalle winden/

niet altijt vermijden kam : maer defelve ist

een trijdt , welck upt bitterheydt ein toorn,

met fcherpe woorden , ofte, vyandelijcke

wercken, en oock welmet bepdie te gelyck/

en menighmael om geringe ende mietwaer

dige oorsaken, onder den anderen gevoert

wodt; waer bpdeboofedzift der nijdigheyr,

"tzp als een boozgaende/t3n als een mede

gaendeoorfaeckfoomenigmael gespeurt wogt:

wantals het ons bedroeft (zijnde dit de ware

aertder nijdigheyt) dat een ander ons inga

ven, gunsten engoederengelyckis/oftetebo

bengaet; dan falt niet licht aen gelegent

hepdt ontbeecken/ om aen't twisten teko

men. WPanthoekamdochfooeen menschlang

vreedtfaem leben/ die foo verkeert ende boos

van herten is / dat daerom fün oogen om

trent fijn even-maeften quaet zyn/ omdat.de

Heere nevens den felvengoetendegoedertie

ren ist. Ein daerom / dit zyn dingen/ welck

men/ om als een Christen een eerlijcken ende

eschickten wandelte voeren/ten upterften

khuuwen en mijden moet. WBant vollgens de

je.„... woodenvandenH.Jacobus: Waernijdt ende

twiftgierigheyt is, daer isverwerringe ende al

lenboofen handel.

Toepaflin
Fe. Uptdefetextendesfelfs verhandeling/



 

over Rom.Cap. 13.vers 13. 105

ong nutotleere ende onderwijfingh ten alder

klaerften blijken: Dat een Christen vooz alle

dingeneenwandelmoetvoeren/ welck eerlik,

deftigh ende voo allerleye conscientien van

menschen/met reden aengenaem endefichte

lückis: vermijdende metalleomsichtigheydt . . .

allerlepe overdaedt, onkuysheyt, twist, ende

nijdigheyr. Want dushebbenwe den H.Pau

lus hooren fpzeecken in den text : Laetons,

als inden dageerlijckwandelen, niet inbrafie

ryen en dronckenschappen, niet inflaepkame-- - -

ren ende ontuchtigheden , niet in twist ende

nijdigheyt. Daerhpdannochop volgenlaet:

MaerdoerdenHeereJesumChristumaen,ende

enversorght hetvleeschniet tot begeerlijckhe

den. Endit ist oock / dathp ons metdefe

woodenaenbeveelt: Doet alle dingen sonder

murmureren endetegenfpreken, op dat ghy

mooght onberispelijck ende opregt zijn, kin-rhil., 14
derenGodts,onstraffeljckinhetmiddenvaneen J.

krom ende verdraeyt geflachte, onder welcke

ghy schijnet als lichten indewereldt. En wat

1s "toock anders/ dat hp onder defe verma

ningh aendinght Voorts, Broeders, alwat Phil 4*

waerachtig is, alwat eerlijckis, alwat regt

veerdigis, alwat reynis, alwat lieffelijck is, -

alwatwelluydt: foodaer eenigedeugt is,ende

foodaer eenigen lot is, dat selvegedenckt. Ein

hoe ernstig heeft oock de H. Petrus dit felfde

aenbevolen : feggende: Hebt eengoedecon-ver, 16.

fcientie, op dat in hetgene sy qualijckvan u

fpreken, alsvan quaetdoenders, ybeschaemt

mogen worden, die uwen goeden wandel in

Christo lasteren, G 5 Ein



z96 .: 1 eVijfde Predikatie, , 

Ein inder diaet/hoengotfakelijckist oock/

idat wponsvaneen welustigen vleescheljck

Jeweis anehandenende afmaecken ? JAiemant

en,kamimmersmetsuch eenbedzüfendedoen

die naemfelfs ban een Christen mensch eens

waerdigh zünt want in ChristusJesus enis

menniet wleckchelijck, maer geetclijck: want

Christus is heylig, onnofel, onbemet, ende

afgefcheyden van de fondaren: ende daerom/

fälfs in geen vanfün ware leden kan hp een

ca. 1,,dienaer van de sonde zijn. Enderhalven/ die

fulkeen ongebondeleben boert/ hm flattereien

pluymitrijke hemfelven byfaghy wil/hp ver

fackt nagtansfelfäde waerheit ban’tChriften

„ .„ dom,waerbuptenoniefälligheptintaldermin

"“ sie mit bestaenlenkam. Wantdie Christizijn,

hebbenbei vieleichgekruitmerfijnbewegingen

ende begeierlijekhieden. Endaerom is’t noot

fakelyck Hat wp/als gerepnigde in Christi

block, sackdeelende gemeenschaphebbenaen

fin Geest Endewagtomdie reden oockge

nom, 3. „tugtvan de H. Paulus: Sooiemant de Geest

Christinierenheeft, die ein komthemniettoe?

Detgaet vaft/dat die Geeftons vandedienf

baerheydt der fande ende heerschappye des

fälfs/ doogGods genade/ als zijnde stricken

enbanden,die doofijn kracht verbolienende

verscheuertworden/ oock v2pmaken ende ver

Gal - 16 offenfal. MDaeromde H.Paulusfepde: Wan

. . deltdoor denGeest,ende ghy enfaltdebegeier

lijckheytdesyleeischsnier vollbrengen. - -

En wiltghn nader sien / hoe vaftdat defe

leeregaet/ enderhalvenhoefteckerhetis/dat

- - - - - UNLIN

Heb.7.26.



 

over Rom. Cap. 13.vers 13. 107

'meteenvleeschelyck leven telepden/geen

ware geloovige en kan zijn; foo hoo2 de H.

Paulus, zündedooz GodtsSeest/onfeplbaer/ .

inalle waerheptgelept/felve daer van getup

gentendepeken : wantdus laethphemiaen

gaende die geloovige Romeynen, entegen die

felbe hooren: Defonde entfaloveruniet heer- Rom. s.

fchen: wantgyen zijt nict onderdeWer,maer 47

onderdegenade. Ein Wiederam: Godezydanck,

datgyweldienstknechten der Sondewaert,maer

dargynu van hertengehoorfaemgewordenzyt,

denvoorbeelde derleeretot her,welckegyover

gegevenzyt, Ende vrygemaecktzijndevan de

ion.de, zytgemaektdienftknechten dergerech

tigheyt Enderhalven/omhemfelvendo.ch/tot

eenjammerlücke misleydingh vanfün ziele,

' peuluwenanderthooft, nochkuffenson

berdeelleboogen teleggen; watChriftenkam

fos tout wesen/ dathydefeklare en Bodde

lücke getupgemiffenfou durven tegenspielen

Temeerder/omdathphemselben/dusflattee

rendetenbedriegende, nietdandealdergrootste

en, jammerlijchfe schade, tot in alle eeuwig

hept / feifs voor de gantische werelt onberbe

terlück, maerfou aenbengen. - -

Eminderwaerhept/ elekmensch/flfs van

nature/vlietin't tydelijkeflinepgen schadefoo

verre als hp kam. Ein feifs de alderklepinste

dierkens, diemen methetalderfünfte gesicht

naeuwelijcks maer beoogen kan/ isvanden :

alleenwissen Schepper dit van naturen inge- “

dzuckt. Maer heeft ditplaets in 't lichame

lijck/waeromniet veelmeer in'tstellt:
M



- 108 .: Vijfde Predikatie, 

Endoetmendit ten aenfenvan dingen die

maer aerdtschen tydelijckzyn/- en derhalben

maer eenige holte oogenblicken dueren kon

nen " waerom miet boben all in opficht van

gorderen die felfs eeuwigende oneyndigzyn:

endaeromfelfs alle aertschewaerdigheden, in

- … een onbegrijpelijcke mate, feer verreite boven

gaen: Immers Godt heeftons alletotrede

lyckemenschengemaeckt. IMAaer wat is booz

de reden klaerder enfeeckerder / dandat het

fwaerfte verre boben het minfte wegen moet.

En doetmenomde geringste dingeniet/dat

mendanomde aldergrootte veelmeer moest

doen Eminderdaet/ wat goederen zijnder/

die menfelfs in't alderminte deel/ tegende

fällighept vanfijn epgenzielen't eeuwigKo

ninkrykonfis Godts in den Hemel/ maer ee

nigfints schatten en waerdeeren kan - Im

mers men bindtsenergens. En mochtans de

menschen, diemaer natuuryck envleefhelyck

daer henenleben/dpinckende alledagendefon

dein/ als viffchenhet water; wetendenaeu

welijcks iets anders/dan vaneeten ende van

drincken, ofvanden buyckte befolgen: die

wordenvan defe kostelijcheen aldermoodigste

goederenonerziele,in GodtsMBoot("twelt

onstenJonghlten dagealle oodeelenfal) ten

alderseeckertsten uptgeflooten. Wantdusge

tupgt Godts epgen Sone: Sooiemant achter

Math, 16. my willkomen,die verlochenehemselven,ende
24, 2:6,

nemefinkruyce op, endevolgemy. Wantwar

bateteein mensche, foohydegeheelewereltge

wint, ende lydt schade fijnder ziele? offe
- A



 

over Rome Cap. 13.vers 13. 169 -

falhygeven tot loslinge van fijnziele. Endit

ig diewaerschouwingegedaenaendeHebreen: -

Jaegt de vrede nametallen, ende die heyligh-„.

makinge, sonder welcken niemandt denHeere

fienen sal. Endusthoorenweoockspekenden

GeestderOpenbaringe: Maerbuyten(name

lyck die Stadt Godts) füllen zyn de honden, openb“

ende detoovenaers, ende de hoereerders, ende"

dedoorflagers, ende der afgodendienaers, endet

eeniegelyckdie de leugen liefheeft ende doer.

JNaer ochjammer : fal defe schade alleen

bestaenin'tontbeerenvaneeniggoed Salmen

fijn geest(made tale vande godtloofen) maer

uytstorten in dewyde lucht? en füllenwydan

zyn, als ofwynoytgeweeftwaren einfullen

wetendefen aenzien met de Bacchuskinderen

ende metde Epicureschemestverckens speec

ken: Laetons maer eeten ein drincken, want

morgenstervenwy?"oneen!datzp verre. Maer

wp feggenmet Godts Gefant/ deH.Paulus,

fijneepgen wooden/in'tfelfdegevalgebzupc

kende: Endwaeltniet. Quadet'amenspreec

kingeverdervengoede feden.Waecktoprecht-Kor. 15.

veerdelijck, ende enfondigt niet. Want som- 33 34

mige en hebbendekenniffe Godtsnier: ickfeg

ge’t u tot schaemte. Ein noch eenmael: Ein

dwaelt niet: Godt en laethem niet befporten,

Soowatdenmenschefaeyt,falhyoockmaeyen.

ImmersGode, die geendiugh te groot ende

te wonderlück is/endaeromdenvoomenmet. - -

hetaleitblivende enseeuwigeleven inden he- - -
melfälbefchencken die kamimmersdenboos

enmensch, sonderhemde genadewanvernie

- - - - - - tigung

Gal.6,7

- -



110 Vijfde PredMarie,
 

tiging tegeben diehy/volgensfijnboofe wer

lien/immersinntalderministermietwaerdighis

eer wel onderhouden/en tot in alle eeuwig

eyt daein bestaen. Endewatisbillijckerende

rechtveerdiger,dandathaltjrbleibende/ sok

in foodalnige staet vanjammer ende elende,

- dooz Godts gerechtigehandt/ wo diegestellt

damals hp / alle de waerchouwinge Godts

moetwillens berfmadende en verachtende/

fälfsfalhebbenverkooren, endetenalderhoog

fienverdienteeinder straffontfangende waer

digmafijnepgenewercken, dieimmersenkan

niemantdanfinepgen selben beschuldigen?

Enommalkanderen dooz defevrecßelycke ein

nochtans rechtveerdige fchrick des Heeren tes

bewegen tot her geloove/ omdaer doofyin

aerdtsche leiden te kruyffen endete dooden: nä

co.,.,... melijckhoererye, omreynigheyr, schandelycke

beweginge, quadebegeierlijckheyt endegierig

heyt, welck agodendienst is : soo laet ots

Godts WBoodt) aengaendedefeldingen/felve

hooren fpzeecken/ "t welck altytimawaerhept

zijnde/ die felve gantisch, niet fvwaerder kam

- voogstellen, damals defelve inderdaetfullen

zün: ende fiet dit getungt'erde geplantselbe

„ van/ teweten: Defe füllengaenindeeeuwige

“ pijne, indehelle, indat“
daerharenworm nieten sterft, ende dat vier

niet uygebluten wort. Ein soo vertoonthy

„g. oockden Rijckeman, totwaerschouwinge,

23.4. eggende in die helle in depijne: uptroepende

en klagende: Icklijdefinierten in defevlamme,

Endaeromepde oock deGeest derOpenba
- - - ringe:

- - - -



Over Rems-Cap-Zwers 13. 14

ringe: Deroockvan hare Piningegaer opinioren,

alleeeuwigheyttendeHenruß - -

dagende machregt - jetzt . . . d

Bedfullendanderwroomen mitalle n hel

leontgaen/maer nicht,

'' LN TEIHEIT H1e

melcontbeeren/ rook underhellende

ecuweigendealtooslidenmoeten Sao damit

- - -

Dekeurisgrootvan defe twee, . . . . . . . . ." - *

Ofeeuwigwel, ofeeuwig wee. Adr.Spi

Welaen, 6mensch!nuwiltelijskgekooren,“

Ontfegde will ein lusten van het vieys 2 :

Leenweltbedacht de Geestuwherten öoren,

Omhels de deugtenvoigtsein haren eyschz:

Teveclisu, te veel hier aengelegen,

1.Vorkorte wreugt oneyndigte vergaenz -

Ofeens by Godt in heerlijckheyt geftegen,

Voorkleyne mocyteinvollewreugebaën.

- . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

: “ 34

tecengertijdtbewaetten worden. Merkerle

' Bliedt lier pg '
rye Ende“ Ey“

behsuden

dig

hertoeck eenfuerlichaemmeistbehau

Datdameeniegalijck van ans Eislaendig
woodenvan de H.Paulus) weiterhin war ebe 4e

fitten inheyligmakingeende eere: niet inquade

beweginge der begeierlickheyt, gelijck als de

Heydenen, die Godt niet en kennen. Taet

vyandtsch en benijdingh tegen uw evennaeften

noptide oberhamtnemen in uw herte: omdat

KliLillyende fachtmoedigengeeilt,u:
odt

  

 

 

 

  

  



112 - Vijfde Pred/katie, 

- - -

Jac,3. 17.

faem,bescheyden,gefeggelijck, volvanbarm

- - - - -

- -

-

Godt foofer kofelijck endedierbaer is / tot

eeneerlijcken endedeftigenwandelgantschelijk

behoot/en zijndevoozalledingen hetmoodige

vooyzeen waerachtigh Christen, "t welck nopt

vanhem wijcken mag; alsoo hp niet/ als de

natuurlijcke menschen/zijnde onbeschedenvan

hertenende vanooren, metquade driften ent

onverstandige pafien moet aengedaen zyn:

maermetdiegefegende wijsheyt die vanboven .

is; welckeis, ten eerftenfuyver,daernavreedt

hertigheyt endevangoede vruchten, niet par

tijdelijckoordeelende, ende ongeveynft. -

Eni wanmeer wpaldusdoo denGeest,on

der Godts gemadigen fegen die werdken des

lighaems ende des vleeschs meer enmeer ko

mente dooden,danfalons deHeerebehoeden

ende bewaren van fijn toekomende toon/

welck onvermijdelijck den boofen faloberko

men/ende befchencken met levenende vrede,

hier in dertijttotonferhertelijckentrooft/ende

namaels tot onbegrijpelijcke glorie endeheer

lijckhept in den hemel / eeuwig ende altoos.

't WBelck wp oockons allewenschenvanGodt

den barmhertigen Bader dooz Jefum Chri

stum fijnen Soone, indegemeenschap des H.

Geests. Amen. - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - -- - -- -- - VIPRE
J.- - - -



ower Ephes.Cap. 5.vers 18. 11g

-

VI. PREDIKATIE,

Orer Ephe. 1.

- - Den Text. - - -

Enwordt niet droncken in wijn.

- - -

SeerwaerdeToehoorderen:

elckmetfijn eygen, ofnet het gene

- hem van een ander tose-bertroUbut

fs/te vzeden moet zijn: En derhalven/

dat men een anders koorn niet te mayen,

noch one fickel in ones naestens ooghst te

flaenen heeft. Ende derwijl diteen algemeene

bepalingis/ welck het recht voopdereen/op

alle plaetsen maeckt./foa ist vollkomen on

recht, ende woldthp oock by alle menschen/

fälfsonrechtveerdigh genaemt/ diedit niet in

achtenneemt/maerter contrariedoet. WBant

leert de gerechtigheyt "tgeen billick is ? wat

mu is onbillijcker/ ende meermetdegoedere

denfrijdigh / dandatmen eenanderhetfline

ontneemt alleenomaenfinepgenpdele lust

en begeerte genoeghte doen: JPaer ist die

nacT ken aensten van menschnevensmensch/

miettegenstaende niemant de aerdtsche goede

ren / als een als Cygelaaer ma“
- er

-

FH Et is eent basien regel, by allemen- Inleydin

fchenbekent/endeaengenommen./dat ***
-

 



 

14 - Sesde Predikatie,

leen vandenHeere,als te leen beft/veelmeer

falditplaets hebbentuffchen Godt ende ong;

dewijldat deaerdemetalfün goederen niet de

anfe/maeralleendes Heeremis. MDaeromden

24. 1. H.Davidfepde: DeaerdeisdesHeeren,mits

gadershare volheyr: de werelt, ende die daer

inwoonen. Gelijckbwe den Heerefelve oockal

p. „2. 1c,dushooren spielten: Allhetgediertedes wouts

*** ismijne,debeetenop duysent bergen. Ikken- -

neher gevogelte der bergen: endehet wilt des

veltsis bymy. Soomy hongerde, icken foude

her unietgeseghthebben: want mijneisdewe

reltendehare volheyt. JMaerbehootde Heere,

aen wiens geach enwettendat wp alle / a

wesende fünfthepflen/ onderwoppen zyn al

les/ wat opaerdeis/ teenemaeltoe ; foo zijn

wpmenschen hier alle/ alsin eenanders Hof

geftelt/ daermenvan devruchten nietanders

plucken, noch tot sich nemen mag/ dan als

- i de Eygenaer welgevalligistendebelief met

goetgenoegen aenonstoete laten.Enderhal

ven/menmoettoeffen/de.goederenenweldaden

Godts/aenons verlernt, mit verder, noch
anders te gebzupcken/ damalshet Godt, den

apperten ende eenigen Eygenaer van alles,

kan aengenaemende welgevallig zijn.

En wat behoothier anders toe/ dandat

men in't ontfangen, bewarenen uytgewendeg

felfs / Godts beveelen ende H.geboden wel

- in acht neemt ende feedts gedachtig ist: dat

menin "tontfangen vandefelve herrlijek dank

baeris/roependedaer overmet den Patriarch

- Jacobupt tot den Heere: Ickbengeringer dann

- - - - - alle



 

over Ephes.Cap.5.vers 18. 15

alle des weldadigheden,endedanalle defetrou-c.

we,diegy aen uwenknechtgedaen hebt. TDat sc.

menin'tbewaren ofbefitten van defelve miet

vreck ofgierig is/ omals menschen vandefe

werelt/ haer deel inditievenfoeckende/vol

gens een onversadelijcke begeerte/ geduierigh

huysaenhuys,ende acker aenackerte brengen.

JMDaerdatmengoethertigomtrentalle/ ende

weldadigh nevens denarmenendenoordruftige

zp. Zijinde hier onder insonderheydt oock be

grepen/ dat men in'tuyrgeven vande goede

renendeweldaden, dsogBodtsfegenaenons

verleent/mietwelluftig, dertel,noch overda

digen zy : niet verquiftende degoede gaven

Godts in het boofe ende quade / die ons an

ders van de groote Weldoender, namelyck

Godt , tot foo pziffelijcken ende goedt epinde

zijngeschanckenende verleent. MBaer toedan

behootdatmenin't aentrecken vanklederen

niet groots, prachtigende praelende is made

wier vandepdelle verblindewerelt; maerne

drig, eerbaer, stemmigende deftig. TBatmen

in"fgebzupckenvanfpfenende vandrancken,

mietwelluftignochonmatig enzp; aengefien

dit hetdoen is / niet van Godts kinderen/

maer van vleefhelijcke menschen, die aende

Goddelijcke vziendtschap noch gantisch geen

deelen hebben, Tegen hoedanigede H.Jaco. ac. S.6

busfght: Ghy hebt'' geleeftop der''

aerden, ende welluftengevolgt: gy hebt uwe

hertengewoedt alsin een dagflachtinge. Maer

in’ttegendeel/ vollgensdefen regellis moodig/

datinnen sich altijt denuchterheyt ende matig
H 2 heyr



116 Sesde Predikatie,

",

 

heyt bevlütight: hebbende in 't besonder een

herteljckenafkeerende grouwel bandedronc

kenschap, alszijnde eenfoofwaren misbruyk

van Godts schepflen/ dat mendaer dooz.de

Boddelijcke gramfhap in rechtveerdigheydt

tegen onfe ziele ontsteecken/ noptontwijcken

noch ontbluchten kam. TBochom tot noodige

wacrschouwinge vanonsallen/ hier vanma

der tefpzeecken/foofullenwpinfendewoop

den van dentegenwoodligentext, behelfende

defe afmaningein't kogt:

En wordt niet droncken in wijn.

Inde H.Schrift woldt insonderhepdt van

tweederlepe foortenbandronckenschapgefpo

ken: te wetten/van een geefteljcke, ende van

eenvileeschelijcke 3 zijndeden eenemgoer, ende

den anderen quaetz, den eerften een grootge

luckt ein / den laerften een uptnemmende

schade ende doefhept voor deziel. -

Degeeltelijcke dronckenschapisdaeringe

legen./dateien geloovigendegehepligtmensch

denrijckdom van Godtsgenade ende goeder

tierenthept foo krachtigende lebendig proeft

endefmaeckt datfijnziele daer dooz als weg

geruckt endevollgens vleugelemvan eenheim

ige begeertemis tot den Hemel tue als opge

hievenwoldt:moetendevantroostende bezeug

debpna huppelenendeopfpringen, on datide

blindtschap van Godts naem soofer fine

sterchte, wodt. Hier haddedenH.David, die

Manna Godes herte, definaeck van als hp

aldug tat den Heerespack: Gyhebt vreugde

*+* inmin herre gegeven, meer danier nicht, als
- - haer



 

over Ephef Cap. 5. wers 18. 17

haer köorn ende haren moft vermenigvuldight

zijn. En bandese weldaet speckt hpookfelfs

onder die naem van een geestelijcke droncken

schap, als hp van defoodanige, dieonder der

fchaduwevanGodsvleugelentoevlugt nemen,

tegenden Heerefegt:Sywordendronkenvande,

vettigheytuwesHuyfes,endegydrenktfeuit de

beeckenuwerwellusten. Ende hier van wogt

oock in't Hoogeliedt ban Salomon gesepdt: … … ,

Ickhcbbemijnenwijn, mitsgaders mine melke.„„
gedroncken. Etet.vrienden,drincker,endewor-“ “

der inmijne liefdedroncken, ö Liefste. - -

JPaer ditis een ryckdom van trooft ende

liefde, welcke uptden Hemelkomt, MBaerom

onfen Heylant, agngaendeden H.Geest, wellt,

alleen diese kosteycke dingen in't herte der

menschen werckt/ van de pdele enblindewe

reltfepde/datfp defelbe nieten kanontfan- J

' gebende daerbandesereden: want yen
iethem niet, noch enkenthemnieten - - -

Pf., 36. 3,

oa. 14- 17.

Baernu/ datde H. Paulus“
Lenade aende zielegeschoncken in defen text

onder die benaming van dronckenschap , niet

ein speeckt is genoeghfaem klaerl alsoo hp/

omdat welaente wissen/ en het eene vanhet

andergamtsch ordentlijkte onderschendeu/niet

van de geetelijcke/maeralleen vande dronc

kenschapin wijn vermaent. 'tNBelek integen

fhelling vandeeerste eenlouteredronckenschap

des bleesths ist en voop eenafgestorbenende,

Waer Christen menschgantschongeoogloft en

onbetamelijck.

JAu watdefe dronckenschapaengaet/ welclt

- - - - - H 3 INN
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Tim,4.

men/bolgensdevermanin
gvande H. Paulus

indentext, vlieden ende mitdenmoet, diesen

bestaetmiet/gelijck datbpmavanfälfsfpzeeckt
,

in'tmatiggebzupcken van wijn, ofte van art

dere sterckendanck: "tzpdatfülcksvoome

dicyne amgesamthepts wille/ hetzpoocktot

verquickingh vande natuur / ofonderhoudt

van vrientschaponder malkanderen mogtge

fähieden. MDant(gelijckdeH. Paulusgetupgt)

alle schepfelGodtsisgoet ende nietverworpe

lijck, mer danckseggingegenomen zynde. E

benwel staet niette ontkennen, dat men in

't gebuycken vanfülcke kostelicke drancken

gantisch spaerfaem moet zijn: niet oundathetil

anders erfrontdronckenschapsoumoete
nzing

maer on dat het alte dickvils gebuycken,

des elfs/ als tedelicaeten telecker zündet

ende uptydelheyr ende welüst pauptendelmet

desoberheyt ende mattigheytvan een Christen -

mietwelen isover-eente beugen: aengefien

datmen dus. ddende totgrooteverkotingh

ende benadeelingvandiealdernoodigstedeug

den/ van liefdes barmherzigheyr, ende wel

dadighey nevensdemoothijdende evennarstent

veclitegroote onkosten maecktvoop het mietige

lichaemende voor de leckeretong, endebp ge

volgfonder eenigenootofte reden, veelteveel

pdelijck“ S00 dat

men van defeydele endeovertollige uptgave/

als rentemeesters, die van alles te verant

wooden hebben/geen goede reeckeningh en

foudem maken konnen. - - - - -

„Maerdonckenschap dan/ is foodanigen
- - - - - OWLL

-



over Ephef Cap. 5 vers 18. 19

 

overtolligen ende onmatigengebruyck oflie

ber misbruyck vanwijn ofte' fiercken

danck / dät men daer van gantisch kenbaer
befwaert ende overladen ist. WBefende het edeler

oogedesverstants, waer doozden redelijcken

menschmietwepnigvandevernufteloofedieren. ***

onderschepden woldt/ dooz de opklimmende

dampen vanden sterckendzanck/ fbo ferbe

neveltende verdupfert/ datmengantschnitt

meer/alstevooren/ vandevolozvallende din

gen eenighfints na behooren kam oodeelen.

Hebbende dus desMannen fälfs/ voor diese

-

tijdt/ doop eenbeetelijcke welluft, haer tot - -

kinderen, ja tot blinden gemaeckt, die geen

oogenhebbende omtekonnenfen/mietenwe

ten/watnutebegeieren, ofte watte mijden

faet. MBaer upt danmet eenen bolght/dat

de blindehertstochtenendriften des menschen

welcke anders dooz de reden eneerbaerheydt

intoompleegengehoudente worden./tih/zyn

de het vertant dooz desebeeltelijcke welüft

verdupfert/jaeenigsintsals uptgebluft ge

lück holende entoomeloosepaerden, - - -

meernahoorende oflupfterende/ töthet doen

endebedzijvenvanallerlepegoddelooseendwa

fedingenuntbarsten, foodatmen bp dusda

nigen menschgeenverstandigheyt, deftigheyt
ofte fatloen meer vinden kan: roepende fün

dronckenschap, dooghet uptrechtenbanaller

lepfchandalen , oneerbaerhieden, ende önge

regeltheiden, opentlijck voordeoorenvanäle

menschen unt, dat hp miet dan een for ofte

dwaesis: niet meerbequaemtothet genegoet

H 4 ofte

--

-r

- . . . "

-

-
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Pow.ze..

Prov.2;.

29, 33:31

33

ofte eerlijckfss maer berepdttotale quaedt
en schande. - - - - - - - - - - - - - - - - -

MBel heeftdanSalomon, de wife der Ko

mingen, aengaende deverfoepelijckedroncken

schap, gefept: Dewijn iseenspotterzdeftero

kedranck iswoclachtigh; alwiedaerindwaelt,

dieenfalniet wyszyn. Entwederom/gebaegt

hebbende : By wie iswee? bywieoch armen?

bywien kyvagien ?by wiengeklag? by wien

wonden sonder oorlake ? bywien dervorheyr

deroogen? fooisfünamtwooptdaeropfende

dat welte recht : Bydengeenen, dieby den

wijn vertoeven; by den geenendie komenom

gemengdendranknate soecken. Paffendedaer

oockdefe nutte vermaning optoet Entsiet den

wijnnier aen alshy hemrootvertoont,als hyin

denbeecker fijneverwegeef, (als) byrecht op

gaer. (In) fijneyndefalhy s

Endeftecckenals een adder - - - - - - - -

JBaer iS dandie dro keen

baofenaert, envanfooquadenenschadetücken

ä enuytwercking "ten istdanoock met

onder/datdefelveaenonsfoo uptdguickclik

verboden wordt van de H. Paulus in den text

NBantishetfelfseenmisdaedttegendenRech

ter, diefwaerlück gestraft wogdt / als men

fijn naesten maer van eenige tydelijckegoede

ren berooft ? wat een grootengrouwel dank

enmoethetmietzin in derepne en supvere od

gen Bodts/ als menfühn leven tot dus verre

van 't edele verstant, dat koftelückelichtvan

deziel,"twelek in waerdyealle aertschedlingen

verre te bovengart/berooft. En die dienst

welck

-- - -

 



over Ephes. Cap. 5 vers 18. 121

denregelt,welch oock teenemarlrecht

welckmen aen Godt tenhoogsten schuldig ist,

aen hemontsteelt omdieselveaende Satanen

die aen de pdele wellust des vleeschs over te

bzengen: aengesien menfünfelven/ metdus

te doen van redelycke menschen / na Godts

beelt geschapen/dooglouteremoetwillighept

totschandelijcke montiers,felfs ergerdannbee

sten maecht. MDantindienkleyne beledingen,

aeniemantgedaen/ strafbaer is; hole danniert

een verkorting ende, belediging, die mietaen

de menschen maer aen Godt, ende fün H.

Naem, ende eere gedaen wogdt; endaeren
boven noch foo groot ende grouwelijk zijnde,

Omons dann naepsch bande afmaningh

in den text, van de dronckenschap vooz alle

dingen/ als zijnde soo grootenquaer, weilte

hoedenendetewachten foofactinte fien/dat

Godt, welck alledingen vollmaecktelijck weet

en ken, omtrent fün wetten ende geboden,

niet alleen letophet geen voor-oogen ist

vooznamentlyck op het gemoed er

houdende mafiyn Goddelijke heimlighe

dighis datyder genorgfaem gedaen'
ºt geene dar hy heeft willen doen; alsoo het

fulckengewalniet aende wille, "twelek

erst die sonde maeckt; maer alleen

“ - ' aen den mensch mieten

reft Ontbohten. - - - - - -- -

MBaer uptdan vanskis dabei seinen/
om de dronckenchap weilte vermijden / niet

alleen de uptterlücke daedt desselfs/foo veele

mogelückis ten enbliedenmoet: maer

- - H 5 oock/
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oock/flfside“ ende der walle tot.

' sich van dit finoode wertkte

Onko alleemann on-Saende nagt

en middelen eine ende dat wp anders

nierenkönnen, is de fake miet/ welck

hierversprichtwordt, MSantoffsoeenmensch

nahet Michaemeenigsints nuchteren ig/

mochtans een ware dronckaert, ten aenien

vanfün wille, endenade ziele, daer hetdoch

booznamentlich ende boven allop aein kommt

MDantfoslanghdefenboom mietgoedtenis,

fosten desfelfs vruchten odekniet dan

quaedt zijn. - - - - - - - - - - - - - - -

-Ein“ omfig vandronckenschap

' ke / is notodi ' mendaereein

relijcke walg en afkeer van heeft. Binde

gantisch mietgenegen omde' het

3pdatinnen die gelegentheydt, alwaert oock

grootelijcks/daertoeheeft/sfe oockgantsch

mietenheeft, alsoo een mensch anders doo
g ihre nähert aen alle schuldigh woldt. - -

ich hier tole behoot oock / dat nen in't

cken, Kuypen ende welgen van anf nae

ften/ doo deAameGodts foogroote

yeks Gntheyligtende ontéiert wordtienandere

ofwaerlijek geergerrendeontfzieht, gantisch

geenluft möchbehagenenmeemt;veel mindat

nnen dieselbe, die wir einde stercken dranck,

doo veelerlepkonsten enpräsentieren
blinde ein Goddeloose werelt ge

al lachend, spottende ein boer

son lädantindient den

-- - einmann- --

- -
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Kenyn ofanders ints nahetlichaemterdootte

bzengen ? wat ist dann niet-/Wanneer mein

doozditmiddel fijnmede-mensch/niet naden

lichame,detydelycke, maerfelfsnadezielen,

die eeuwige doot endeverdoemenisondervo

pen maeckt : Immers een quaedt, dat alle

quadenomepindelycktebovengaet. Endedaer

om/ diefünnaestenmaereenigsints liefheeft

ende bemint/ ende dedronckenschap vpandig

entegenis/die entkamfyn evennaestentot fulc

Kenboolendoengeenintsaenleyden. Ein wel

verreist eraf/dathy defelvemet woörden

oftemetwercken daertoealsdwingenenpers

fen soudet aengesien tegenfooiemande/miet

minder/ dan ofhp de dronckenschap in fijn

epgenpersoomfelve bedzeven hadde/de Bod

delijcketoon endeverbogenthept/indename

des Heeren/aldus dooz“ Haba

kuk verkondight woldt : Wee di

naestentedrinckengeef: gy,dieuwewynvles

fche daerbyvoegt, endeoockdronckenmaekt,

op dat gy hatte naccktheden aenfchouwt. Gy

fult oock verladigt worden merchande, voor

eere. Drinktgydock, endeontbloor denvoor

huyd: de bekerder rechterhandrdesHeerenfall

fich totuwenden, ende daerfalleen schadelyck

uytbraeckfel overuweheerlyckheyt zyn. -

Enderhalven/ omvollgens den text, niet

droncken te worden in wyn, foo is van noo

den/ niet alleen/diebende/nadedaedt, ende

nadewille, vooz onsfelven temijden/ maer

oock dat menfinmede-mensch.daer toe nopt

open weckt/ oftedaertoe aenlepdinghfoe t E

S

in

en, die fijn Hab . .

- - - - -

-

-- - - -

-
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tegeben wetendedatmen de deugt ende her

goede feedts weil moet aenpzifen Timaer het

quade nopt: vermits de H. Paulus ons ver

**** maent. Ein hebtgeengemeenschap aen de on

vruchtbare werckender duyterniße, maerbe

straffe veel eer- - - - - - - - - - - - -

E- - Üptdefe woodenfaetons berder afte ne

unen endete leeren / dat men sich doch van

dronckenschapendeowerdaedrinwinofesterc

ken dranck,neerfelikte haeden endete wach

ten heeft. Wantimmers daer toe streckt die

afmaningh vande H. Paulus inden text, feg

Wende: Enwortnierdroncken in wyn. Bünde

eenfinde soofwaerengrouwelykinGodts oo

gen/ endaerom oock soo onbetamelyck booz

een Christen, dat men bpma overal in de H.

Schrift daertegengewaenschouwr wogt: want

duS hoorenweide Heylandt selve tot ons alle

"fpeecken: Wachruffelven,dat uwe.herten nien

resenigertyrbelwaertzen worden mietbrafferye

Endedronckenschap ende sorgvuldigheden de

fes Jevens. Ende desgelijckS. de H. Paulus:

Rom. 13. Laetonsalsinden dageerlyck wandelen, niet

13- in brafferyenende dronckenschappen. Ein we

derom: Laetonsniet dapen, gelyk als die an

rher, dere, maer laet onswalkenende nuchterenzyn
6,7, 3. * Want die lapen,die lapendesnachts, ende die

dröncken zyn, zyn desnachtsdroncken. Maer

wy die des daegs zyn, laer onsnuchteren zyn.

Enopdefegront, endebolgensdefe verander

felling, nahmelück, dateenChristen dedrones

kenschap moodtsakelijck vlieden endet mitden

moet hoorenwynoock de H.Fans:
- -



over Ephef Cap. 5.vers 18. 125

 

wüfe speecken: Het is onsgenoegdatwyden,re...

voorgaendentijdtdeslevensder Heydenenwille

vollbracht hebben, ende gewandelt hebben in

ontuchtigheden, begeerlijckheden, wijnfuy

peryen, brafferyen,' endegrou

welijcke afgoderyen. - - “ - - -

GEn inder waerhept/ hoe foueen Christen,

behoudensfün goedengront inChristusJesus,

enfmaeckende diegenadeendegoethept Gods

hemfelventotdedronckenschap konnen over

geven: immersdatisonmogeljck: wantdat

is een openbaerwerckdesvleeschs : maer die Gal. je 24

Christus toebehooren (gelijck de H.Paulusge

tupgt) hebben her vleesch gekruyft , met de

bewegingen endebegeerlijckhieden. - - -

Enimmers/deberoepingvaneen Chriften

behelft/ dat ihn alle fjne dingen moetdoenin

dename Godts/ ende totfjndereere: gelijckt

daeromde H.Paulus dus vermaent: Het zy 1 Kor. 10.

dandat gylieden eet, het zydatgydrinckt, het“

zy dat gyier andersdoet, doer her alter eeren

Godts. Entwederom:Alwatgydoetmetwoor-com. 3.

den ofte met wercken, (doet) her alles in den“

namevande HeereJesus, danckendeGodt,en

de den Vader door hem. JTAaer Wat nur die

dronckenschapaengaet/ hetis'erfoo verre af

Datmen diein die name van Godt den Bader

ende van Jesus Christusfijnen Sone/ ofte tot

eereende verheerlijckingh des elfs/foudoen

kommen, datdefelvegantisch contrarie/alleen

dientomde NamedesgesegendenGodtsfelfs

te doenlateren onder die Heydenen, ende bp

alleonwetendemenschen;dewsleum
- oto:
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dooz fün flven / als dienstknechten van de

fande / ende vanfjnpdele lusten./flfs aen

"twelbehagen van de Satan, die alderveefe

lijckstemgoldenaer derzielen, overgeeft. -

Waetonsdaneen herteljckenafkeernemen

bandat drincken ende klincken, en onmatig

füypen endefwelgenbanwijnenandere sterke

drancken, welche ong van Godt den alder

goedertierenste Bader alleentot een mattighen

danckbaer gebuyck zijn verleenten geschone

ken, maergantschniet tot wellut, ydelheyr,

ofte overdaedt. Endaeromwasdie wisse ver

maningvan Syrach, tenaenfienvande sonde

in "talgemeen : Vliedt voor de sonde gelijck

syr.at. 2.vooreenflange: wantindiengy tothaer naekr,

foofaly ufteecken, hare tanden zijnleeuwen

tanden, ende dooden deziele der menschen.

Paft dat vpp in 't besonder oockop de fande

ban dronckenschap,omdathet besonderevan

felfs in"talgemeenebegrepenis ende omdat

allediese dingen foo wel vandefelve/ als felfs

van de fande in 't algemeen te feggen zijn.

Immers wat wogt er een bittere knagingh

ende beschaemde overtuyging der conscienrie

upt defe fande/ vooznamentlijck in 't begin/

alshetherte doophet quadenoch niet gantisch

vereelt noch verhart emis/ geboren? Is dann

de waerchouwinge van Jesaias den Profeet :

ge,57.2. De godtloose, feytmijn Godt,enhebbengeen

vrede. 't Ils op een besondere wisse van den

dronckaert waer;dewijle de conscientie,welc

ke is/ als deepgen stemme Godts, uyt den

haogen Hemell indes menschenbe:
HitENUE

-
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kende hetis/diefondervleyen ofpluymitrijken

tegenhemfeydt: De dronckaerts zijn byGodt

verdoemt,maergyleefindronkenschap sozjt

gy daraookby Godt verdoemtendevervloeckt.

gefondeertop Godts waerhent fälfs/ dienopt

veranderten woldt. Endaerom/ die trooft,

stilte ein ruft in fin epgen gemoed will erlan

gen ende verkrügen/ die moet van defe ende

van alle anderefanden/ dooz een ongewiepins

debekeeringe een waerachtigen aftant doen.

Anders är defe sententic vande H.Joan

nes gelden en treffen: Indien on* here ons ***

veroordeelt, Godt is meerder dan on“ herte,

endehykent alle dingen.

Enis het dedronckenschap,“ -

fchen herte/ metgroote reden/ footen upter

ften bangende van alle kantenbenauwt moet

maecken: watisdefelweinepgen natuerende

aert oock anders / dan het verderfelücke ey

van een lang ofte serpent, daermenniet an

ders dan veeselijche ondieren, en alles wat

tenhoogsten schadelijck is in te gemoetzien

ende uptverwachten kam.MDantmen stellt sich

daer dooz nietalleen op eengladden weg, ende

eenflibberighpadt, omeengantischbedzoefden

valte doen , maer dus füllen de fanden mal

handeren volgen/ ende het eene quaetfallupt

hetandere fpzupten. MDamitals Loth van den

wijn overwonnen, was foo maeckte

selben schuldigmetalleenäenhaerer
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elfsoock aenbloerschande. En Alexander de

Grootedzonckenzijnde/ heeft hemselvenvan

eenKoning,felfstoteendootslager gemaeckt

aengestemdathydoemfyn waerdsteenbemint

Stevient Clitus dus meteen spielfredoofackt

wiens doodt defen aldergrootstenManmoch

tang/ na wepnig uuren/ leggende van ene

kele weemoedtter aerden upgestreckt sime

tende in tranen haestmet fün epgen bloedt

had boetenendeberalen willen. SelfsideSone

ban Cyrilius (gelykde Historien aenwüsen)

als hystin goederen doo: een angebondenen

welustigh leven doo-gebrachtende verteert

hadde / verviel van minder sonde tot meer

derfoo.grouwelijck, dathyniet alleen synep

gen twee Suters wilde Schofieren ende ont

eeren,ende defelve metterdaet bloedig wonde

ter doot toe : maer felfs dat hp fijn epgen

Moeder, 6grouwel fp fwangerzünde/ be

fliep, endetin epgen Vader felfs/ als eenen

moordenaer, jammerlijckter doot bracht. Ein

inder waerhept/gelijckiemantop een hologen

ensteplenbergh zijndel daer wel gemackelyk

op kan staen blijven/maer dengang ua bene

denrengaennemende/ fichnaeuwelijcksmeer

kleeren ofophouden kam z oo gaether oock

menigmael met de dronckaerts toe. Endeom

uptfeer veele hier van nu maereen exempel

bytebengen/"twelkkoronserwaerchouwing
untnement aenmerckelück ist Seecker Jonge

Linggepertzhnde/ offijn Vaderte dooden, of

in Moeder té schenden, officheens droncken

rätincken,die verkoosweltomdes:
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huaden te mogen milden / de dronckenschap,

alsztynde onder defe die hetminste, daer ihn

indiegewalnietmetallenmoestverkooren heb

ben. JRaeralshpmudronken was inplaets

man mer defe eene sonde te kommen vollstaen/

soo beigeefhpfe van felfsalledrie, föoldat hpn

niet allen fün eygen Moeder schondt, in der

fälfsoockfün eygen Vadervermoorde en ann

merlijek ter doorbracht. Endaeroin, als mein

diese dingen/ enveelanderemeer beriebenerde

dageliche anderuindingh intet, mdet

menfeggen/ datde“ föö Weil

alsdegerigheyt eenworts isvanaiéguaedt.

Endaerom/aengaende defelve/“ ALIls

genaemDichterganzschwelgesept:
- - - - - - - - - - - - - - - -

't Hooftontstellen, "ehert beroeren, “s

En tot vuyle fonden vöeren. - - - - "eker

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

JRaer wie dam/ die kenighfints de

deugtende hetgoedebemint/fäldede fijing

hertenvoo defeboofe enfeerschadelijcke fande

willenopendoen/ onlaendenduyvel plaetste

geven, welck dus den mensch van alle goedt

berooft/ende onderdem cht/flfsvan aller

lepe quaettenjammerljkist derfort:

Immers de Heydenen elfsfullenfoodani

geChristenen, welckenadenwynhunckeren/

einde daer vanfoomenighmael oberwonnen

3un/ten Jongtendage beschamen ende ober

tungen/ omdatbp ve:elevandefelve/niemant

bao een eerlijcken deftigmankon paffeeren/

die een dronckaert bevönden wierdt." Den

- - - I Macy
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* -
- - - -

machtigen Mogel berbiedtfelfs het drincken

Man win. Ein Indien liemant vanfjnepgen

anderdauendatevenweldoenmogt/diewogt

al waer hetookiemant van de aldergroorfie

intRick- gegeeffelt endemet stockengela

genügmaterdoor toe. In Japan, darfer

nachtige Rijck, "t welck pleegmeer dan Upt

festig"Koninckrijckentebestaen)daeren wogt/

Wolgens: degetuygeniffen, felfs mieteten Tap

huysgebonden/ Haermenkangaen drincken

sfeen galtmael doenberepden. Atomtiemamt

man bunten, die logeerenmoet/daerzhn wei
bequame Plaetsen tätegeschikt: maer Herber

gen» Amin dronckentedzincken/en vintimen

daernier. Den Indiaenschen Kriegsoverten
van Decan, Melikambaer, wag for gr00ten

Wpandt van de dronckenschap, dat niemant/

felfsop verbeurtevan't leven, fierchendank

in 't leger mogtbengen - ein fomtits liet hp

endroncken Soldaer heer loot inPriyigieren.
Enfelfs en maggeen Koningin Indien eens

dronekenzin: endeindien'tevenwelgebeurt) -

een vrouwfelfsmaghemter doorbengen en

daerober modtfe/ tot een vereering endebe

looning, fälfs nochmetfijnmavolgerin'tRyk -

getrouwt.EntotbeschamingevanveeleChri

tenen- die Helpdensche Ikoninginne van Pata

na- Sünde een Moosrück/ gafaendeHol

anders aengaende de Koopmanschap, weil

schogne privilegien envoorrechtens maeron

der des expreffeen uptgedzuckte conditieren

Voorwaerde - dat y haer vroom moelten hou

dcns einwachten van dronckenschap. - -

- - Dooga

/



 

over Ephef Cap, 5.vers 18. 3

Doosbeelden voorwaer/ ofmense miet in

alles hangoetheuren/ dienochtanstenklaer

fien doensien hoegrootevyandendes Heyde
nenfelfsvandedronckenfahap waren, ender

hauen/ hoefer dateten untersten dageful

denfaen/ amfulcke Chrittenen te verdoennen

endete beroodeelem/ welke soogrootenmate

van verlichting/van den Bemeftot overtup

ginge hares herten / dooghet Guangelium/

omtfangenendeverkregen hebbende/nachtans

niet anders doen danbaden impdele weine

en, versorgende het vielesch in fün omrepne
begeerlyeltheden; gaendemaer niedersätzen om

re eeren ente drincken, ende opstaende omte

speelen. Menscheninderdaedt/ watse haer

ooch / onder die alderkofelijckfie naem van

ChristusmogeninbeeldenfelfsergeridanHey

denen 3Pun: niet meer waerdig datmen haer

onder de eerlike menschenwik fußge/onderde

Chriftenen,eensmoemenofteienfoude. Woant

doch/wateere, ein watachtingkommenfe waer

Dig 35m/ die haer epgengoedennaemen aen

fien dooz fülcke openbare chandalenen erger

nißenfelvermetvoetentreden. Altanhetregee

ren ban eenige goederentdebertraunt wog

den aen fielcke, die haer epgenfelvenniet be

fieren noch regeeren konnten Gffoude hp/

die hemselvenverfilmten datfoo grofflijck/

nietoock alles versupment Ofhoe kamhpde

b2iendelijcket"famenleving met b200me men

sehen verwachten diehemselbentot allerlepe

goe.de enprißlelijckedingenfoot'eenemael an

mutende onbequaem nen TBg deur

- 2. OL



132 " Sesde Predikatie, 

tolefluptende/ istdan wonderfoomendefelve

geflooten vindt. Ofdunckt iemant/dat hem

aen de menschelthcke gunft ende vriendtschap

wepniggelegenis/om demovervloetder gae

deren die hpbefit:fpzeeckende bp hemfelven:

Laetons eeten, laetons drincken, want mor

genstervenwy. Ende her geltverantwoort al

les. Soo falhymaer toomen een quaedt ende

onrechtveerdigrentmeester tezijnover goede

ren, tengoeden/ende tot eenheplfaemeynde/

aenhem toebertrouwt: nemende hpdenover

vloedt, welck denArmen berheugen endede

Weduwen en Wesen troofen ende verblijden

moeft / alleen boo2 hemfelven/ om als een

onrepnfwyn sich maer indenflijcken modder

vanwellust ende overdadigheyt te baden ende

tewentelen, ebenoffulcke Rijcke omtrentde

Arme en elendige/ gierigals draecken, miet

eens en dachten, dat het Godt geneegfaem

fiet ende aenschouwt/ ende voofecker oock

niet ongestraft fal laten; als men de gaven,

die de Armen toe-komen / mochtans van de

flve ontrooft ende ontsteelt, om fijn epgen

buyck, als rechte Bacchuskinderen , maertot

een Godt te maecken; foeckende eere uptfjn

epgenfhande.

- Ein hoe dickwils oockmaecktdie droncken

schap den mensche/ feifswreet en rrouwloos

nevens fijnepgenvleesch enbloet, als menin

plaetsvanvollgens echtelijcke liefde, eere en

verbintenis, fijn epgen huys, en vrouw, ein

kinderente besorgen ende bootefaen/flf

dooz eenonmutende overdadig levena:
. . . - -



over Ephef Cap. 5. vers 18. 133
-

 

quiftendedoozbengt: Sulcksdat defe alder

dierbaerste panden, welck menfelfs als het
fwartuanfinepgenoogappelliefhebbenenbe

minnenmoest/over niemant meerdanoverfo

damigenfelfsepgene ManenVader,vooz Godt

ende voordemenschen,techreyen endete kla

gen hebben. Temeer/omdatinfoodanig een

gewal, openbare trouweloosheydt , onrecht

vaerdigheyt,onbarmhertigheyt, enfelfswreet

heyt t'amenkommen. Hebben dan de Heyde

nenfelfsgefept:
Laereendronckaertifijneygene

aengeficht in een spiegelbefien:of,die een nuch

ter man wilworden,
befiedefchandelijcke ma

nieren vandronckaerts: Soo laetons defedin

gendanmet hetoogedes verstandts wel be

fchouwen en aemmercken/ ende heten falnier

welmogelückkonnenzijn/ominfilcke scha

delijcke ende bedroefde dingen eenig vermaek

oflutte nemen; maertereontrarie/onsher
tefallveeleerdaervangrouwelen ende beeven

NUEltern, -

Maer ofdefeldingen ferfwaer zijn/even

weldefelvezynverrehetminstenochmalerals

mentenJongten dage, omin’t veeffelücke

gerichteGodts te verschijnen/ diefemmefal

moetenhooren: Staetopgy dooden, ein kommt

tenoordeel. TDanfal"teerften meeftentreffen

endenypen. MDantden dronckaertenfall dan/
benevens alle

onboetvaerdigefondarenhetKo

ninckrijcke Godts (gelijck de H. Paulus ons

allewaerschouwt)noyt befittenmogen. Was

het dan/ vollgens der Historie Lyfimachus,

Itonling vanTracien, metfjmgantische le

- - -- 3 Jer



 

I34 Sesde Predicatie,

Math. 25.

Mare/9.

46

Hebr. 16.

36 27.

ger van een ongenadigen dortgeperft omeen

enckeledzonck waters, fijngantische Koninck

ryck aftont - doch naeubvelijcks gedzoneken

hebbende/ in een diep berouw daer over/ met

diese wooden uptbost: QVrienden om wat

voor eenkortvermaekhebbe ick mijnKonink

rijckverlooren, ende my van een Koningh vor

een flaetgemaeckt. Immersdenfaligen He

melte verliefen/ weltbyalleswatop aerden

is/flfsideminste gelijkheptmieten heeft/dat

faleen schade zijnhoven alle schade. Maerdat

noch meerder ist - die felfde rechtvaerdige

Rechter, welthaer gezeeuwig vandenHes

melfall uptflupten, die false oocktot.de Helle

veroodeelen ende verdoemen in de eeuwige

pijniging, daer die worm nieren sterft , noch

"t vuurniet uygebluft en wordt. MBaer van

gefepdt wogdt: Soo wy willens fondigen, na

datwydekenniffe derwaerheyrontfangen heb

ben,fooenblift daergeenflachtoffermeer over

voor defonden : maer een schrickelijcke ver

wachtinge des oordeels, endehirte desvuurs,

dar detegenstanders falverflinden

lebtgydan optin defe sonde geleeft mackt

dochgeenjock, nochpdel spel,felfs ban uwe

zielen falighept: ufelven vleyende enpluym

frijckende, dat Godt genadigende barmher

tig is : want het ist er verre af/ dat Godt

barmhertig foudezijn/omvan onlehardtner

highept in die fonde maer belporte worden;

ofdat hp/die ons in'tminfie mieten behoeft/

om ons te behauden/aen de eere vanfijn ep

genwootende waerheyt/onsterwar:
UN



 

over Ephef Cap. 5. vers 18. 3s

winge voogefelt/ iette kotfoudsen. TDaer

om verscheurt.uwe herte ende niet u kleedt. Joel . .

Hoeptupt/in eendiepberouwoveruwesonde,

met deJAanGodts Hiob: Hebbeick gefon

digt, war falick u doen, ögy Menschen-be

hoeder. Ende tenaensten bän hettoekomen

de/fettoe/datgp mietmeeren wandeltals

dedwafe, maeralleen/gelijckdewijle envoor

fichtige betaemt. WBeet met eenmatige enbe

tamelijcke postie in'tgebzupcken vampijse en

dranckenaltoos weltevzedenf op datgpdoch

noptionder de vraeten en wijnsuypers te tellen

enzijt: ende onthoudt u.doch vandevleesche

lijcke begeerlijckheden,welcke krijgh voeren

tegenuweziele. Schuuwt alle droncken Her

bergen ende ydele gesellschappen, op dat gn

felfs/ten kofte van uwedierbare ziele, niet

migiept noch bedzoogen wort. WBantomfiju

gefontheyt te bewaren/foozijnhuysenmet de

pestbefinietvoogaltefehuuwen. Enkennende

übwefwackhept/ om tegen deseenanderefon

den weltefryden/foo roeptGodt, diebarm

hertige Pader/ doch om fijn genadige hulp

ende bpftant aen: wanthy geeftden moeden. „

kracht, endehyvermenigvuldightdefterckte, 29.

diendie geenterckte enheeft. - -

Endefiet alsgpdus in warebeteringende

bekeeringnaderttotGodt,endoordenGeetde

werkendes lichaemsdoodet;fetdanmeugtgy

hoopemen vertrouwen datgpdooz Godts ge

made leven fult : "t welck die Heere ons alle

berleone. Almen.

14. vll.PRE

Job7. 28.



136 - Sevende Predikatie,
- - - - - -

. . . " . . . . . . . . . . . -TT, 1 : -,

-tra in -- ur r»- A -- trans -

- - - " .. - - - - - - - - -

van het läetste Oordeel. . . "

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Uyt 2 Cor,Cap. 5.vers 19. - -

- - - - - - - . . . . . . it

Want wy alle moeten geopenbaert worden -

VOOr rechterfttoelä opdat '

lijckwegdrage’t geene doorhet lichaemge

schiedt, na dat hygedaenheckt, hetzygoet,

hetzy quaer. - - - -

- - - LL - - - - - - - -

SSCE wisse Soon han,Syrach heefton

der alle fijndeftigeleeringen enfede

Z“ spzeucken/ geen voortrefflicker on

*derwüs aende Menschengegeven/

als wanneerhp in hetlaettevanfijn jewende

CapittelfichduShooren laet: In alu doenge

denckaenu uyterte, ein in der eeuwigheyten

fult gynietfondigen. . . . . . . . . 2:1

WPanthetzpmendoodituyterstedes JAen

fchen verstaet de doot, de laette faet des

IAenschen op de werelt: ofdatmen wil/dat

die wijeJode doo2dat uyterste ooghde op de

fact des JRenschendie op. fin doodt komt

te volgen/ namelyckhet laeufte oordeel, men

falde waerhepdt van fünfeggen in opficht

van beyde die standen des JMenschendupde

lick onderbinden.

- - - - Im

 



 

over 2 Cor. Cap. 5.vers 10. 137

Immers Menschen, die haer sterffelijck

heyt recht bedencken/ en het eynde van alle

vleesch dickwilsvoogoogenhebben daer fal

de trotshopren opgeblasentheptnietlichtelijck

bat op krijgen ; de holvaerdpe en prael des

wereltsmoetmootfakelijckinfülcke,5 Menschen

verdwijnen / die dencken date haeft van de

womengegeten füllenworden: Enwiefaltot

gierighept kommenvervallen/diedickwilsaen

de door gedenckt : omdatmen weet dat gelt

noch rijckdom na de door in 't minfe niette

fadefüllen komen. Maier voo al falde be

denckingh en levendige verbeelding van het

laette oodeeldie uptwercking noch op one

zielen maken. MDaerlijck de IMenschen, die

nocheengeveese voor de helle,die nochmaer

eenige gedachten van dat vreeselijck oordeel,

datdenfondaernaditleventreffenfal/inhaer

ziele behouden hebben/ die füllen dooz het

grondigoverdiencken van die groote Oordeel

dag, waerimelckrekenschap vanalfyndaden

en bedzijven afgevozdert fal worden./en die

fer wijtverschillendestaet/ die vzoomeenon

vzoome Menschendantebeurtsalvallen/ af

geschickt worden van hetplegen derfonden/

alsdiefulckenbitterenmafimaek enaltoosdue

rend weeaendenfondaerfallveroosaken.

En daerom geen moodiger betrachtingh/

geen muttelücker bedencking voor de Men

fchen/ als defe. Riets kam grooter begin

haer hert maken / en haer fercker overtup

gentoteengodtsaltgewandel, als deernstige

bedencking van haer EN m
5 et



 

138 Sevende Predikatie,

Vers,8.

het der' oordeel, endie sogfer

verschillernde Uptepndens die viroome enon

wroome Menschen - na date humme levens

se hebben / dante beurtfalval
- - - - - -

t Saldan angetwüffelt niet wenig van

one plichtzijn/om die dingen tegenwoodig

inomsegedachteneenste verlebendigen / dao

hetnader overwegen vande afgelesen woop

den van de H. Paulus; waerinwedupdelijck

verfektert worden van defe tweefakten:

I. Batterieen algemeene CPodeel-daghfal

gehoben worden. Want wy alle moetenge

openbaert enz.

- II. Datdie Hekendaghfalldienen op dat

elch SMensch rechtvaerdige vergeldingh van

fin wercken foutoegevoeghtworden. Opdat

een iegelijck''rage'rgene doorhetenz.

Het eerfie fall ons boog diese repfe stofge

nocgh aende hant geben/ terwijl wp hetan

dere / om met uwe Alendacht te betrachten/

tot.de naeste repfe füllen sparen.

De H.Paulushadtte voorengesprokenban

die lebendige hope / die die ware Christenen

hadden op de falige onsterfelickheydt. Een

hope waerlijek/ die haer in't midden vanalle

haerfuckelingen hethooftdeed ophouden/ en

met de sagendes geloofs als in de Hemelen

deed infienz wenfehlende om uyt den lichamc

uyt te woonen, en by den Heere im rewoo

nen. Ein daerumtontfont die H.woogfichtig

bept/ omaltoosGodewelbchageljekte wan

delen. EntgeenelkChristen hierten am
- - - -



-,

-

 

over 2 Cor. Cap. 5. vers 10. 129

toeaenfetten en obertupgen moest/ dat wag

diegroate en Algemeene Oordeeldag, waerin

elk mensch van alfindaden en beößvenre

keoschapsoulafgebozdert worden. -

Een waerbepten eengrontfuk onsieg.Chri

tendoms, van Paulus hier met foo veel na

dzuk geloofstaeften vastgestellt omonsdaer

doo toteengehepligde wandelaentefetten.

Want wy alle moeten geopenbaert worden

voor de rechterfoel Christi. MDaer mede hp

onsdupdelisch versichert dat alle seienschen

sonder dit moodtloten onder defe verbintenig

leggen/ om eens van humme daden enbedrij

ven rekenschap afgebozdert te worden. Een

fchultfao algemeen enfeker/ dat Paulus ong

ferflot en dit laetfie oordeel onder die selbe

nootfalelfjhhept stellt: GelijckhetdenMensch

geleriseenstetterven, en daer nahet oordeel."9

DnenSaligmaker sprach"erophet25. Capittel

ban Matheus met geen minder versickerthept

aft Degelüschenis van de talenten inhetfline“

Capittels Wandem onrechtvaerdigenRentmee-Man...

fers en van de tarwe enhetonkruydt op den

acker, wissen alte famen aen/ datter eens

fhiftinge en schepdingetuffchen goedeenqua

de Menschenfallgehouden worden. Een dag

ban rekening, waerinellk findoen,fijnhan

delen wandelfallmoetenverantwoorden. Im

mersPaulus speckt hier vanfulcken naeuwen

onderfoek vanonfewerckenendladen.

Wy. (fgrhy) moerengeopenbaert worden.

Paer medefaghynietsimpelück oponeper

foonen en lighanen, die in diengrooten dag

upt



14o - Sevende Predikatie, 

upt hetmare graf/uptde afgranden derzee,

enupt deakeligste ein dumpfersteplaetsen her- -

boot gebracht/ en in het licht gestellt füllen

worden. Wantde urekomt, dat alle die inden

grave zijn, de femme van des MenschenSone

fullenhooren, ein syfullen uytgaen; fpde Je

fus ophet 5. Capittel vanJohannes.

Maier die openbaringfag hier terplaetse

oakopallede daden,handelingen en bedrijven,

die wp J.Menschen van onfejeugdige en ber

fandige jaren af/ totonfefterfijdt toe/ den

gantischen loop onses levens dooz komen upt

te voeren/ "tverbogenste van onshart/ en

't geenwp oopt in't dupfer en bupten 't oog

ban alle menschendeden/ fal hier dan klaer

ten toon gestellt worden. - -

MBaerlijck / die Godt, die metfijnaldoo

frallend oogh tot in 't verbogenfte van ong

herte infiet/ en onfe hepmelyckste daden op

het naeuwste weetenkent/ diefaldan in het

licht bengendat nu in dedupfernis geschiet

is. Soofpack"er litoninck Salomon van in

fijn Predikboek, op het r2. Capittel : Godt

fal yderswerk inhetgerichte brengen, met al

lesdatverborgen is, herzygoet, herzyquaet.

De JMenschen mogenhaerfonden verbergen/

haer ongerechtigheden en fmoode fepten bup

ten'toog der menschen inhet dupferplegen/

jahet lichtvan haer epgen gewettenfelfstrag

ten teontschuplen/ cm in hetdupfterefoo om

tetupmelen ente ballen; maer Godt fietdie

weeten kent het alles op het maeuwfte - alle

onfe daden ziju in fün boeck geteeckent - die

- - hen
--



 

over 2 Cor. Cap. 5. vers 10. 14

heymelijkste begeertens engverleggingen van

ons hert zijn hem niet minder bekent/ als

't geen wp in heitlicht der Sonne en bosz het

oog vanalde wereldt plegen. Soude hy, die

het ooreplant, niet hooren - die hetoogefor

meerr, nier fien : die der Heydenen tuchtigt,

niet straffen. De Heerekent degedachten des

menschen: fegt David Psalm 93. -

JRaer fal defe openbaringh foo algemeen

zijn tenopsicht van ons doen enlevenswijs,

fpfal niet minder algemeen zijn ten opficht

van one perfoonen , devil het gantische

JMenschdom dan in diese groote Oordeel-dag

fallmoetencompareren en verschijnen. Paulus

fpzeeckt ma dat aenfienfer algemeen in den

TEXt. - - - -

Wy alle, fegthy. Daerdoogoogdeh

alleenopde Korinthers,daer hpdit aenfel

maer op alle Menschen, dieaopt in de werelt

leefden/ van wat faet van religie/ van wat

volk of natiefp oock waren; alle Menschen,

daer oopt reden ofverfkantin wasgeplaetf.

Paulus noemthet Handel.17. 31, den gantischen

aerdtbodem: en onfenSaligmaker, Matth. 25.
alle volcken. . . . . - -

MBarelijck / wat fal dit een wonde#
bertooningen verbafemt, schouwfpel in elcks

- 00gen3Ün/ wanmeermen alle Menschen upt

hunne gravenfalfen te vooschijn kommen

als men hetgeheele Menschdom, alle die ge

flachten/ die van Adam aftot aen het epinde

des wereldts toe/ als ineen vollg-reeks van

eeuwenleefden soo veeldupfenden “
- - - - en



 

142 Sevende Predikartie,

Menschen daeronder alledie spannen van

nameen vermaercheydt , wier groote daden

hun op het toneel des wereltsfoo ruchtbarer

maeckten/ ofdie in haer verstehenden eeuwen

doozhaer godtvAuchtighept/ deugd engroote

wijshepdt / ofoock, weil doo humne groote

omdeugden engebzeken haertin delPistorienen

Tijdt-boecken befaennt maeckten ; dus vooz

haren Rechterfalfen verschijnen, als men

fülckentalrijcken vergaderingvan Menschen

fal bp malkander flienkomen/hoedanig noch

nopt in die werelt isgeweet noptzyn falltot

diendagtoe/ noch nopt daer na fallzyn.

TDaerfüllen die Rechters van de aerde die

Overften ein Grooten van de wereit, die Ge

kroon.de Hoofden, en die die Stafvaneere ein

gewelt in handelnhadden/foo welmoetenver

schijnen alsde ongeachte ein geringste IAen

fchen. Noch groste rijckdommen, noch aen

fienelijcke Staten, nochgewelt en eere fallen

desMenschen vandie bodeel niet kommen be

bijden. All die prael, alde rijckdommenen

altgeweltdesvereitsfaldanindungen val

len/enmietandersals een enckelemietenscha

duw zijn. Endaerom/ ºtfaleenalgemeen ge

richt zijn, daer niemantindegantische werelt

van bevzijdt fallblyven.

Alle Menschen moeten, na die tale Wande

H. Paulusgeopenbaert worden

VoorderechterstoelChristi. Waermedehp

ons wijders verseeckert / dat Jesus Christus,

GodesSoon, deSaligmakervan de wereit Ug

Rechterinditontsachbaregerichtsalzyn.
- -

- -
-



over 2 Cor. Cap. 5. vers 10. 13

- -

is dien. Man door welcken Goldt- beflooten

heeft den gamtfchen aertbodenmet rechtevaer

digheytte oordeelen; ma het woor van pan
lus, Handel, 17. 31. en die Gold- mage gege

venheetromgerichtetehouden, omdiät hydes

Menschen Sone is pis het diein die älge

meene Bericht/ hetampt banonen Rechter
TC gern sichtbare enfer Sajesticufe

wyfe fallbekleeden. -"

Baeramfpgeeckt Paulus othier ban Chrg;

Rechterteel, omsin entfachtbaremajestet

enheerlychhept/waer in ihm dan verschijnen

fal/upt tebeelden. MDant die Stoelenbinde

Rechters wozden meteereen ontfach“
fien. BeiTroon desKonincksBerbeeilt die o

nunchliche Dasestept. Onsen Saligmakerbe

fehyfonsdefestnetoekomste op het 25.Ca

pittel, uan Matheus, byna onderheit selbe af

beeidfel: DeSone desMenschen (fght hp)fa

fitten opdeStoel ofTroonfijnerhee e

en allevoicken füllenvoor heimver
den. - - -

Entwilmen des Rechterkoelvan Christus

neen epgentlyckefin nennen/menkamder met

fommige gamesch waerschijnelijck doo ver
flaeneenblinckendeen glinsterende wolcke,in

de gedacnte van een prächtige Troon in die

lucht geplaett op eenigeafkantban die aer

de / am bandaerop een oritaeheliche wijse

t flotvonnisvan der doen en bedzijfupfte

fprehen. Immers Paulus versichert ons dup- -

Deltick dat Christus dann in die wolcken der Fre

schinenfallen fün troonin.de s
A
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falhebben/ wanneer hp fegt/datdie boome

menschen, die in Christi toekomst levendigh

overgeblevenzijn, danopgenoomen füllenwor

den in de wolcken, in de lucht, den Heerete

gemotet.

Soo falJesus dan im defegrootedagh met

glorpen meteen ontfachelücke majestemtinde

wolckendeshemels verschihnen/ omringtmet
De"en der heylige Engelen, die mach

tige Helden en vaerdige Dienstboden/om fijn

wille upt te voeren/ en Bedienaers van dit

groote gericht te wesen; diefullen dan Godts

uytverkoorene verfamelen vande vier winden

des hemels. - - - - - - -

En warelijck / wie kam oopt die wonder

vertooningen ein ontfachelijckeplechtigheden/

diediesegroote toekomstenantfachelijckeOor

deeldagvanJesusfüllen versellen/ hem terde

gente binnen bpengen / en in fün gedachten

verlevendigen/ fonder daer dooz nietmet een

heplige schik en vzeefe in fünziele ontsteecken

te worden. -

Immers het ampt van eenRechtertezijn

maektde menschenalleengeducht enontfache

lijck/insonderhept voo2 degenedie anderhaer

oordeelftaen. 't Gefachis een onsichtbare ca

racker, maer verleentechtereiensichtbarema

jefept. Hoefer faldandemajefept van defe

groote. Rechter van de werelt weluptbline

ken/wanneer hp tuffchende repen derEnge

len en Allerdtsch-Engelen / gewapentmetde

- macht vanonen Rechter tezijn/ in die wolc

ken des heimelsfall verschijnen / en alle Men

- - - schen
-
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„

 

fchen dus met fidderen en beeven booq fijn

hoogenTroonfullennedervallen/om vanhem

haer levens- ofdoot-bonnis afte wachten.

TDan fall die groote en alverbafende fem

gehoogtworden: Staetopgp.dooden/enkommt

ten oodeel. DeHeere selve faldan nederkomen

vandenhemel,meteengeroep,metde stemme

des Archangels, enmetdebafüyneGodts, om

dushetgantische3Menschdom voofinRech

terfttoelte dagen;terwijleondertuffchenindien

grooten dagden gantischen kloot des aerdtbo

dems, dit gantische upterlücke gefteldes we

relts/ als in een oogenblick ontmaeckfelten

overhoop gewoppenfalworden: de läoninck

rückender aerde demnachtigste Steden/ het

Tieraet des MBerelts/de Menschelijcke maet

fchappyen ent"famenlebingenfüllendan ver

nietigt/ en de gantische MBereldt als doop een

alarm-klack in rep en roeren in die upterfte

verbaeftheydt gestellt worden. TOe Hemelen

fälfs/dievaste gewelven/fullendanvergaen/

de Elementen, de hooftstoffen van dit ficht

bareal,füllenbrandende voorbygaenz deAerde

felfs dooyons bewoomtenbewandelt/metal

de wercken die er in en op zijn/ metal haer

Raelenheerljckhepdt/faldan verbrant WOT
den.

MDelmagdande Propheet vagen:Wie fil

degroote dagvanJefits toekomstverdragen?

- en wiefallbetaen alshyverschijnt: wanthyfal

zijnalshetvuureenesgoutfimits, enalsdefeepe

cenesvollers; ende hyfalfitten,loutierende,ein

dehetfilverreynigende. Maliach,3. 2,3. -
- Toe
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Toe-eygeninge.

- - -

Uptdefe verklaerdewoodenkonnenwege

meraelijckleerenenverstaen/defckerheptdes

algemeenen en laerften oordeels, en hoe vaft

hetfaet/datJesus Christus,GodesSoon,als

RechterWandegantischeWerelt, eensfalwe

derkommen vanden Hemel, am alle menschen

voofijnhoogevierschaer redagen, en reken

fchap van alle hare bedrijven äfte vorderen.

Een Hoof-artyckel onses Christelijcken Ge

loofs, waer aen menin hetalderminte niet

twijffelen mag/ om dat GodtsWoort ons

defe waerhept bpmaalom versiegeltenbeves

tigt. Paulus fpzeeckt"er met de grootste ver

feckertheytvaninden text: Wymoetenalle

geopenbaertwordenvoorde rechterttoel Chri

fi. en Rom.14: 12. Maar# wat oordeeltgy

uwenbroeder: wantwyfüllen alle voor de

rechterfoelvan Christusgestelltworden:want

daerisgeschreven: Ickleve, preeckt de Heere,

voor myfalalle knie buygen, en alle tongen

fal Godtbelijden. Soo dan, een iegelijck fal

voor hemfelven Gode rekenfchapgeven.

Ofkomenwe metdegesonderedenselbe/en

onfe volle afhanckelijckheytmet Godtteraet

plegen/ wp fielen daergeenfwackebewyfen

voo! defe waerheytvinden. - -

1. MDantimmers/ wp Menschen zijn re

delijckefchepflen/ diedaer im boven'tomber

nufig vee verre uytmunten. Stomme Bee

fenwordenmietdoozreden maer allendsoz

-

-



 

over 2 Cör.Cap. 5.vers 10. 147

haer naturelijke diftenmengingen geregeert/

enzijndaerom niet in staetom geoordeelt te

worden/ om darfe mietweten watse doen:

maer eenJMensch weetwathy doet/ hy kam

vanfijn epgendadenöordeelen, enisderhal

Wen bequaem omgeoordeelt te worden. - -

2. Godt heefthem boven dien gegebeneen

regelten weit ominare leben/en eenvye enon

bedwongenwille-keurin in bedzijben. In

diender geen regel van göer ofqüaedewas

daer was geen plaets booz een torkommend

oordeel: offaa den IAenschdoonsodesthic

kelijckhepdtofeen onvermijdelijck miootlotin

fyn bedzyf geregeert wierdt/Godshboge

wisshepdtfuhemgeen reden vanfijmidoen

afpffchen: maerde JRensch is een ope be

dijver van findaden/ die uiet alleen heton

derschept tuffchengoeten guaet wect omdat

Godt dat onderscheytinfühn Welt, dieihm den

JMensch tot een regel vanfijndaden gaf/ ten

klaersten afgebakenten bestempelthad maer

die oock hetgoedekan verkiefenenhet quade

verwerpen. Enderhalven, wiekam sichmet

reden inbeelden / dat Godt, van wien wp

HMenschen soo geheellick afhangen/onsgeen

rekenschapvanons doeinsou afvorderen;dat

hn/ die onsten Opperheer is/ die onswetten

ein geboden gaf/ en wyders nietina-vagen

fou hoe offijn Wetten wierden onderhou

den TDathphem in't minfefou bekreunen/

offijn Werten veracht/ geschonden en ver

treden/danoffge-eertenonderhoudenwier

zen:"Sulckenansteiger tuschen deugt

- 2. L- - -
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enondeught kam also wepnigh in die hologe

wisshepdtones Godts vallen enplaetse heb

ben, alshphemselven verlakenofliegenkan:

endaeromwelgefept: Trouw is Godt, daer

enisgeenonrecht inhem. Py/diehemselben/

mitsgadersal in deughden op een aldervol

maechste wüselief heeftenbemint/die bemint

ooch'tgoede, en haetheitquade, enfalldaer

omfijn. Wer gestadigen den Mensch reken

schapafvorderen die schendersvanfün.Wer

einer strengelyck straffen en des felfs be

trachtersheerlückloonen.
Soofcker staet dat GontstuckonsesChri

aendoms gegrontveitl bepide um die waerhept

manGods Woort, eminidenature" gesonde

redenfelve. Een Leerstuhl angetwifeltvan een

groteinvlopingopone Pactyklenvan wclks

geloofen volleovertupgung / de goede bestie

ring vanons leven voo het meeste gedeelte

afhangt. - -

Damit warelijck/wanneer wir rechtgeloo

ven/ enon-Smaerdickwils ernstigte binnen
bengen/ datweeenmael rekenfchap reden

wanons doenenbedrijf aen Golf onfenOP

perheer/fullenmoeten geven/ datwe alle onfe

daden eens voo2 hem füllen moeten verant

wooden. Soo dat geloofen die bedencking

maer levendigen ernstig genug oponseziele

wzochten wie kam twijfflen/ Geliefde / of

wp fouden alte famen upt onse ongevoelig

hepdt ein so geloosheydt opgeweckt / en met
veese en beeven bewangen worden - on ang

gantischeleben metvolozsichtigheytt bei:
- - All

- -
- -
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alleonfeldaden na GodtsWert (diehp onstot

eenmaetstockonserbedzijvengaf entwaerna

hp ons ongetwijffelt in diese groote rekendag

vonniffen fal) aenstellen/ omons dus gereet

te houdentegen dit groote ein allgemeene on

dersoeck.

TDeonderbindlingeleertoms/dat Rentmec

fersen Factoors, en fulcke luden dieadmi

nistratie enbewimtober andere lupden goedt

hebben/- en daer rekenschap enverantwoor

dingh van moeten doen/ haer Boecken gade

flaen/ haerposten balanferenen vereffenen:

en indiense anders geen achteloose en lupe

menschen zijn/de sog die maeckt haer war

ker om haer rekening in faette stellen tegen

dietjdtdatfedefelvemoetenpaffeeren. TDach

tende menschen maerernftiggenoeg aendefe

groote Oordeel-dag, 'tfou haer verbaefenen

verschicken/ em upthaerfondighleven doen

ontwaken. Itomdenfe haer maerfomtjtgle

vendigh verbeelden / date die laerte baluyn

hoo den blasen/ die het geheele JMenschdom

uptdengrave faldoen opfaen enten oordeel

dagen; datfindengrooten Rechtervandewe

' inde wolcken deshemels sagen verschij

nen/ verfelt metfijn machtige Engelen, om

wrakete doen over alle degene die Godt niet

gekent hebben, ofhet Euangelium van Jesus

Christusongehooraemgeweetzijn; dat finde

aerde romtomhaerin lichte Wlamme fagen bla

keren/ en de helle haer kaken opfpalcken om

haerte omtfangen; datse de boeckengeopent,

de fandenwelckefp vergeten/aengetelient/ en

K 3 't Ver
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ºt verborgenste hunner herten ondeckt fagen/

endate dat verschickeltjcke vonnig hooden:

Gaetgyvervloekteindat eeuwige vuur, dat de

duyvelen in engelen bereyr is -

Marclickdiegedachtenfoufelfs denalder

fo geloofen en losbandfghfienfondaer doen

ontwaken. Wie kam dencken / dattermen

fchen in die werelt zijn/hoe feer sp anders in

het quade verfoopen leggen / die defe dingen -

maer ernftig geloovende / niet mit schick ge

flagenfüllen worden: ofdie/terwijlhaerzte

lemet duSdanige gedachten vervult is / dan

noch haertigt methoerentefreelen/ metrime

kelropen endoncken drinekenfouden derven

doozbengen : Godremfüncheplige dienft laste

renen befpotten / haer nacfien bediegenen

verkosten/ Weduwenen Wesen gewelt aen

doen/- en fulcke waeckroependefoudenmeer

bedzijven: omgetwijfeltfoudenfemet Felixbe

veeft worden. - - - - - - - - - - - -

Endaerom/elckChriften heeftdefeldingen

diepelijck infijnhert te drucken, soo lief alsfe

dewelstanthunnerzielehebben/foo maodig is

hctdatiedefeldingen bedencken engadefaen.

JPlen heeftzighierdanniettebleyenmetdie

dwafeinbeciding/ dat defe dagh uw reets al

oberfoo veel honderden vanjaren/ als nabp

wesende / voogfepdt zijnde / mogelück noch

verre wechis/ of noyt tekomen fact 3 dat

Godt foonauwen rekenschapvanonsmietfall

rpfchen, dat fijn goedertierentheptenbarm

hertigheint overdienfondaer altegrootis/om

foo strengh tegen de JMenschen te

C
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Gedachten/ die die minfegroundt van waer“

hept in GodtsWBoot mietbinden/en enckel

zints dienenomalle geefe Godts uptonfe ziele

upt te bluffchen. ImmersGodt heeftdupde

lijck verklaert/dathpfckerlijck eensfao nacu

wen rekening metde Menschen houdem fal/

hpmagdie tijdtuptstellenfoo lang"tfühnhooge

MBishepdtraedtfaem oodeelt/ die dagh fal

echter eenskomen/ enhoelanghdietytoock

verloopt/ onslevenechter is van koxteduer

faemhept; enfoodedoot onslaet/ foo falhet

laette oodeelonsvinden: endaeromwelge

fept vandenfichtelijcken Dichter:
-

En offchoonveel duyfentjaren

Tot des Heerendagnochwaren,

Soo falu de doot niet sparen,

Die elk uur zijn mag,

Sterfdag, oordeel-dag. - - -

, MBiebegriptdan niethoenoodigdathetis/

datwedefeldingenterhertennemen/endatwe

onferekening hier in dit leven foometGodt

trachtente vereffenen/datwedan indie groote

rekendag,waerin alle deposten vanonsdoen

en bedürftevens in die eene rekeninggefloo

tenfüllen worden/getrouwe bedienaren van

BMF iHeeren goet bevonden mochten worden,

't Salonsdanniethelpen/datwedeseen gene

verfchooningen voo one fondige bedzijven

U002tbengen/ofwefe allfchupven op demen

fchelijcke fwackheden; op dekracht der ver- -

lepding; de loosheptvanden Satan; deaen

- - - K 4 loc

-
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lockelijckhept ban'tgesellschap; op degemeene

trepndes werelts; opdebedorbenthepdt der

eeuw/ of op onsejonge onbefintheydt: den

Hemelfallhemdan metfulcke endiergelijcke

vßgebladeren niet latenpajen; *tfaldan upt

onferekeningdupdelijckmoetenblicken/ofwe

: of ontrouwe rentmeesters zyn ge

Uweeft.

Witondenbwedan/ Geliefde, als onfe reke

ning qualijck uptvalt/ one tijt noch weder

eensherhalen/ wilde Godt ong dannochwe

der eens in de wereldtstellen/ omonte bedie

ming vannieuwste doen/onferekeningnoch

eensteverdoen: watmoot/menkondat werk

dan verbeteren: maer lacp/onfe hope isdan

uptenverlooren/men/sterftmaer eens/endie

danqualijck sterft, die isvoozaltoosqualijk

/ dedeur vanGodtsgenade is dan

oo eeuwigh tgegeflooten. TDitleven is de

dag waerin we wercken kommen en moeten/

hier nasalt een eeuwige nacht zyn/waerin

menmietwerckenkan.

Is'eriets dat moodig is booxons bedacht

en betracht te worden/ Pt is defe faeck / ma

mentlijck datwede staetvanonezielegron

dig onderfoecken/ niet meerfoofpooreloos

enin het wildehenenleben/evenofGodtgeen

achtoponfebedzijvennam/onsgamtsch
eleven

voogfichtelijckbestierende/ omdusone reke

ningin goede staette houden/ alslupden die

alle oogenblicken verwachten gedagvaert te

wodenvoorderechterstoelvanChristus. Daer

toe diende onfen Salgmakers ernstige waer

- fehou
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schouwing aengaende desmenschen uyterte,

op 't25 Capittel vanMatheus, indegelücke

mis vande wijse endwafe Maegden, en van

detalenten. Endatistgeenwaer toedebe

dencking van defe groote Gerichts-dag upt

fijn epgen nature ons bewegen moet. Soo

fpack"er de H. Paulus met madzuck van:

Handel. 17.30,31. Godt dan de tijden deron

wetentheyt overgesien hebbende,verkondight

nualommeaen alle menschen,dat yhaerbekee

ren, omdathy eenendaggestelltheeft inwelc

kenhydenaerdtbodemrechtvaerdelijkoordec

lenfal, door eenenMan, dienhydaer toe be

' heeft, verfekeringh daervan doende aen

allen,

Eickgujtehemdamalseengetrouwdienst

knecht fijns Heeren, entrachtealldiegavenen

talenten, hem bpgelept en onderdehanden

gedaen/ welaen teleggen entebesteden/ op

dathp"er winten voodeelmee gedaen heb

bende/indefegroote rekendagh,deroemvan

eengoet rentmeefter engerrouwbedienaer in

fijns Heeren werckgeweeftezijn/magwech

dragen, om dan in die algemeene rekendagh

deelte mogenhebben in die groote fälligpre

kingh van den Rechter: Eygygoede enge

trouwedienftknecht, over herweynige zitgy

getrouw geweet, overher velewill ickufer

ten, gaet intotdevreugdeenbljdtschapuwes
Heeren. Amen.

K VIII.
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WHI.PREDIKATIE,
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“: Uyt2 Gor.Cap. 5.vers 1c.

-
- - -

Want wy alle moeten geopenbaert worden

voor de rechterfoelChristi,op dat eeniege

lijckwegdrage"t geene doorherlichaem ge

schiedt, na dat hygedaen heeft,hetzygoet,

her zy quaer. - ,

SIElijckermaertweewegen,datistwee

derleye lebens-wijsen zijn / die/ om

SEX datiefer wijt van den anderen ver

- schepdenzyn / den JMensch die noot

aktielickteein bar ebewandelen möct/na

nate dathyflintreden opdeeeneofopdean

et/ tot sei chilende enwytvanden

anderen verschepdienunterndensbengt.Hier

is kengoede weg, welchsupt-epinde denge

tien/'die'er opwandelt/ ten eeuwigen keven

, bengt: hierisoockeenquadeweg,padender

helle en des doots, die humne bewandclaers

ten eeuwigenverderve afflenden. Soofpack

"er der HeyantJesusvan: Gaet indoorde enge

'”"poorte: want wijdt is de poorteenbreet is de

weg, dietot het verderfleyt, enveelczijnder

. … … die door defelve ingaen: maer depoorteisen

ge, en de wegh is naeuwe , die tot her leven

leyt, en weynigezijnder die defelvevinden.

AlleMenschen, niemantulptgefondiert, daer

optredenenverstaneinplaetse hadt/moeten

- -- OP
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op eenvandefe beydewegen wandelem/ en by

gevolge of eeuwigfaligengeluchig/ of vooz

altoos ongeluchigen rampialig wesen: want

buptendie tweefoo feer verschillendeupt-eyn

dens eniger geendardeplaets/geenmiddel

faette verwachten. GodtsWoort, hetgroote

Orakelbladt des Hemels, geeft mergens volet

tot andere gedachten/ ein toomtons tael noch

tecken vanfooeenderdeplaetsofmiddelstaet/

maertracht onsaltlhang krachtelück te verse

keren/ dat/gclickmen het gantische IT-Mensch

dom alleen in twee hopen/ namelijck goede

enquadete onderscheiden heeft poockindie

groote Oordeel - dagh van de Rechter der

antische werelt/ opdie wijfe en metdie onder

är alleen angemerktfüllen woden/op

datwe dus verfekerten ten vollen obertupght

zijnde/dat ermaereenderlepewegenlebens

wijfeis/dieonstenfaligeneyndebzengenkan/

hierten untersten besorgtmochten wesen/ om

ons gamtsche leven voopsichtighte bestieren/

die quadewegfolgvuldigte schuuwen/ enone

treden op datgoedepadt, welchesunterferons

allcen totfoojaligen eyndebzengenkan/ met

vollstandigheytte houden.

Dat is die groote NBaerheydt omfes Chri

fiendoms, dat moodige Geloofs-artijckelvoo2

elck Christen, dat ongs foo oberbloedig in het

Euangelium voozgedzagen/entot onfrover

tupging aengedzongen wollt.
-

DeH.Paulus verklaerdeonsdiefaeck met

madzuck in die opgelesen wooden/waer van

wercedes heteerstedcel(behelsendedealgemee

- NE.
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nedagvaerdingbandegantische wereld/ booz

die rechterstoel van Christus, om rekenschap

van alle harebedrijventegeben) hebbenafge

handelt. - -

Refteert datwe nuvanhet tweede speken/

namelijck heteyndewaar toeditgrooteonder

oek dienen al. Bijnde die feer verschillende

staet en upt-epndens/ diedie Menschen na

datschummelevens-loopgeregelthadden/ dan

fall toegevoeght worden/ op dat eeniegeljck

wechdragen falhet gene door her lichaem ge

geschiede, nadathy gedatenheef, hetzygoet,

het zy quaet. -

Jüdevoogaendeverhandelingtoomdenwe

der allgemeenheydt deser Oordeel-dag, en hoe

alle Menschen dan rekenschap van hare be

driven afgevoldert falworden. Hier verse

Hertengelooffaeft Paulusons mu/ hoepder

Mensch, na dat fijn werckenenbedrijven in

diegrooterekendagbevonden worden/geloomt

ofgestraft falworden.

Eijndeditomepgentlijcktespeken/de.exe

cutie en volvoering van defe groote Oordeck

dag, waerin het alles sich fall toedsagen, na

deformen op de wie van een aerdtsch Be

richt. Die beschivinggaferonside Heylant

op het 2 Capittel van Matheus van ober

een kommende methet geene de H.-Johannes in

hetzo CapittelvandeOpenbaringen fijn ge

fichten vandesefaekwiertvertoont. lck (fegt
hp) lagde doodekleynen groot, staendevoor

Godt"endedeboekenwierdengeopent 3 ende

ecnanderboekwiert opgedaten, dat des levens
- US- -

- - -
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is: ende de doodenwierdengeoordeelt uyt het

gene indeboekengeschreven was naharewerc

ken: ende dezee gaf.de.dooden diein haerwa

ren; ende die doot endehelle gaven hare doo

den: ende fy wierden geoordcelt eeniegeljck

naharewercken. -

TDusfal Godt dan in defen dagten vollen

openbaer maken fijn welkende rechtvaerdig

hept over de boofe, en fijn getrouwebelao

uingen aen de vroome SIMenschen. Paulus

noemde daerom dit Gericht een openbaringh *** -
ofontdeckingdesregevaerdigenoordeelGods,“

waer in eeniegelijck dan wechdragenfall her

gene doorher lichaem isgeschiedt.

Immerhet is fiker datons lebenskours/

enal het geenweooptofoopt/ terwijlwein

denUleesche omwandelden/bed2eb
en/het

von

nisvan den Rechter danfallopmaken. Onfe

daden en bedrijven füllen hier die regel wesen/

waer na dit groote en onherroepelijcke flot

vonnis van clicks ceuwigheyl ofnimmer-eyn

digenderamp uptgefpokenfalworden
:
en dus

fal elck danwechdragen't gene door her lig

haemisgeschiedt. - -

Ramelthckditlighaemis
heit

vercktupgder

fondigebedzijven/ofoock het instrumentvan

alldie deughde-plichten/ diewie hiergedueren

de onslevens-loop kommen uptte voeren; al

hetgoede enhetquade,doo2onshiergepleegt/

baerenwe dooz middel van hetfelve upt. All

dat genedandatwe dusin denvleesthepleeg

den/fall indiegrooteonderfoeckdes Rechters

in aemmerckingkoment alde dadenenbedrij
- - - - - - - - - - en

- -
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- -

Mat.25.

31:32

ven van het menscheltjck levenfullendange

openbaerren in het bock der Goddelijcke al

wetenheptaengetekent faen.

- Joch dealverflijtende tydt/ hole meinigte

van eeuwen datter oock van het begin des

wereldts tot haer epinde toe gepaffeert zyn/

noch demenigte vanfaken/ enhet epindeloos

verschotderdingen/ die"erooptenoopt opde

wereldt gebeurden / konnen Godtsalwetend

oogenopt doenfehemeren/ offingeheugeen

vollmachtekenmisiersverbyfieren. Godtswe

gen die enzijn niet als onewegen, Dit's een

Bollmackthent in het Goddelijcke Wesen,dat

allebegripenverfantdesmenschenepindeloos

overtreft ente boven gaet: en daerom fall de

Rechter van de gantische wereit in vollkommen

staetzjnom elck,3 Menschheitloonvanfijn be

dijven/enfulcken vonmistoevoegen/ alsmet

in hooge gerechtighept enone daden over

een-kommendeis. -

'tGamtschemenscheltjck geflacht faldan in

twee höopen onderschenden en van malkan

derafgefchenden worden. De Sone des Men

fchen fallkomenia fijnheerlijckheyt» ende alle

de volcken (ullen voor heim vergadert worden,

en hy fälfe van malkander fcheyden, gelijckeen

harderdeschapen van de bockenfcheydt: Hier

fall geenrang) geenhaogestaet/ noch adelic

ke afkomft in eenige aenmerckingh kommen:

alther onderscheidt datter dantuffchen men

fchen entmenschenfall gemaeckt worden - fal

alleenlyckgeschiedenuntinsichtvan de goede

enguadedaden, dieelkinditlevenuptvoerde.
- - - G00te

-
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f,

BooteTupden/ Oppervorten van de we

relt/ Mannen van rijkdom, faeten eerewog

dendoozgaens in die wereltvanallem

gevlepdt / ge-eerten als godtheden an -

den; groot onderscheyt wödtertuffehenhaer

en lupden vanlager rangh gemaeckt: maer

den Hemel faldatonderscheidt nieteensaen

mercken/ hoe grootfoockop dewereltwa- - - -

ren/fp zijn maer nierige aerdtwomen vors

Godt, ein nopttegrootgeweestromrekenfichap

van hare bedrijven aen hem te geven / haer

fceptersen kroonendievolgenhaerniet natst

in het graf/ de doot enheit gewomteontisi

haer mietmeer als denarmisten bedelaer. Ein

daeromfalGodt, die in heerljckheptome

digmeer van haer verschildt als die': -

ringhste menschen ooptvanhaerdeden /

oockmietontfienteoodeelennaharewericken/
en haer alleen na aenien vanhaer deugbder

ofhaerfondigebedrijven sind degard Hofbe
quade plaetfen. - - - - - -

Opdewereltfwerven deboofe en#
ondermalkander;menheeft hierkafenkoogin

op den dorlchvloer desHeeren. Hier gaende

JMenschen dickwilsmethetkleedtvanschijn

heylighepdt gemaskert en omhangen; maer

danfal Jesusfijn dorschvloerdoorsuyveren,die

tarwe in fijn heimelische Schuure verlamelen; Matt 3“

maer het kafmer den onuytbluffelijcken vyere

“- n - - - - -- * -
Danfalhet grootste onderscheydt tuffchen

menschenenmenschenopenbaergemaektwör

den/ hocdanig men in die wareltnochinopker

heeft

-

-

-

- --

- -

- -

-

- -

- -

  

 

 

 

 



 

16o Achtste Predicatic,

Lue. 16

26.

heeft gesien. Menschen van eene endefelbe

staet/ conditierenbeweging/ en die hierinde

wereit dagelijcks mer malkander handel.dge

benenverkeerden/ diefüllen danfoo wyten

verre van malkander afgeschepden en on

derschepden worden - als hemel en aerde

verre van malkander afgelegen. Zijn / daer

fal een groote en alderrampfalighlte klove

eben de eene ende andere gevestigt wor

CIl

Datmoemde Paulus in den textwechdragen

't goede ofhet quade, dateenpderinfin lig

haem heeft gepleeght.

Goet en quaedt zyntwee feer wüt vanden

anderen verschillende / en rechtdaedtstegen

malkanderoverstaendefakten/waeromfelhaer

alderbeft upt endgo2malkanderenverklaren,
Delerlep goet en quaet is'er in dewereldt/

dateen mensch/geduerende in levens loop/

aentreffen/ ijden gn bedzijven kam. Ein om

van'tgoedeleert te peken:

Darrigieeneen jedelijck, daer is oocheen

lijdelick goet. - - - - - -

Beteenewerckt den Mensch verwiligh/

»tander komthem toe als eenbraucht van het

enworthem vanden Hemel geschone

LIN. -

Dooy'tfedelijckgoet verstaenwe/nade fijl

der H. Schriftfall die fede-plichten ein deug

delijcke werckingen, die denJIAensch/gedue

h stijl/ hun wandelten gedag der

stel

rendefünleeftijdf/natvoogschift vanGodts

F teplegen: fulcke Menschen, die

Ull -

- -
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stellen ma "t volmaeckte voorschrift dat haer

Godt,ofin fijn H.Woort, ofdoo het licht

dergesonderedengaf/ noemenwe metgroote

reden goede menschen enthaerdadenkonnen

oockdenaemvangoede wercken dzagen/on

datedushaerlevennaGodts willerichtende

Godt, diehetopperftegoer is/endiedealder

hologsiegoetheyt, fälighepten eere vollmaek

telijck in fijn gefegende natuur hee e eft/

daer doo: eenigsints gelyckw aer

amfgesetzt worden uyt Godt gel 3in1-joan,

jnGoddelijcke natuuraschichtigen eft 9. -

er hemte worden. 1. Cor. 6. 17- - - ***

Enditis om hier eigentlicßte spielten

heteerfegoerdaerPaulusinden texropologe

de/ namentlijck datgoet dat hier elek indit

leben doofijn lighaem uptgeboert '
venheeft "t welck nadie leben van eenander

entweedegoetgevolgtfalworden. “
- Eengoetdat elekind oote rekendagh

dan bp # laette vonni wefen/- en als

een fälligevzuchten belooningh van fijn doen

danwechdragen fäl. MPanteven als een Heer

finknechtna fin voltopde dienstquijting het

Ioon dathy bedongh/ gantisch gaern toedeelt

enlaer wechdragen; foofalGodtdandegoede

menschen hetloon vanharegoedewercken in

defe groote dagfekerlijckdeelachtigmäkenen

doen wechdragen.DaeromfydePaulus:Godt

enisieromrechtveerdig, das hy uwerckfou“,
vergeten, endenarbeytuwerliefde, diegyaen * * *
fijnenname bewesen hebt. - - -

' MBpfpeken hier es, bign dit '
- E
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deraligheyt, alsvaneen vzuchten loon,dat

we op one goede werckenfekerijck te ver

wachten hebben. JAiet datwe willen feggen/

dat one goede wercken den Hemel kommen

verdienen: ö neen; maer omaente wissen

datsemede-bwerckende oogfalkenzijn/op wellig

vollstandigebetrachtingwpdat alige goet al

leen en bupten, welche wp'er nopt Seelaen

kommen krygen. De H.Schrift gebzupckt die

maniere van spielten alom. Paulus , wiens

tael datwe hier eenigsinsgebuycken / epdt

hetafvaneendienstknecht, die sinloonwech

„. . . draeght, omnons te doen begrijpen dat Godt

fin hoogste goet, die opperfie faligheydt aen

niemanttoedeelenfal/ als die hierindit leven

goedemenschen zijn geweest/ endaer voog in

den grooten oordeel-dagh verklaertenuptge

poken füllen worden. UBant Godt , die het

goede en de goede menschen liefheeft en be

mint/en die hemfelven verbanden ein ferck

gemaeckt heeft boo2 haer hoogste heplemeeu

wig weltwefen / om haer voor de bedzepghde

rampen der godtloose te behoeden - die kaum

niet anders ( behoudens fün opperfie voll

macclethept) als fün beloften doen gefadi

gen/ enden JMensch, die hierinfühngemeen

schap heeft gewandelt/ metfünaltoosdueren

eigemeenschapinden Hemelbeschenckeen: hp

er danbeschenckenmetfijnhoogstegoer,

„d - - - lige heerljckheydt; haer dann veradigen

Pf, 17. 15.met fijn beeldt , met de rijcke goederen van

Godtshüys, ein mether heylige vanfijnpaleys.

Dat ist goede dat den benennen
- - -

-



över2 Cor. Cap. 5.vers 10. 16;

in defegroote Gerichts dag toegewesen/ en

wechdragen fal. Een goet dat hemniet voog

een kostet jt/maereeuwig bpblüvenfal. Een

goet dat niet bevleckt / niet onvoimaeckt of

verderfelijck / maer aen alle kantenheerlijck

volmaeckr/en fünziele meteen aldervollmaek

feenaltoosduerende blijdtschap vervullenfal.

TDaeromworthet gendemt/ een onbevleckte,

onverderfelijcke enonverwelckelijcke erffens,

die indehemelenbewaert wort. 1 Petr. 1, 4.

5Maer aen de andere zijde fallen oock de

quade HMenschen hetloon vanhare quade da

den in defe groote Gerichts-dagh tot gewesen

wordenen wechdragen. -

't Saleen quaetzindathaer toekommen fal/

miet by wege van Godts onvermijdelijck be

flupt/ die haer van eeuwigheyt totfoo groo

ten endgoevigen quaet genootschickt hadt: 6

meen ; maer een quaet dat als een buchten

onvermijdelijck gevolg van hare foundige be

dzijven/ diese in dit leben dooz haer lighalen

pleegden/ haerfaloberkommen. - -

Alltoos foofpzeeckt'er onsenApostel inden

text van: Opdat eeniegeljck wechdrage" ge-

ne door het lichaem geschiedt,madathygedacn

heeft. - .

't Quade datmendandoomiddellvandit
lichaemuptvoert / bestaet upt all die fondige

en angeooglofde bedzijven/ waer in menzieh

de Goddelijcke WBetontreckt/enaenstelt tegen

datvaggschift/dat Godtons als eenmaetstok

onferbedzijven/ofinfjnH.Woort, ofinhet

lichtder gesondereden, gaft want hier doo

- - L 2 Ull

 



 

„g, Achtste Predikarie

niaken enschen haerhet opperfie quaet -

Den DU (die de eerste wotel van al her

quaet/ edersonderenverdoements ig/om

dat hp one eerste Duders doofyn listige be

diegerpen aldere erst tat het quade heeft ver

"einverletzt, einigfints geltlich. Baeron
Joanz. Wie Geet de foodänige noemt kinderen des

1 o. duyvels, dieuyt hem geteeltzym, enßn wille

doen. Joh.844. ..
Sulcke Irmenschen füllen dan indestgroote

Oordeel-dagvan de Rechtervan de gantische

wereldtopentlijck vooz guade menschen ver

klaert ein humne werchen als quaetgedoemt

worden. Want Sodt heeft in finn H.Woort

rendumdelijck onderscheidt tuschengoedten

quaer boozalle menschenaengewesen/ meter

Presseverklaring dat allemenschennadier

gelvoo goor of guaet gewonniten verklaert

füllenwoden bleibendeheiteren omtwijffelbare

waerhept/datpder Denisch/diena die regel

maet die Godtons alsde eenige goedele

vens weg, heeft afgebakent in fün W":
mit kommt televen in diese grooke dagh vo02

quaedt gekeurten uptgesondert falwsden.

Dacromedanhetalderhoogstegute alseen

onsalige pruchten loon vanbare quade daden/

füllen sintfangenen wechdig", - -

"teanhemselven behau"
fin hologe gerechtighept - nur onverschillig

dagentuffchen de goede en de quade IMAen

fchen anderssou die Rechter van de gantische

aerde geen recht doen. Endaerom/ quaer

datals anon oberkommenfallen -

- -
- -

Y NIL
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niet anders aen te merckenals sein epgenge

volgen vzuchtvanhare sondigebedrijven,diese

indit levenuptvoerden. - -

Een quaet datbepde in een straffe des ont

beerenstendes gevoelsfallbestaen: wantden

fondaerfalnietalleenverfeeckenzijnvan'tge

notder hooghfefallighepten"tvzeugdig aen

fchouwenvanGodtsaenschijn; maerookver

footen worden indie afgrandt van de helle/

verweisenwordenindat eeuwigvyer, dat den '“

duyvelenfijnengelenbereydt is, öm altooste“

lijden het eeuwige verderfvan het aengesicht - rhen: 1.

des Heeren, envandeheerlijckheytfijner sterk- 9.

heyt. Een quaedtdat opgehooptfalztjn van

allerlepe quaden en elenden / dat haer nopt

berlaten/ maer totin alle eeuwigheptbpbly

benfal. TDaeromworthetgenoent/eenworm

die nieten sterft; en een vyerdat noyt uytge

blut falt worden. TDit is dat aldergrooffte Marc.9.

quaet, datveeffelijcke wee/ datden hartner-“

kigen fondaerinGodts WBoot foo dumdelijck

gedzepghtwort/ endathenfeeckerlijckindefe

groote Gerichts-dag/ wanmeer een iegelick

falwechdragenen omtfangen'tgene door fijn

lichaemisgeschiedt, her zy dan goet, het zy

dan quaer, aentreffenen overkommenfal.

Upt defe geopende en verklaerde wooden r.„.
konnenweleerenenverfaen/ dat elkt.JAensch ge.

na dit leben in die allgemeene Oordeel-daghet

goedeofhet quadedathpinde wereltheeftige

pleeght/ ontfangen / en de buchten vanfijn

goede ofquade daden voozeeuwigmaeijenfal.

Een waerhept/ die onsinGodtsWoort alon

- - L Z WC
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verftgelt two dt. Paulus verfeeckert ons daer

vanmetnadzuck indentext: Wymoeten alle

geopenbaertwordenvoor derechterstoelChri

fi, opdat eenygelijckwechdrage’tgeene door

het lighaemgeschiedt, na dat hygedaen heeft,

het zygoet, herzy quaet. Entwederom/Rom.

2. 6,7,8. Die eenygelijckvergelden fall naßine

wercken: dengenenwel,die metvolhardingein

goet doen, heerlijckheyt, eere enonverderfe

Jijckhey soecken, beteeuwige leven; maerden

genen die twiftgierig zijn, ende waerheyron

gehoorsaem, doch de ongerechtigheyrgehoor

laemzijn, fal verbogentheyr endetoornever

goldenworden; verdruckingeendebenautheyt

over alle zieledesmenschen die herquaer werkt.

EnonfenSalighmaeckerop 't25 Capittel van

Matheus de toestant van defe laette Dodeel

dag verhaltende / ein hoe ongelijcken vomnis

dan over de JAenschen uptgespoken en vol

voertfalworden/getupgt dat hp/als Rech

ter vande werelt/danfalfeggen totde quade

menschen: Gaetgyvervloekte inhet eeuwige

vyer, "r welkdeduyvelen in engelen bereyr

is. Ein integendeel tot devzoome: Komt gy

gefegende mijnsVaders, beärft dat Koninck

rijck, dat ubereyt isvoordegrontlegginge der

werelt. Ein hpdoet'er tot eenflot vandegant

fche faeck bp : Defe (mamelijck de godtloose)

fullengaeninde eeuwigepijne: maerderecht

vaerdigein het eeuwige leven. En at waghet

fchoon dat in de Bjbelbladeren die waerheydt

wasverwegen/degesondereden/opgemacht

uptdenaturevan Godtsrechtvaerdigbept en

-
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diebpsondere wisse vanhuyshouding/diefin

grootmachrige voofienigheydt op de wereldt

oeffent/ wasalleen machtigomonsvandefe

noodige waerhepdt ten vollen teovertupgen.

Cendienepnde onderstellenwe/ als eenonbe

twitelycke waerheit/ dat Godt, die de we

relt regeert / en die hem alom als Wetgever

enRechteropenbaert/ deheplighept enrecht

baerdigheydt van nature epgen is/ die voor

fepde deughden hem bengen tot uptvoeringh

vanfjn uptdeelende rechtvaerdigheydt / die

betontinhet goedetebelloonen enhet quadete

straffen./dat dit geen willekeurige oftoeval

ligefakeninGodt zijn/ diehpfoowellmalaten

kan als doen, mäerdathy die dingenomde

baftighepdt van fijn epgen wetten (die een

boofchtig WBetgeber verdadigtfbo langihm

kan) niette verbeken/ moet uptvoeren/ en

dat die dingen mafiker aenfien / upt devoll

macektheptvanfijngefegende natuer/ em upt

fijnhooge oppermacht waerdoophet Rech

terampt vandegantfche wereltwesentlijcktot

hem behoot/nootsakelijckvoortvloepen,

Allende anderezijdeis"tklaerdat Godt defe

dingen in dit leven mietten vollen uptvoert.

MBelis waer/ dathp"erfomtjts eenigepzoe

venen blickenvantoomt op dewerelt; maer

wie enweetenis doo.de bevindingh nietten

vollen overtupght/ dat hethieropdewereldt

menigmaelden boofenveelbeter ging als den

vroomen: onderhaer stepgerende lupfterwort

de eerbaerheyt verkracht;demachtelooseupt

geschudt;de onfhuldigevermoot; dedeugt

L 4 UET
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verdzuckt/ verdzeven/enalle ints elendigge

maeckt/ een boomen Abel woldthiergevelt

dooz de hantvan een.bzoeder-mooder Kain:

dan fineuvelt een onschuldige Naboth doo

logen van eengodtloafe Jefebel: en elders

men een boomen en lijdtfamen Lafarus

kans van kommeren lautere armoede ver

gaen; daer een rycke Brafferhem in die aver

bloedt kanbaden. TBit allesgehengtGodt in

dewerelt/fonder datwedaeruptmetgenge

fame redenmogenbeflupten/ dathy'
vanfjn toeversicht over de wereldt niet ein

houdt/ ofdat hp hemfelven het vereidt-be

fierontflaekt/ en het roer vandie regeering

hemuytdehanden laetvallen/ 6 neen, maer

die aemmerckingh kam ans dooz de krachtige

redenen doen beflupten, dat de Opperrechtler

van dewerelt diehetgoede lieften hetquade

haet/ en mochtansden boofen inditlevenfolg

wel/ endengoedenfaoqualijcklaetgaen/ alle

die angelijckheden inhet andereleven fehlerlylt

fal vereffenen / dathy dan deboofe het loon

ban hare, sonden ende bitterhelden van de al

toos-duerende elende / namelück de eeuwige

verdoememis faldigenfinahen/en in tegendes

devroome, die hier in dessen leben het quade

hebbenjurytgestaen/ een eeuwige vertroofin

gefal taebgengen. Soodat nietdoo2 en ging/

dan fou de Rechter vandegantische aerde geen

recht doen, endelijdtfaemheptderverdzuckte

Pepligen bleeft eenemael bupten vergelding

Einhoodentwe de H.Paulusnoopendeditflukt

metfondamentvan waerbepdt dus Mit z

18
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't Isrechtby Godt, verdruckingetevergeldeh, ran,

dengenendieuverdrucken; enu,dieverdrukt

wort, verquickinge metonsindeopenbaringe

onfes HeerenJefu. - - - - - - - - - -

TDefekerheptnuvan defe noodigeleere/ die

beyde in't gehepligt Boeckdes Heeren, ein in

de gesondereden selve haer duydelijckemer

kenen bewifenvindt, die moetelck Christen,

die fijn heplen eeuwigh weltweiten terherten

gaet/ ferckelijck aenspooren/ om doch ten

upterften befoxghtte wesen/ dathpfijndaden

en bedzijven hier foo richteten aenstelle / dat

findoen im defe groateRekendagh vooggoet

gekeurtmagh wozden/ enthpfelfs hetalder

hoogfegoerderialigheytontfangenenwech

dragen mag. - -

Js'eriets inde gantische wereldt dat moo

dig vooxonsbedachten betrachtis/ 'tisdefe

eenigefaeck. Wantzündemenscheninde we

relt/endat niet buyten reden/ voo2 haer lig

hamelück 1 vooy haer tüdelyck welwesen be

vijdt/ hoe veel meer reden ist er om indefe

faeck tenupterftenbesorgtte wesen. -

Simmers/ al het geendateien langenafleep

heeft en vaneengroot gevollgis/ verepft bo

ben alleen diep beraedt/ en grooten pber am

fulcke fakenfoadaniguptte voeren/ dat haer

epndegoetenheplaemvoogonsis.

Maergeendingen zünder in die gantische

bwerelt/ die op het dupfere gedeelte vanfoo

fwarenentlangduerigen gevolg zijn als defe:

"tzindingen dieopdeeeuwigheyt uptloopen;

menkanfe noptherdoen; onfemisslagen hier

- - L 5 be

6, 7.

„r -

E

- - - - - -



17o . - Achtfte Predikatie, - 

- - -

„r ,

Psed. ss.

Ja

Syr,7.38.

begaen/nopt verbeteren; onfefchade miet ber

goeden: foo de boom danwalt , hetzp zuyd

waerts, hetzp noordtwaerts,foo falhy booz

altoos blijven leggen : geen berouwmochtra

nenfullenons dänkommenhelpen/ den Bemel

faldan onverbiddelyk ent'eenemael voo het

fuchtenderverdoemdegeflootenzijn: endaer

om welgeseptvanfeker TDichter:

Al krijt gy schoon u oogen uyt,

Oreukelöose maeghden reyen,

Omuwe dwaesheyt te beschreyen,

't Is vruchteloos, u lamp ginguyt.

-

-„MBiltdan/Geliefde, waerdatgpzijt/waer

dat ghp repstentreckt/ waerdatghpgaet of

staet/geduerighlyck in uwe ziele overwegen

hoe grooten-onderschepdt datter in het ander

leven tuffchen degoede endequade menschen

geffen falworden. Plaetdaturerfeen nodig

stebefigheimtztjn/ umogen-wecker/ alsghp

opstaet/. ubetrachtingalsgpdesabonts utot

flapenbegeeft; laetfeuversellenopuweg/en

waergprepst/ opzee ofophetlant/ opdat

gpmetdenGutvaderHieronymus mogt spe

ken: 'tZydat ickwake offlape, "t zy dat ick

eeteofdrincke, ofdat ickfitte offae, altoos

klinckt my die vreeffelijckefemme in de oo
ren, Staet opgydooden,enkomtitenoordeel.

cen wilt devermaningvanden wissen Syrach

altoog betrachten: In aludoengedenkt aenu

uyterte. Ein wiltermetfooveelernstaenge

dencken/dathetuinhetplegenderse:
--
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tein CNN'' en inhet'' -

gevepnfde deugtengodesalig ept/ in oprech

tenernstaenfetten kam.- - - - - - - -

MBilt udan mopt geruft stellen voor datgp

uopeengoetfondamentkontverfekeren/dat

uwe wercken goet ein ubwe handelten wandel

Gode aengenaem zijn. Daertoe behootdan

oock/ dat gp niet losen in het wilde heenen

leeft/op uepgendoeingeenachtnemende;maer

datgm U epgen handeltenwandel gromdigma

fpeurt/ aberweegt/ enmenighmael ter toetfe

bengt/ opdatweons selwen dusoordeelende,

vanden Heere niet geoordeeltworden. Bünde

diteenfaeckdiefelfsmet vzuchtvandenvooz

treffelijcken depden Seneka gepactiseert is/

welck elck Chriften bovenal waerte memen

heeft:op datgydusumsflagengewaerwog

dende/uwandelt'elckensmet een vermieuwde

godtvzuchtighept dooz boete ein verbeteringh

moogtherstellen:
welaemmerckendehoeepn

deloosen wee den hertneckigen fondaer na

maelstreffenfal; enhoeonbedenckelijk groot

en uptniemendergewichtdereeuwigduerender

heerlyckhepdt den vzoomen en godtfaligen

IMAensch dan upt enckele genade verkrügen

fal; op datde veefe vanGodtshoogenaemu

op alle uwe wegen entwerckenmagversellen/

om uwe ziele-fact naeukeuriggade teflaen/

enuwefelfsfalgheyt te werckenmetvreese en

beeven.

Ick beflupte met die ernstigevermaninge

Van de H. Paulus, 1 Cor, 15. 58. Soo dan,

mijne geliefde Broeders, zijt fantwaltig, On

be
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Phil.2. 12.be -

- - - - -

„altijdt overvloedigh zijnde in het

des Heeren,“ dar uwenar

ere. Amen. -

- - - - - - - - - - - -

"A- - - - - -

- - - -
- -

- - - - - -

- - - - Matth. Cap. 12. vers 36. - - - - -
. . . “ - - - ---

Maer.ickfegge u, datvan elckydel woordt,

"cwelckde menschenfullen gesproken heb

… ben, syvanhetfelverekenschapfullengeven

- in den dag des oordcels.

- - - - -

-
-

-

- - - -

- - - - - - - - -
: ,

-

- -

Geliefde Christenen:

- - - - - s - --
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over Mat. Cap. 12.vers 36. 17g

gedenckt aen u uyterte, endegyenfultinder syr; 38.

eeuwigheyt niet sondigen Beelmeernochfall

hiertoedienenkonnen/ eenhepligoverlegvan

datgroote oordeel , datten laettendageons

allen treffenfal. WBantwatdedoodtinfichfel

ven aengaet : fwerckt (omfootefpzeecken)

maer een oogenblick/ maerheit laetste bonnig/

dat is in fijn uptkomft / het sptengoedenheit

ftenquaeden/ altooseneeuwig; endaarom

hier ist vooz den boofen een worm die mieten -

sterft, ende eenvuur dat niet uytgebluchten Mare“

wordt. - Gen chrickkelijck verwachtinge des

oordeels, ende hitte des vuurs, dat de tegen

fandersverflindenfäl. MBaerindate toteeuwig Hebr.1

jammer/tefpaede bebinden fullen/ hoevree-***

felijck hetistevailenindehandenvandenleven

digenGodt. Maer hetgeenditoordeelmochte

gewigtiger boo2onsallen maeckt/is/dat het

gaenfall niet alleen overde alderfwaerfte en

grouwelijkfemisdaden/ diedaerom oockfel

den bp de menschenplaets hebben alsdieve

rye, moort endedoodlag, waervanfelfsden

menscheltjckenRegterinditleben rechtvaerdi

gewraecke neemt: HAaerfelfsoockoverveel

anderedingen, dieoftschoonminder zijndan

devoozgaende/ evenwelopentlijck/tegenheit

welbehagen vanden AllmachtigenGodtfrp

dig zijn/- en daarom / als openbaere weder

fannighedenen befpottingenban fijnRaem/

vooseecker strafbare; alstenbooybeelt niet

alleen dronkenschap,wellußtenoverdaet,naer

oock het misbruyck der torge, doozvalsheyt,

achterklappen einfaamaroven, vloeckenen wee

- - TCI
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reniendiergelücke als naderblicken fallunt

de volgende reden vanJesusChristus, feggen

die inden rext:

Maerrickfeggeu, datvanelckydelwoordt

"t welck de menschen füllen gesproockenheb

ben, fy vanhetfelvereeckenchapfullengeven

indendagedesoordeels. - - -

Enomimeteenigeodzevandefe wdo dentot

naederopeningtespeecken/foofullenwydaer

in aemerken / vooznamenlyck defe,diedin

gen: Als

Voorcerittdepersoonwie dathier spreeckt.

Ten anderen de faack daervandatgesprooc

ken wordt. En -

Ten derden de waerschouwingwelck aan

gaendedefe aack, hierwordgedaen. - - -

Aengaende mu het eerste punct van den

text , te wetendeperfoon wie dathier spreeckt,

die blickt ons onderdefe wooden: Maerick

fegge u. Üpt hetvoogaendevandit Caputtel,

blickt van fälfs/ dat hetJesus de Heereis /

welkmenhierhoogt spekten:want waren'tde

boofe en mpdige Pharifeen, welckdegoddelijke

enhemelsche mirakelenen wonderwerkenChr

sti, foo valfehelijk durven betigten ein Uptleg

gen/ darfe feden / als blicktvers24. Defe

en werpt deduyvelenniet uyt, dan doorbeel

zebul , den overten der duyvelen: Soo ant

woordende Heere Jesus, kennendehaergedag

ten, daer op: EenyderKoningrycks datie

gen hemselven verdeelt is, wordt verwoest -

endeeenyder stadtoftehuys, datgegenhemsel

Wenverdeelt is enfalnietbestaen. Basel
-. - - ac
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defatande satan uytwerpt, foolishytegenhem

fclven verdeelt; hoc faldan fijn rijck bestaen?

ende indien ick doorbelebul.deduyvelenuyt

werpe, door wien werpense dan uwefoonen

uyt?Daerom lullen die uwe rechterszijn. Maer

indien ick door den Geest Godts de duyvelen

uytwerpe, foo is dan het Koninckrijcke Godts

tot ugekomen vers 25,26,27,28. Op welche

fondament ihm dan in'tgevolg voortgaet/en

toont/ dat hp die overwinnende Stercke is /

voog het welke her rijck des Satanswyckenen

buygenmoetendaeromdat'ergeenheplenis

Woo2fadamige die niet-methemen vergaderen:

endaerom/ofhpeenigwoorttegenhemgespro

ken,op ware bekeering/uptenckele barmher

tighept welquijtscheidenen vergebenfal; dat

nogtang debgfelafteringenregenden H„Geest,

waerdoo.de alderklaerfeen krachtigstemid

delen der falighept/ uyt loutere moetwillig

hept verachtenmetvoetenvertreden worden

niet en fallen vergewenworden,nogindeseeeu

we,nochinderoekomende. Toonende vorder

Datmen fulcke alderboofte dingen / van een

mensch/zünde cenigfintsgoetendeugtlieben

de/gantischnier verwachtenkan/ omdat.de

Dadendes menschen in"talgemeen/ made ge

faltedeshertenzijnenbevondenworden. Ein

daerom/ gelijckdegoedemensche,goededin

genvoortbrengt uyt dengoedenschardesher

zen, dat alsoo den boofe mensche, boofedin

genvoortbrengt uyt den boofen schat desher

ren. Ein omdit gestrenge oo decl/tegen die

sonde in den H„Geest, waerdog den s
- - ol



176 Negende Predikarie,

 

welgenseenuntersteonbekeerlychhept aende

uerhardingin't boose/ overgegeben wordt/

terrecht beerdigen endetedoenzien/dat fülhs

met de gewooneftylvan Godts rechtveerdig

oodeelferwelovereen-komt/ emintalder

minste mietfrydigist, soofghthyonsinden

ver, datdenmenschfelfsvanelckydel woort

rockenschapsalmoetengeven in den dage des

derdoels. Mant indien hetminder/ te weiten

elekydelwoort, dus gestraft t/ hoe veel

temberder het geen onbegriff fwaerder

is namelijck de boof latering , felfstegen

den Hl. Geeilt. Ein indienden menschomelck

ydelwoort,ten Hongstendage anbekeerlijek

bevonden fall moeten verlooren gaenz war

wanderdam/dat dengenen, die den H. Geest

altert, enderhalvenmetterdaer toomt das
intgevolg geen gemadehem oomttot bekce

ring fou bengenkönnen terfrontaentrecht

waerdighoordeel Godts/dathy doch näher

mits die grooteboosheydt endeombekeerlück
heydt fijns herten, sou ontvlieden konnten/

frenemaelobergegeben wort. MDantwiefou

meteenige reden van den alleenwissen Godt:

diehemnoptbespotten laer verwachtenkon

men dathpop des wisse/ her heylige aende

honden, en de peerlenanderen souge

wen? -- nebo - - - -

-Heenfietdan hoe bequaemde voogaende

gedenennetdientegenwoodigentext',aene ein

hangen, endaeren boven wie deperfoon ist

die hier tot oner moodiger waerschouwingh

peeckt, te wetenJesusde Heere s:

-
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het vsozgaende tot verschende malentoe mual

gebleken is : Welcke ist van een onbegrijpe

lyckewaerdigheyt, allerlepe Engelen enMen

fchenonepndiglijckovertreffende/ endete bo

bengaende: alsdiefeifs ishetafschijnsel (vange,

Godts)heerlijckheyt, ende hetuytgedruckte

beeltfijner elfstandigheyr. Dochter vervulder

tijteen waerachtigmensch geworden/ ons in

alles gelijck/ Uptgenommen defonde; en daer

om supber/ gelijck hetlicht/ endefchoon/ ge

lijck de dageraet: wiens Troon van Godde

lycke hepligheydt endeheerlijckheptalleChoo

ren en reyen der Engelen en falige Vorsten

dommen geduerig moeten eerenenaenbidden

Endaerom/ ten iggantisch mit wonder/ dat

defealderuptmementte Persoon/ volgenseen

Hemelsch gefach/ hem vannatueren epgen/in

%
dentextspekt: Maerick segge u. MBantwa

ren't die Priesteren des Ouden Testaments,

zijnde maerdienstknechten, daer van gefpdt

wierdt/ De lippen der Priestersfüllen de we

tenschap bewaren, ende men fal uyt fijnmont

deWetfoecken:wanthyiseen Engel desHee

ren derheyrscharen. Hier hoorenwefpzeecken gebr., 5.

niet eendienstknechtalleen/maerdenSonefel

ve/endatin fitneygenhuys. MDanthaddeGodt***

voortijtsveelmael, ende op veelerleywife tot

de Vaderen gesproken doordeProphetenz hp

heeftin de laerfte dagen tot onsgesprokendoor Math.7.

denSone. Leerende feifS als macht hebbende,***

ende nier als de Schriftgeleerde. -

Ende waschet den wissen Salomon, welck

vande Lioningenderar fepde: Neemtacht

op
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opdenmontdesKonings; en haetunietwech

tégaen vanfijn aengesichte: ende en bljft nier

staen in een quadefake: want alwat hem luft

doethy. Waerhetwoort desKoningsis, daer

isheerschappye: enwiefaltothemfeggen,Wat

doergy? 52aerhierishetfelfs deSoneGods,

die een Heer aller Heeren, ende een Koning

aller Koningen ist. Welt / als den eenigen

Wegever, die alleen behouden enverderven

kan/ten Jonghltendagehemopenbarenfal/

omte richten bepde lebende ende dooden. Ein

daerom/fijnvermaningen/geboden/en.waer

schouwingenzijn aentenemen/ meteenalder

diepsteeerbiedighept/jamet veesenenbeeven:

am dat daer inleven en doot gelegenis/ tot

inalle eeuwighept. - -

JBaer om metdefe waerschouwingeinden

text, foo veel meernuttedoen/ foo laetons

Uerder genmercken

Het tweedepun&tdesfälfs/ zyndede faeck

daer van in defe waerschouwing wort gespro

ken: "twelekis/ elckydel woort "twelck de

menschen füllengesproken hebben.

Isdefpraeckeenfeer dierbaer gabe aende

natuerdesmenschen/ omdathpdaer doozalle

fin gedachtenengenegentheden anders ten

diepsten infijnhert verbogen/feer vaerdigh

endundelijckaen een anderkanopenbaren ein

bekent mäken: dienendetot eenomnoemelyck

gerijfen gemackvan pder een / dieanders /

als die frommeviffchen/ bp malkanderenko

menende verheerenfouden. Als oock seker/

dat het gefwinde spraecklidt, neu:
---

Pred. 8. 2,

3»4
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tuere foo bequaem/ bepde tot goedt ende tot

quaedt, weilhet meefemisbruyck, onderalle

die leeden der menschen/ onderwopen ist: ein

daerom/ hier isbreydelentoom, tot eengoe

de befriering defelfs/ vooz alledingen noo

dig. WBaeronder datbooznaementlijckbegre

penis/ welaentemercken/ datmenfelfsvan

elckydelwoordt aendengrobten Rechterree

kenschap fall geben mdeten / weltweetende/

dat bupten een verstandigh en deughtfaam

gebzupck der tonge defe gewightigereekening

mietenfalteverantwoodenzijn.

Alengaendenudeydelewoorden, daerdooz

en moetmenniet verstaenborgerlyke redenen

enprepooten, die om een eerlijck gewin in

koopen einverkoopen, tot noodsgeboopfandt

vanelckShuysgefin, voorballenenplaets heb

ben. Want is de lighaemelycke oeffeninge tot

weynignut, foo en moet defelve niet / als

t’eenemael ydel en onnutztjnde / begreepen

worden; ein bp gebolg oock niet de redenen,

die daertoebehooren/ en tot defelve mootfae

kelpk zijn. - - - - - - -

Dokniet gemeene gefpzaecken en redenen,

Diedemoodige regelen baneerbaarheydendef

tigheyd niette bupten gaende/ vollgens het

gebuyck der volckeren/ tot onderhoudtvan

liefdeenviendtschap/ofeen minfaemet"fae

menleeving onder malkanderen nut endien

fig zün. MDant een Chriften,die hemfelven

bp allerlep conscientien van menschen moet

aengenaem maeken, die moet figh beemt

houden van alle tuellen onbelcefdheydt

2 IN
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Phil.-4.8.

Exod.20.

•

in’t verkeeren en omgaen metdemenschen

denckende altoos/ op dat hp bp allecerlijcke

enfatsoenelijcke menschenfoetende welgeval

ligmagzijn/om/al wat lieffelykis, enalwat

wel luydt. Waeronder dat buptenalletwijf

fel een eerlijcke en minfaeme gespraeckaem

heydtebegrijpenis.

Endaerom/ doo2ydelewoorden moetmen

verstaenfulckeredenen/ die/ van'tgeengod

faligis/ nevens Godt/ ofeerlycken nut,on

trent de menschen ledig zijn ende omtbloot;

welcke figh opdoendooy lightvaerdigh vloe

kenensweerenbpdenaemeGodts/daer van

de Goddelijcke WBet ons metdeef wooden

waarschouwt : Gyenfult de name des Hee

ren uwesGodtsnietydelykgebruycken: want

de Heere en falnietonschuldig houden, die

zynennaemeydelyckgebruyckt. Desgelijcks

valschegetuygeniffen, en boofe lateringen,

upttegeven fegen fjnevenmaeften: offichte

bedienenvanleugentaelendebedrogh, ofvan

achterklappen en faemrooven, tot fimaeten

oncerevanfjn evenmensch: ofoock vanjok

keryen enboerteryen, die als souteloofe en

oncerbaare propoosten, de femmighepdten

deftighendt van een Christen t'eenemael on

waerdig zijn / ende mieten betamen. Ban

welcke dingen in't gemeendeH.Paulus ons

met defe wooden afmaent: Geen vuyle re

den engaeuytuwen mondt, maerfoodaerec

nige goede (reden)is, tot nuttige fightingh,

**** opdarsygenade gevendiendiefe hooren. Ein

wederom: En laet onder unietgenacmt'
En»
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den, noghoneerbaerheydt, nogh fot-geklap,

oftegeckerye, welcke nieten betaemen:maar

veel meer dancksegginge. Ende nogh eens: Eph. 53.

Legt afgramchap, toornigheydt, quaedheyt,“

lasteringe, vuylfpreeken uytuwenmondt,cn

deen liegtniettegenmalkanderen, er »

Sietiu/ fulcke wooden wordente reght"

ydel, leedigh enonnur genaemt/ omdat "er

nietmetvereemightis/ twelckBode/ waer

dige/ ofredelijcke eneerbaere menschen aen-,

genaemen welgevalighlkanzin.

TDogh omnogh nacderte flienhoe mootfae

kclijck fulcke ydele en lightvaerdige redenen

boo; onsitemydenzijn/foo dient overwogen

te worden./

Ten derden, de waerchouwingfelfs, die

aangaande defe faakegedaenwordt,daer van

dan verderindentextgefpdtwoldt/datvan

elck pdcl woodt/ t welck de menschenfüllen

gefpzookenhebben/ Syvan het felvesullen ree

kenschapgeeven in dendage des oordeels. De

fe reden, die onstot een alderuptterste om

fightighepdt in't fp-eeken opweckt en ver

maent/moetmenverstaennae hetfelfdeoog

merck/ waerindatfe gefpzooken is: te wee

ten / van onbekeerlijcke fondaeren/ die als

quade boomen , niet dan quaede vrughten

voortbrengen: gelijckeven voodentext,aen

gaendedefelve gefepdt woldt: Deboofe men

fchebrengtboofedingen voort uyt den boofen

schat: naemelyck/zynsherten. Wantanders

ishetinGodesMBoodtvatenfeeker/ datde

voogaende quaedewen en wercken van

3. - le
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iemant, die hem naderhamt waerlijck beter

ende bekeert/ in't gerichte Godts/ volgens

fin Paderlycke barmhertighept/ mieteens in

reeckeningh kommen füllen. WantdeGodde

lijcke belofte die isaengaende defe: Alle in

““overtredingen, die hygedaen heeft, en füllen

hem niet gedacht worden: in fijne gerechtigt

heyt, die hygedaenheett,falhyleven. - -

't Bijndandeonbekeerde Sondaren/ Welck

in't speecken vanfülckeydele, lichtvaerdig

enouteloosewoordenvoortgaende/daer Wän

tendagedes goldeels rekenlchapfüllen geben

moeten. ITAaer hoe radeloos ein bangfaldit

moeten uptvallen also dit aen den recht

vaerdigen Richter onmogelück omte verant

uoodenofgoettemakensalzijn:wantvieler

teivoren indentytdes lebens/aengaende defe

rekening, dootranenvanberouen warebe

keeringveelaftebidden;alshetlaetstegerich

teverschijmt/danfüllendebockengeopentwo

den/omdenvolherdende Sondaer/die Gods

genadetotbekeeringmietwaerennam/fonder

leenige barmhertighept/ loontegeben naffine

werken. Ban welkaldervreeffeljkte entrecht

veerdigteoodeelGodts/ Enoch, diesevende

vanAdam, alpopheteerde/ feggende: Sier,

Judw. 14 de Heereisgekomen metsinveelduyfentHey
Aj. ligen, omgerichtetehouden tegenalle, ende

te straffen alle goddeloolen onder haer, van

wegen alle haer goddeloofe wercken, die sy

goddeloofelijck gedaenhebben; endevanwe

gen alle harde (woorden) die de goddelooße

fondaerstegen heimgesprokenhebben. Ein :
- U
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füllen finde toon van defen rechtbaerdigen

Richter dan ontgaen ofontblieden kommen:

MDant aengaende degoddeloof woorden, fp

en zijn hem/ die alle dingen/ feifsionse alder

hepmclijckste gedachten weet/ gantisch niet

anbekent. WBaeromdenH.Davidfepde: Hee

regyverstaetvanverremijnegedachten: als er 139. *

(noch) geenwoort op mijn tonge enis, fier,"

Heere,gyweethetalles. WBaerbandaendefe

bzagende waerschouwing komt: Aenmerckt

#" onvernuftige onderden volcke: endeghy

wase,wanneerfult ghyverstandigh worden?

Soude,die de ooreplant, niethooren? foude,

die deooge formeert,nietaenschouwen? Ein

gelijck Godt alle boofe woorden weet/foozünf

daer-en-boben noch oock uptermaten gehaet

engrouwelijck voofin repne oogen. Daer

omhptegen defelvefept: Gyfit, gyfpreeckt." ***

tegenuwenbroeder,tegen denfoneuwermoe- -

der geett gy lasteringe uyt. Defe dingen doet

gy, endeick wijge : gy meyntdat ickt'eene

maelbengelijckgy, ickfalu straffen, ende fal

't ordentlijkvoor uwe oogen stellen. Cudaer

om/ het is onmogeljck date voor defen He

melschen Richter, die alle haer boof woorden

enwercken weet/ ende in rechtbaerdigheydt

ten uptersten haet/ooptbestaenfüllen, maer

hare iententie, tot eeuwige verbaefthepdt en

fchick/ die fal/vollgensalle Goddelijckedzey

gementen en waerschouwen / te vooren föa

dikwils aen haergedaen/ defe moeten zijn:

Ick hebbe unoytgekent,gaetwechvanmy,gy "h 7

die deongerechtigheytwerckt. 23.

M 4 TDooz
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-

roeparin- Doodefe geopendeten mu verklaerden text
ge- worden wp vermaent endegeleert / om vooz

alledingen van onse tonge en mont eengoet

gebzupckte maken/ ons wachtende van alle

lichtvaerdige redenen enongefoutenepropoo

ften: aengeffendat wp ten dage des oordeels,

fälfs van elckydelwoort reeckenschap füllen

even moeten. Ein inder waerhept/fich tot

# noodige wijshept te gewenmen/- en daer

oumtrent tenupterftenfolgvuldigte zijn; dat

is eenuptmement/kofelycken eierlijck dingh/

zynde by Godt ende bp de menschenferge

valligen aengenaem. NBant na dieleere van

Prov.15. Salomon,die wijfte der Itoningen: Een reden

*“ opfijnpasgesproken, is (als) gouden appelen

in Silvere gebeelde schalen. Ein een wijsbe

straffer by een hoorende oore, is eengouden

oorcierfel, ende een hals-cieraet vanhetfynfte

goudt. Endaerom/dit wogdtterechtonder

Demerckreeckenen, waerbpeendeugtlievent

engodtfälightmenschvanandereteonderken

men is/geteilt. Gelijckten dienepndedenH.

7 *Davidfepde: Demontdes rechtveerdigenver

melt wissheydt, ende fijn tonge spreeckt het

recht. De wetfijnsGodts is in fijnherte: ende

fijngangen enfüllen niet flibberen. Tercon

trarie/ een vuyleen onbelneden mondt geeft

feckerlijckte kennen een onrepnenguaetge

moedt/ als zijndedefonteyn, waeruptalles

vooptkomtende ontstaet. Ten welckenopflicht

felfs delPepdenen sepden/ als Menander: De

aert vanden menschverstaermen uyt de reden.

EnoockAriflides: Gelijckiemantsaert is, soo

iz

/
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isfijn reden. Endaerom/ goddeloose lippen

dietoonen enontdeckeneengoddeloosendeon

heplig mensch. 't Welck de HeereJesus oock

bebefight: feggende: Gyadderengebroedt- Math, 12.

fels, hoekontgygoede dingenfpreecken,daer“

gybooszijt? wantuyt den overvloet desher

tenfpreeckt demondt. -

denindien men de bosfetongin haerfelve

infiet: wat alquadeen fchadelijckedingenen

fpzupten daer niet al upt: MDant defelve en

is geenberg/hups/stadt/of lamtschap alleen;

maerfelfs(gelijckde H.Jacobusfept) eenge-Jacob.3.6.

heelewerelt volongerechtigheyt. Endaerom/

alsaengaende eenboofenfondaer/endesfelfs

onbefmeden lippengefeydt was: Uwetonge

dencktenckel schade, als eengefleepenscheer-"“

mes, werckende bedrog: gy hebt het quade

lieverdan het goede, deleugen dandegerech

tigheyt te preken : gyhebt liefallewoorden

van verflindinge. Soo woldt dit veefflijck

dzepgement/in rechtvaerdighept daer optoe

gepaft: Godt saluafbreken in eeuwigheydt;

hyfaluwechrapen, endeuyt detenteuytruc

ken; hylaluuytwortelen uyt denlandederle-***

vendigen. JRaerom noch naderte ziem/ hoe

ferernquade tongbp de rechtvaerdige Godt

gehaetis/ deH.Paulusfeptaengaendedeoor. Rom. 1.

blasers, achterklappers, enfmaders, datfelfs ***

de Heydenenweiten darf des dootswaerdigh

zijn. - - - - - - - -

MBelaendan/laetonsin'tgebzupckenban

tongen lippenaltooseerbaer/deftigengodt

fallszyn: als die weten datmen van alles,

 

M 5 felfs
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Pt. 109.

27.

feifs ban een eenigydelwoort rekenschap aen

den grooten Rechter fal moeten geben ten

Jonghtendage. Boozaltoeffendedat mende

hooge name Godts/daer felfs alle throonen

envortendommender Engelen vootfdderen

en beeven moeten / nopt lichtvaerdigh in de

mont nemen: metpdelvloecken ein weeren,

fprehendefoo losende onbedacht bpGodt, en

bpfijnepgenziel, dat eenvoommenschdaer

ober/als zijndeeenaldergrootstegrouweh/de

hapren moetente bergen rijfen/ omdatmen

dus doendefbo gantisch verstandekoog/Godts

tydelijcke en eeuwige vloeck/ öjammer ! op

' epgen armezieleladet, naBodtsdzepge

ment tegen foodlanige bloeckers / feggende:

Dewijle hydenvloeckheeftlief gehadr,dat die

hem overkome: endegeenenluftgehadt heeft

tot.denzegen,foozy dieverrevanhem. MBen

fchen wp niet alle vanhertenomgunstenze

genvan den Hemel: JRaer hoe fallmendit

Erlangen, als wpfelfsonenGodt doogvloe

ken en qualijck fpreecken tot toorn emvloeck,

alsperffen/tergenendwingen: MDant fwee

rende (op dat niemant foo veefflichen ende

grooten dingklepnen achtet noch hemselve

lichtvaerdigen bediege) soo roeptmen Gode

denalmachtigenaen/ nietalleentsteengetuy

ge; maerom(twelekoneyndigfwaerderis)

fälfsfijneeuwigeverbogentheyt ende wrake,

fonder eenige genademeertotbekeeringeende

fälighept over onst armezieletewillen upt

stoten indienmen anders macreenighfinks
valchofte van quade trouwe/inditse be

UN
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vonden wordt. Eenfaeckeimmersfoo veeff

lijck/ endevanfulckenfwarengewichte/dat

defelve maer eenigfints well bedacht zijnde/

onsdelendenenmoeftdoen trillenendebeeven,

endedehayrendeshoofste bergeryfen, van

wegenschrickendeangst, denckende watnie

tige ende wacke menschen dat wp zijn. Ein

daeromJoden en Heydenenfulen in't laetste

Gerichte opfaentegenfulckeonbefindeChri

fenen, die Godtsnaem/omte weeren/foo

haefigh indemont hebben. WBant Maimoni

desdeJodefeyde: Bettezijn niet tefweeren.

En Clinias, een Heyden/ onder defekte van

Pithagoras,wildelieber drietalenten verliefen

daneenSeenwaerachtigen eedtdoen. Eenta

lent mu/ was 600goude kroonen waerdigh.

CPfweten wp Christenendeonderwijfingvan

Jesus Christus/onfen epgen Heeren Atoming

miet: welck/omonsvandatpdelvloeckenen

fweeren affe bengen/ feyde: Laetuwwoort„,

zynja,ja: neen,neen: watboven defenis, dat 37.

is uyr denboofen. -

Gebeurthetdandatfommigemenschenons

met toon engramschap/jametonberfandig

builderen en rafen aenvallen ; laetons geen

guaet doen/ omdat wmfulksban andere lij

den moeten 3 maer veel-eer navolgenheter

empeldervzome, zijnde als eendoove dieniet

rnhoot/endealseenfomme/inwiens mont

datgeentegen-redenenenzijn. Want ofmen

sich infachtmoedigheydtwelverantwooden

mag/ enin allebillijckhept voor’tfjnefpzeer

ken; nahetvoorbeeltonesHeylandts, welck

UN
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Joan. 18.

23

Math. 5.

22.

Petr, 3.

onrechtvaerdigin fijn gebenedjdt aengesicht

geflagenzijnde/ten antwoode gaf: Indien

ickqualijckgesprokenhebbe, betuygt vanher

uade : endeindienwel, waerom flaergy my?

' blift nochtans fecker dat dit nöpt met

haet/toon en verbogenthepdt ofmetkijven

ein fehelden tegen malkanderen geschieden en

magh. MDant wie t'onrecht op fijn broeder

toornigh is, die fal strafbaerzijn door herge

richte; endewie tot sijnbroederfegt,raka, die

fal strafbaerzijn door den grooten raedt : en

wie fegt, gydwaes, die falstrafbaerzyn door

hethellchevyer. Endacromdan/Wolgensde

vermaning vande H.Petrus: Envergeltinier

quaer voor quaet , offchelden voor schelden:

maerzegent daer-en-tegen : wetende darghy

daer toegeroepenzjt,op datgyzegeningfoudt

beërven. Atomt uondertuffchen eenigen aen

foot voog / omhet contrarietedoen/ gelück

men doch in defe wercltgeduerig onderquet

fendeenfeeckende diftelen endocznen verkee

renenomgaenmoet/foo gedenekttot unoo

dige verstercking aen"tvolmaeckt voozbeeldt

van Godts Soon : Die, als hy gescholden

wierdt,nietweder ein scholdt, ende alshylcedt,

niet en dreyghde, maer hetovergafaendiens

die rechtvaerdelijck oordeelt. WBetende/dat

men nier beter noch nootfakelijcker/ danfin

eplige voetstappen na te volgen heeft. Heb

en wp dan oopt questie ofte geschil net le

mant datmen hetfine waerme.me/ nietmet

lasteringen, ofcen onverstandiggeriertema

ken; maermetgoedertierenthept/ befugt
- - L
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en verfant/ de monden der onwetende men

fchen metweldoenenviendelijckeredenenfso

verredoenbaeris/toeftoppende.
Speecken

de veel liever/ inplaete van metonfen boe

derin een geduerigen haet eu webelmoedtte

leven/gelyckals dengrooten Abrahamtegen

finen neveLoch dede: Laet doch geentwi-F“
itingenzijntuffchen my endetuschen u: want

wyzjn mannenbroeders. Is niet her gantische

lantvooruaengefichte? Soogyde flinckerhant

(kiest) foofalickterrechterhantgaen: en foo

gy ter rechterhant, foofalickter flinckerhanr

gaen. Want een Christen moet voozalinfjn

wooden entwerckenliefflijck / minfaem/en

tot vede en vientschap genegen zijn ; vol

gens defe ernstigevermaning:Jaegt denvrede Hebr. 1.

nametallen, ende de heyligmakinge, sonder*

welcke niemant den Heerefien enfal.

Maermoetmeninfijnwoordenvxeedfaem
enminnelijk zijn; niet minder oock getrouw

endeoprecht/fpzekendefooalsmengevoelt/en

de gevoelende foo als menfpzeeckt: noptie

mant dooz vleyen enpluymftrijcken, ofte een

geveynde vziendelijckheydt/ honig(als men

fept) omde mondtfmeerende / op dat one

liefde, made vermaninge Pauli, ongeveynft,

endeoprechtmagzijn. De Hepdenenfälfstot

befihamingh, der Christenen, hadden eenfeer

grooten grouwelvan’tviendelyck speecken

meteen leugenachtigenvalsch hert: en daer

omfpde eender:

Ick haethem als Plutoosgestoelt,

Die anders prceckt dan hygevoelt.
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TPeoprechtigheytin't spreeckenist hetbefe

„n. cieraet vande bziemtschap. Selfseender/ die

13. een menschebestraft, fal achter nagunstevin

den, meer dan die met de tonge vleyt: nade

leerevanSalomon, denalderwüsten Koning

GEn in wat geballendat het mag te pasko

men/laetons altyt het liegen hatten. MDant

de leugen upt epgen aert/ die maeckt verle

gen en beschaemt; maer die die waerheydt

fpzeeckten doet, die is altoosfeeckeren vxp

moedig omdat hem niemant totfijn nadeel

optachterhaltenkam. Endaerom/een mensch/

zijnde waerlijck vzoom / fall niet dan goede

wercken doen, engetrouwe woorden sprecc

ken. Enditmaeckt hemte rechtbpalleeerlyc

ke lieden aengenaem. Den vermaerden WHif

schop Firmius woldtdaer overinfonderhepdt

geroemten gepgesen: want als hp een Chri

ften, die ter doot toe vervolgt wiert / in fijn

hupsfoo well verborgen hadde/ dathemnic

mantbinden noch ohntdeckenkon/ endatmen

hem/ om defelve aente wissen/ dammetbe

lofte/ dan metdepgementen aengingh/foo -

wasfijnvollstandigeantwoogt/ oock totver

schepdemael toe: Verraden en kan ick nier,

liegen enwilickniet. Eenfake felfs in'tooge

dervyanden fooovertupgentendeheerlijk/dat

den Koningfelfs/ daer van kenniffegekre

gen hebbende / den vervolgde Christen gum

Stiglijckhet lebenschonck/ endedenvermaer

den BiffchopFirmiusdaerovergeenklepneeere

aendeedt. Polgtdan fulcke deftige voorbeel

den altgosengeduerig na. Entendefen
- e

-
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de/ bogens devermaninge Pauli: Sooleg-righ...

getafde leugen, en spreckt de waerheydteen

iegeljkmet sijn naeften. -

Gewentuoock/omfootwepnig als moge

lijckis/vanuwe naesiensfeylenen gebreken

te fpzeecken. Want wie ist er die fijn epgen

fwackheden mieten heeft: Endaeram/ hoe

fou men/flfseen glafen dackhebbende/ op.

dat vaneenanderdurvenmetfeenen werpen:

Dat waer recht hetwerk van hupghelaren

engevepmg.de; zijnde vandenoodige kenniffe

haresfelfsontbloot: tegen welcke one leere Math

Jesusfepde: Watfietgydensplinter,die in de"*

ooge uwesbroedersis, maerdenbalck,die in

uwe ooge is, en merckt gyniet? Ofhoefult

gy tot uwenbroeder feggen: Laettoedat ick

den splinter uyt uw” ooge uyt doe, ende fiet

daer is een balck inuwe ooge. Gygeveynsde,

werpt eerft den balck uytuw" ooge, en dan

fultgybefienom den Splinter uytuwesbroeders

oogeuyttedoen. JRaerter contrarie/fpzeekt

doozgaeng/foo veelde waerheptlijden kan/

welvanuwevenmaesten/ roemtenpzift/upt

eenboomgemoedt/bp andere alles datigpin

hemdeughdelijcken eerlück bindt: wanteen

vziendelijck woogt/upt eenoprechtherte/dat

is overal welgevallighenaengenaem; ende

die het beste van defaeckefpzeeckt/ van die

speeckt wederompder-eenheitbeste. Soodat

mendusdoende/mietalleen liefde aeneenam

derdoet/ maer die oock felfs wederom van

defelve omtfanght. 't Welckons soo veelte

aengenammerfalztjn/omdatomea“,
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Prov. 10.

19.

Prov. 29.

2.O

Eccl. 5.1,

2

felfs/ defe verschoomingh en liefde/ oockfoo

gantschnoodigiS. WBanthoe!foumeneeman

ders gebreeckendoo.de liefde mietfergaern

toedecken/ wetende dat menfelve oock veele

gebreecken heeft: --

JMAaeromonfe tonge, ten epnde van alle

pdeleengingefoutenredenentemiden/wellen

devoofchtighte gebzupcken; wat kan hier

toedienstigerzyn/ dandatwp/volgenseen

godtfalige wysheydt/ in't speken niet alte

haettig, maerlieber/matigen spaerfaemzyn.

WBant made onderwijffing vanden Mitaminck

Salomon: In deveelheyt derwoorden en ont

breeckt de overtredingeniet; maerdiefinlp

penwederhoudt, iskloeck-verstandigh. Ein

daeromfepthpoock: Hebtgyeenman gefien,

die haeftighin fijnwoordenis, van eenfot is

meerverwachtingedanvanhem.Jahp toomt

dathet fotten endwafen zijn/ die als ledige en

pdelevaten/doo alteveelwooden/dienoch

noodig,nochnutenzijn/doozgaenseengroot

gelupfen rumoer maken onder de menschen:

feggende: Enweetnietfhelmetuwenmonde,

ende uherte en haefte niet eenwoort voort te

brengenvoor Godts aengefichte.Want Godt

is in denhemel, engyzjtop deraerde. Daer

omlaet uwewoordenweynigzijn. Want(ge

lijck)dedroom komtdoorveelbefigheyts, al

foo de femme desfots door de veclheydt der

woorden. - -

Eminderdaet/ diepdele klappaerts, we

glas/dooxydele enonnutte wooden/ altoos

loopt/ diefullenfelfs doozde Heydenen over

tupght
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tupghtende' gemaekt worden: want

het was den Philofooph Socrates, welckfijn

Discipelen de twee eerste jaren in hetfwigen

oeffenden. Gebende Woo2reden: Dienietwel

en kan wijgen, die en kanoocknietwelpre

ken. - - --

Endaer nebenswoldtdedupfernisse dooz

het licht verdeven: En overwindt men het

quade alderbestdoo hetgoede: watfaldan

dienftigerzijn/ tot vermijding van alle sou

teloose en oneerbare propoosten of redenen/

dandatmenzichdoogaensgewenttespielten

van'tgeendatdeugtengodtfaligheptis:heb

bende onfelustindeWet des Heeren, om daer

vante prekendagende nacht. Sepde dann die

Hepdenfche Arabers: Spreecktgoedewoor

den,fooweltegen degoedealstegendequade.

TDebeveelenvoo2 een Christen die zijn: Het cetes: „.

Woordt Christiwoone rijkelijck in u, in alle 16

wijsheydt. Leert ende vermaent malkanderen

met Palmen, lofangen endegeeltelijcke lie

dekens ; fingende metaengenaemheydt inuw

herte. Ein wederom : Spreeckt het gene de rit...

gefonde leere betaemt. dat ons herte en

montin waregodtfaligheyt/danaltooshier

vanfoofer vervult machtenzijn/dat'
onbedzieglijckhept vanlippen kondenfpeken

metden H.David: IHeere/ ickhebbemetmijn pc er,

lippenvertelt alle de rechten uwesmonts: ick 1 14

ben vrolijcker in denweguwergetuygeniffen

als overallenrijckdom.

Sietlangsdefen weg/ endoo defe bequa

unemiddelen/fullen deureonfestmonts/

ONs
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onder Sodts genade/ meerenmeerbebwaren

voozalle onnutte enydele wooden:daermen

andersten Songten dage/aenGodt,dieal

lesfietenhoot/reeck
enschapvanfoudemoe

tengeben. Endusfüllenwp oneherten doo:

fingoedertierenthept/ getrooftendegesterkt

binden/bepde in lebenen in sterven. WBant

was het vanouts binnen Romen, denvpoo

menmanBouxillus, die honderten dereien

jaren lebende/ ingeheeletfestigjarenlang/fijn

voetenbupten Romenmieteensfettede/ en in

alle die tydt niet een onnut ofydelwoordt en

sprack meermet Godtfelve, alsmetdemen

fchen prekende. En wasdefe opfiffnupter

fe/ alschpftervenfoude/ foogetrooft, dathp

feggenkonde: Ickftervemerverheuginge,om

datmynietgedenkt,datikeenigmenscheenig

leetaengedaenhebbe, enben dies verfeeckert,

datGodt den mensche,die inßnlevenwelge

daen heeft,geenquaetaendoenfal. JNenmag

dan oock ban gelijcken, weil van herten ver

trouwen/ als iemant/upt een oprecht ende

godtfalig herte/finwoorden engepraecken

in lief die enwaerhept hepligtenbestiert, dat

de Godt der liefde en desvredes altoos, doch

umt genade/ methem fallzijn. Datde Heere

onsallen gebe. Amen.

 

xPRE
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–

X. PREDIKATIE,

Over Jacob. Cap. 1.vers 26. -

Indieniemant onder u dunkt dathygodtsdien

ftigis,ende fijn tongenietintoomenhoudt,

maer fijn herte verleydt 3 defesgodtsdienst

isydel. -

Geliefde Christenten:

- - - -

FF Als het den befaemden Efopus,die

AWP/glast hebbende/ omdebettetenquaet

WD)fte spijsetegelijck opdetafelte bren

S“gen: hp hadde het oock niet qua

jck gevat/ als hp miet dan tongen op en

dichten. Gebende booteden:Dacremisgeen

goederfaecke, dancengonda, endegeen qua

der,dan een quade tong, Wantde tonge die

benghteere/ de' oock groote

fchande voorttbepd.elevenendedootisin'tge

weit vandetong. Bantdoorhaer(gelückde.,

H.Jacobusgetupght) loven wyGodt endeden

Vader,ende doorhaervervloeckenwydemen

fchen, dienade gelijckenißenGodtsgemaekt
Zyn.

Endaerom moetmen bekennen/dat een

berstandige ende getrouwe tongh groot mut

kandoen bp demenschen. Hetgart ook baft/

dat een quadeenfeminige h in aller ma

miere beel schade en hinder alle dagen aen

- N 2 bengt.
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bengt. Zyndan veel menschen geballendoor

defcherpte desfwcerts/ noch meer doo het

misbaupckder tonge. Enisse madeelig om

trentden naeften/ om datmen daer doo de

aldermoodigste enfoetfebanden vanliefdie en

vxiendtschaponderdemenschenfoo verstande

loosaenftuckenbeeckt/ mietminderoockne

bens fijn epgen flven. WPantwortmendaer

dooz tot gunft ein aengename omgangh, der

menschen onmutende onbequalem / hier dooz

moetmen ookfelfs/ degemeenschap Godts/

hetfaligsteen beste/ dat men anders hebben

kan/vao eeuwigenaltoosmiffenenderven/

dewijl dat men daer toe / bupten die ware

godtsdienstnopt geraktenkam; endie isnoch

fans doo het misbaupck der' ydellen

krachteloos; gelijck ditnader blickenfallupt

het volgende / nameljck/ als deH. Jacobus

feptindentext:

Indien iemant onder udunckt dathygodts

dienftig is,endefijntongenietintoomenhoudt,

maer fijn herte verleydt, defes godtsdienst is

ydel. -

- Enom vandefe wooden met eenige odze

te handelem/foofullenweidaerin aenmercken

twee voozname deelen. Als

Vooreerftvan hoedanigenpersoon hierge

fprokenwort.
-

Tenanderen hetgetuygenis,dataengaende

defelvewortgegeven.

Aengaende het eerste pun&t, principael

dan te weten van hoedanigen persoon hier

wordt gesproken, dattoomt dentextm“
- - 002
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bwooden: Indieniemant onderudunkt dathy

godtsdienftighis, ende fijn tonge nuet intoom

enhoudt,maerfijn herte verleydt. WBaerdao2

ons defe persoon ten aenfien vanfjn doen

tweeffins vertoont wogt / te weten eerft in t

algemeen/ endaermain'tbesonder.

Temaenien van fijn doen in "talgemeen/

vertoont hem den text onder defe wooden:

Indien iemant:onderudunckt dathy godsdien

figis. CDnder alles, wat een mensch aenge

naemen grootelijcksnaderzielenkan vercie

ren/ emis miets/ dat eenigsins bp de ware

godtsdienst te vergelijckenis/omdatmendaer . .

doo bepde by Godt ende die menschen aenge-

naem woldt. MDantde godtfäligheyt,ofte an

ders degodsdienttighey,istot alle dingen nut, "“

hebbende debelofte destegenwoordigen, ende

des toekomenden Levens. MDantofmen Godt,

die in en uptfünfelvenvolmaecktis/enmiets

ontbzeeckt / mieten kam dienen, als iets be

hoevende: ofte eben alsdeneenenmenschden

anderdoet: foodoetmen daer dooz mochtange

't geen hem aengenaemen welbehageltjck is,

WBaerom de H. Paulus, omde ware godts

dienstaenteprüfen/onsvermaentomte wan-„ .

delenwaerdiglijck in denHeere, tot alle beha-“ “

“- in alle goede werckenVruchtdra

gen C. - - -

MDant immers ist in de godtbuchtigheydt

begrepen/datmenomGodt,gelijckhp waer

digiS/te eeren/ hemoockalsde eenigeenvol

maeckte oofpong alles goedts/ van herten

aenkleeftenbemint Fene dathy't alleen

Z is/

-
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is/welckons gebenkan/ alleswatonsherte

luft. Hoependedaerom tot hem/ met den H.

Pf:38. 10. Davidupt: Heere,vooruisallemijnbegeert
e:

ende mijn fuchten enisvoor uniet verborgen.

Hierdoo wandeltmenoockvoozh
em/gelick

kinderen banfoo.grootenenalm
achtigen

Ba

der toekomten betaemt: tewetenineen diep

amtfach en heplige veese voor fün hooge

Haem/daer alle Engelen Godts gefadig

booz beebenen zidderen/ op datwedoch niet

enoudendoen'tgeenhemmogtmishage
nen

in rechtvaerdigheptvertoonen: gelijckde H.

verr, 1. Petrusdaerom aldus vermaent : Gelijk hy,

*“" die ugeroepen heeft,heyligis,(sbo)wörtook

gy selve heyliginal (uwen)wandel. Daerom

datter geschrevenis, Zijtheylig, want ikben

heylig. Ende indiengy tot eenen Waderaen

roeptdengenendie Sonderaennemingedesper

foons oordeelt, na eensiegelijcks werck, foo

wandelt in vrcefe den tijdt uwerinwooninge,

MDaermede danaltoos eendiepeonderdanig

hept nebens alle Godts geboden en beveelen

t"famengaet. Speeckendein onbedziegeljck

2 Sarn. 15. hepdt des herten met den H.David: Siet hier

z6- benick, hy (namelijck de Heere) doe myfoo

als"t in fijne oogengoetis. Ickhebbelust, ö

* mijn Godt : om uwelbehagente doen: ende

uwe Wet is in't midden mijnes ingewandts.

MBaerlijckeengefaltedesgemoets/die den

mensch albergetrooftengeluck
igflimaeckt:

als

ondersteunt zijnde met een aldervolijckste

hoop/ beide in leben en in sterben : gelückt

den H. David, uptde ondervindingh

NET

Iff.42.

-
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daeromfiggen konde: VertrouwtopdenHee

re, ende doer her goe.de , bewoont de aerde,

ende voedtumet': endcverlust

u in denHeere, foofal hyugewendebegeerte

uwesherten.

Geluckige menschen dan/ die in geeisten

waerhept/ vollgens deuptmementheptvande

waregodtsdienst, also voogden Heereharen

Godt bestaen. JMAaer het is seecker, dat het

ander defen roemal geengoudt emisdat'er

blinckt/ dat'er menigmael huyghelarenen

geveynsdenlonder die boomenenoprechtenge

vonden worden/ die Godt ende fijn hepligen

dienstwelinde monthebben/ maerde werelt

enhaerepgeneereinhethert: alsoffpvzoom

foudenzijn/omdatseidaer banroementen spe

ken kommen. Ban hoedanige den Prophet

Ezechiel fepde : Symaecken liefkofingenmer Ezech 33.

haren mondt, (maer)haer herte wandelt haer“

gierigheydt na. Ein daerom waren'er doo

gaens eenige oprechte menschen / die Godt

diendenmetgetrouwighepdtdes herten; als

ten voorbeeldt/fbo een den boomenObadia

wasin't godloofe Hof vanAchab den Mito

ming; feggendetegen den ManBodts Elia:„ „
Ickuweknechtnuvreeseden Heerevan jonck- ...“ “

heytop.TDaerontbakenderveeltüts oockmiet/

die maerdeuptwendigegedaente entschijn van

dewaregodtsdienst hebbende/ de kracht ende

hetinwendigeweisen vandien versaecktenende

loochende. Sulcke dore rancken indes Hee

ren Wijnberg, en doode leden/ als offeleef

den aen Christi lighalem / dRongen onder de

N 4 Kerc
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Kercke en Gemeynte/ felfs altentijde der

H.Apostelen in. Enomhiertegenwelgewa

pent ende gewaerschouwttezijn/foofepdtde

H.Jacobusinden text: Indien iemant onderu

dunktdathygodtsdienftigis. WBantdoenfelfs

warender al-/ die die naem hadden darfe leef.

den, enfetfi waren doot. Soodatmen in

„ dievoegeenfeergeluckigetyt/ in't Huysdes

“ Heeren vond/ niet alleengouden enfilveren,

maeroockhoutenendeaerdenvaten, sommige

tereeren, enfommigeteroneeren. ... - .

Endaerom/ wasdegodtsdienst bp eenige

waerheptupthetbinnenfedes herten/gelyck

hetookzijnmoetomdenleere tebehagen/het

wasmetanderemaereenydeldunckenenroe

menbphaerfelventendaerom mietmeerderdan

alseengeschildertvyerfonderwarmte/ eneen

doot lighaemfonderziel. Bijnde eenige won

der godtfalighby haerflven/om date ge

duerigBodg.JaemenWBootmaerindemont

hadden/endaervandikwills/ookniet altoos

fander mut/ wiftente handelenendetespeec

ken; doch evenwelfoo, dathaer epgenhert

vande liefde Godts / bupten welcks alles

maerpdelente vergeefsis/ niet eens bewo

genofte aengeraeckt bwiert. WBaer van de H.

Paulusfepde: De kennifle maeckt opgeblasen,

maer de liefde sticht. Ende fooiemant meynt

iet te weten, die en heeft noch nietsgekent,

gelijck men behoort te kennen. Maerfooie

mantGodt liefheeft,dieisvanhemgekent. -

Ofdaerkonnenoockmenschengeweestheb- -
ben/ die ondcreen hologe inbeelding/ be

- - UIQ

Sor. B.

T: 23.
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dunckenbanhaerepgemgodtsdienftigheytmet

deuptwendigeschijndesfelfs/fooveelin'tfin

hadden endetedoenmaeckte/datsehetpin

cipale/ dat is de ware vermieuwing des her

ten/ niet eens inacht ennamen. Even ofie

mant voo fris ende gefont wilde gehouden

worden/ omdat alleen eencierlickkleedt of

fluweele mantelfinfriemenenfinckendeet

terbuplen een wepnigh voor "toog bedecken

kam. Byndediteen godtsdienst, als die van

de Schriftgeleerde en Pharifeen, daer van de

MZeplantJesusfeyde:Weeu,gySchriftgeleer- h

de en Pharifeen, gygeveynsde: want gyzjt"**
dewitgeplaeferdegravengelijck,dievanbuy

tenwelfchoon schijnen,maervanbinnenzijne

vol van doodtsbeenderen, en aller onreynig

heyr.
-

so fietmen dandatditmenschen waren,

die bp haer flven dachten date vzoomen

godtsdienfigh waren/ ofomdate Godts

waerhept beleden met de mont/ ofom datfe

voo "toogh van anderefergodtsdienfigh

fcheenen en haer vertoonden. IMAaer ist dit

haerdoenin'tgemeen/ laetonsdannu

Tenanderenook aenmercken haerdoen in

't besonder/ daervaninden textgeseptwort:

Ende fijn tonge nier in toom enhoudt, maer

fin herteverleydt. Itan een quade boomgeen

goedebuchten vootbzengen istdan wom

derdateenhuyghelaer engeveynsde, die lief

deen waerhept beyde ontbeeckt./fjn tonge

mieten regeert nochbestiertmabehooren om

dat hetfelvedoo defe deughdenalleen ge

N 5 sthie
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schieden moet/ en daer bupten gantisch niet

geschieden kann. - -

Aengaendenuhetnietintoomhoud
en ban

de tonge, het is een manier vanfpeken ont

leentvan'tgeen omtrent depaerden geschiedt/

diemendooz middel van'ttoom,omeengoe

dengang temaken/ bestiertendein bedwang

houdt; gelijck de heplige Jacobusfepdt: Siet

Jac 3, 3. wy leggen de peerden toomen in de monden,

op dat ty onsä gehooramen, ende wy

leyden (daer mede) haer geheel lighaem om.

Endaerom/'tgeendetoom isindemontvan

eenpeert,dat is Godts WBoot/den eenigen

regelmaetbanalonsdoen/in"twelbestieren

Pf, 19. vande tong. MBaeromden H.Davidfepde: Ik

I., (Heere) hebbeuwereden inmijn herte verbor

gen,op dat icktegen unietfondigen enfoude.

Toomeloos, datis sondergoede bestieringh.

JAu/is de tong, als men infjn woodenen

gespraecken / op GodtsWBoogdt geengoede

achtenflaet/fpeeckende’tgeendatmenfwij

gen moeft/endatmenmetgeen betammenfpze

lien kam z hetzpdat men die hooge en alder

aenbiddelijckste Name des grooten Godts/

lichtvaerdig empdel/ met bloecken en fwee

ren/ in demonde neemt: daer booz de JMBan

Godts Moses waerfthoubwt / feggende: Gy

Exod.ac. en fult de Name des Heeren uwesGodtsnier

- ydelijckgebruycken: want deHeereenfalnier

onschuldig houden den genen, diefijn Naem

ydelijck gebruyckt.

Ofditgeschiedt, als menfijn maeffendoo

balShept belastert ende befwaert: waer van

- - gc
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gefept woldt in Godts MBet: Gyenfultgeen Egodze.

valschegetuygenisse spreecken tegen uwe nae-“

(SIT. -

Ofoock als men defelbe dooy leugen-tael

bedriegt endete kotdeet. MBaeromden H.

Davidfepdetegen den Heere: Gyfult deleu-r,

gensprekersverdoen; van den mandesbloedts

desbedroghsheeft de Heere eenengrou

WEI.

En niet minder oock doo achterklapen

faemrooven : wanneer mendoo haet en bp

andtschap/vanfijn naeften achterfjn rugge

qualijck speeckt, daendedusaenhem/'tgeen

datmen aenfünfelvennietgaern foudelnden

willen.MBaervandewijsteder koningenfepd:

Die verstandeloos is, veracht fijnen naesten: prov. 1.

maer eenen manvangrooten verstande swight ***

fille. Die (als) een achterklapper wandelt,

openbaerthetheymelijcke: maer die getrouw

isvangeest, die bedeckt defaecke,

Enditgebeurt oock/ als menfich/gelijck

en vleefelijcke menschen / tot spottenen

oerteryen, en andere vuyle onnutteredenen

ober-geft: als of’t niet de waerhept was/ cor

dat quaergeklap goedezedenverderf. 3

Siet/difalles is eengroot misbruyk bande

tongezijnde defelveonsvanGodalleentoten

goetenmutbaerepnde gegebenendegeschone

ken. Endusdoende/blickt datmendefelve

niet well en regeert noch in toom en houdt.

IBanthierenis geenmuttige reden totstich

tingen verbetering/ omgenadete gevenden

genen diese hoot: maerin't tegendeel/'
- aer
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flaetfijntonge in het boofe/ offijn lippendie

koppelen bedzog. -

JRaeristdesonde epgendate totbedzog

enmiflepdingdesmenschendient/foodatmen

doozgaensvygebladeren will bedencken tot be

deckingenverschooming vanfinepgenquaet/

als ofmen metfün flvente vleyen endete

pluymftrijcken wilde verloorengaen. - -

Siet dit wogtin'tmisbaupckder tongeoock

alfoogespeurt/ endaerom voegt"ä
Jacobusdaer noch bp/

Maer fijn herteverleydt. Wantdoch hetbe

dzog/dathetmoodigegezicht vandewaerhept

foecktte beletten endeteontveemden/isupt

nenentfchadelijck ; doch infonderheydtdan/

alshetons vandengoedenenhepifamen weg

desdeughts kan aftrecken / ofnudaer van

reetSafgeweekenzijnde/beletomdaer toe we

der te keeren: bepdekan "tplaets hebben:

gelijckontrent veelanderedingen/ oockaloa

inhet misbruyck vande tong. WBordtiemant

van een anderverongelijckt/ ofalsmenfegt

op den toongetreden/ hpfal dooy mensche

lycke driften en pasien daer toe op. geweckt

fyn tongefcherpen alseenfweert/ omtever

gelden quaer voor quaet, ende schelden voor

ichelden. flatteerendehemselven/datditfoo

fer geenquaedten is / omdat hetgeschiedt/

mietomiemant quaettedoen/maeralleen om.

opdie wijfe eenanders quaettebelettenente

gente gaen. JMietaemmerckende/datJesusdie

p Heplant/ dat volmaeckte voorbeeldt voo2 ala

“len: Alshygescholdenwiedt, nietweder ein

icholdt,
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)

 

fcholdt, en alshyleedt,nieten dreygde; maer

her overgafaendien die rechtvaerdelijck oor

deelt: ofiemantdie mufijn tongeniet wemnig

misbruykt heeft/endaeron verplichtom tot

verbetering te komen / die kan/ doo: pdcle

mifleydingverblindt zijnde/ hemselvendunc

lien laten / dat'er aen eenige wooden in die

flucht gesproockenfoo veel niet gelegentleydt/

dat hetzjnaensien veeltenafou kommen, als

opeen enckelgefpoken woortfoo maeuw ge

leten gedongenfouworden: alwaer’tfchoon

dat menonderdien deckmantelboofe laterin

ge en bittere smaedt-redenen foude bedecken

willen; mabolgendedevoetstappen dergod

deloofen/ die ten tijden Davids finden: Wy

füllen de overhandt hebben met one tonge,P...

one lippenzijn one: wie is Heere overons.

TDie dan op fijn engentongegeen achten

geeft/ het 3p dat hpdooz haet en nijdt/ als

zijndeferquaderaetslieden/daertoevervic/

ofte daer in vervallenzijnde/hierdoogindat

quaedt vootgingen volherde/ hp isaen een

jammerlijck bedzogh en groote mifepdingh

fijnderzielen vaft/ waervooz ons de H.Ja

cobusfoo erntelijck waerfehouwt/feggende:

Indiengybitteren nisten twistgierigheyt hebt

inuweherte, foo en roemt ende enlieght niet ::

regendewaerheyt. Defe en isdewijsheytniet,

die van boven afkomt; maerisaertsch,natuer

lijck ende duyvelsch. Want waer nijdt ende

twiftgierigheyr is, aldaer isverwerringe ende

alle boofen handel.

Maeromnaderte zienhoeveelschade-
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15

dan, 3.

het misbruyckder tonge, als oockdenebens

gaende misleydinghdesherten weltoebengt/

foolaetons nuboderaenmerckenheit -

Hettweedepunktprincipael, behelfendehet

etuygenis dat des aengaende gegeven wordt.

aerVan inden' / defesgodtsdienst

isydel. -

Isdamde godtfalighept/ alsfeoprechtis/

en upt hetherte komt/ een grootgewin mer

vergenoeginge : degodtsdienst der huyghela

renengeveynsde, die geen liefde in het hert/

noch vede op de tonge enhebben, die ister

contrarieende integendeelydel, dat iskrag

teloos/enfondervermogen/omterfalighept

eenig mutte doen. NBantisdegerechtigheyt

den menschten eeuwigen leven ten uptersten

noodig; defe/ die haer tonge misbaupcken

doo2 lafteringe, faemroovenenachterklappen,

bedzijven ter contrarie ende in 't tegendecl

"tgenefelfstenhoogstenonrechtvaerdigis.Of

kam menfonderde mootfaeckelijcke liefde tot

one evenmasten/ aen Godts vzientfchapen

barmhertighepdtgeendeel hebben ? na deft

waerfthouwing: Eeniegelijckdiefijnbroeder

haet, is eendootslager: endegyweetdatgeen

doodtlager het eeuwige leven enheeft inhem

blijvende. TBefe menschen endoenniet’tgeen

dat de aengename liefde waerdig is ende be

taemt; maerfelfshetrechtetegendeel. - -

Endaerom/ zijn alle die dingen ydel ein

bzuchteloos/ Waerdloozmengeen nuttigheyr

nochvoordeel berepcken kan waertoefoude

damdeutterlückeschijn vangodtsdienst,ber
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eeinigtmet een bittereien femijnige tong, ons

vorderen en baten kommen - derwijl dat men

daer dooy hier van Godtsvaderlycke barm

hertigheint ennamaels van'teeuwig leven/

sondereenigehope tot verandering/moet Upt

geflooten blijven: bupten welcks "er mieten

1s / datons eenighfintsfou helpenofdienen

kommen: aengezien den mensch buyten dege

meenfchap metGodt, waer in alleen onfereeu

wigefaligheydt begrepen wogt/tenuntersten

elendigen rampfaligh zijn/- en altoos blyben

NOC.

Uptdenader opening van defen text kon-en

nenwytotoneraller stichtingen vermaning“

aemmercken ein leeren/ hoegantfeh nootfalke

ijckhetvoo! alle menschen in"talgemeen/ en

pderin'tbesonderis/ omdoch op'tgelynyck

der tonge weilteletten/ om defelve gestadig

welintoomte houden/tenepnde omdesfelfs

misslagen en misbruycken met alle neerfig

heptte weeren: Wantditis eenfaeck/ vooz

alledingen vangrootaenbelangenuntnement

fwaergewigt;derwyldat anders/volgensde

ernstige en godfalige waerschouwing vande

H.ApostelJacobusin den text allerlepeplich

ken vanä , anders methoe

grootenschijn oock benerfight/ydel zijnen

krachteloos: endaeromoockden mensch hier

bupten van'teeuwiglevenfeeckerlück uptge

flooten - vermits die selbe /fonder deiware

"; zymdedoo.de liefdelebendigen

rachtig op d'it groot geluck/gantisch met

geen reden, hoopen noch nunkan. -

ALCs
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Pf.,34. 13,

14, 15, 16.

Syr. 22.

Inc. -19

Pt 392.

MBaeromdan oock defe moodige voofightig

hepdt der tonge ons over allfoo hoogh aen

bevolenwoldt in Godes MBaodt: want dug

bermaent den H.David: Wie is deman, die

luft heeft ten leven? Die dagen liefheeft om

hetgoedetezien? Bewaartuwe tongevan het

quaede, endeuwelippen vanbedrogte Spree

ken. Wycktafvan 't quaede, ende doet her

goede: zocktdevreede, enjaegtfena, De oo

ge des Heerenzyn op de regtveerdige , ende

fyne oorentothaergeroep. TBaer defe guiden

Sedefpzeuk van Sprachmedeover een kommt:

Wiefal myn eenen waght aan mynen mondt

stellen, ende eenen fcherpfinnigen zegel op.

mynelippen, opdat ikniet schielyck en valle

vanwegemynetonge, ende symyniet enver

derve? Ende noch eens: Siet toe, omtuynr

het geene gybefit met doornen, ende maeckt -

voor uwen mondt deuren en grendelen : uw

goudt ende uwfilverbindt te faemen , ende

maeckt voor uwe woorden een weeghfichael,

ende voor uwen mondt maeckt eendeur ende

grendel. Enditdong oock de H. Jacobus

feer ernftig met defe vermaeming aan : Een

iegelyck menschefy raschomte hooren, traeg

omte spreeken, traegh tot toorn. En willen

wp voogbeelden van vzoome en godtfaligen

menschen/diedoogaansde deure haersmonts

foo welinacht naemen/ op datife mietenfou

de spreeken als het geen tot muten verbete

ringfreckenendienenkon/ fooflaethetooge

op den H. David, welck fende: Ik fal myne

weegenbewaaren, dat ik nicht enzondigemer

my

-
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myne tonge. Ikzal mynen mondt met eenen

breydelbewaren, terwyle de goddeloose noch

regen over myis. Ende ein was het oock niet

de Heylandt Jesusfelve/ welckonseen exem

pelinallet/ onfijn voetskappenna tevolgen/

die ons hier in volmaeckt voogging: dewpl

dathygeenfondegedaen enheeft; endat "er er -

geen bedrog in syn monde en wierdt gevon
den. - - - - - - - - - - -

Laetons dan vooz alledingen“
neemen oponsetonghende mondt, WDat is'er

aangenamerdanlippen, dieop haertydtfwy

gementpreeken konnen. Bulkemenschen vin

den vooznamentlijckgunstenvziendtschap bin

groot ein klepn/flfs Princen en Vortenheb

benluftdaarin: want die reynigheyt desher-Prov.zz.

ten lief heeft , wiens lippen aengenaem zyn,“

diensvriendt is de Koning. Daerom/die in

oprechtigheptdesherten/ meteen vxiendelijc

ke tong, onder die menschen kan verkeeren/

die opentfich die weg/ om over alte vinden

gunsten goed verfant/ befittende alsoo her

fyne met tilheydtendemet vrede: want wie

wodt bemint/ dandie eerst bemint : want

een soetekeele vermenigvuldigt harevrienden,Syr,6. 5.

ende een weltpreekende tonge vermenighwul- -

dight de vriendelycke aenspraeken. JMaerter

eantrarie/ wie kam de fchaede van eenonbe

finde tonge uptdzukken . de ongelukken zijn

hier alsdebaeren derzee, fin volgen malkan

der/ ende de eene benght gefadigh den an

der boot. Bijnder veele gevallen doo de

fcherptedesfweerts, ten dochfoo beeln“, Syr.28,20

e

so

g:

y
- - FR -



2. IO - Tiende Predikatie,

Jac.3. 6.

P1.30, 19,

2S. 21,22.

als"er geballen zyn dooz de tong: want een

quadetonge is een vyer , een wereldt deron

gerechtigheydt , welke her geheele lighacm

befmet, ende ontsteckt her radtonster geboor

te, ende wordt ontstecken van de helle. In

dieniemant een achterklapper ende oorblaaser

is/foo woldt ihn van alle gehaet/ ofindien

hpeen leugenaeris/niemantfalhemgelooven/

oockdanniet als hp de waerhept fpzeekt am

dat men hetgoedevanhetquaedein hemniet

anderschepdenkam. Ofisiemant doozgaens

van een bittere envyandigetong, dievampder

eengt et quaette speeckt foolishp als

ken ge wolf, daer geenlammeren mede

wepdenkommen: want hoefoudehpdeaange

naeme vziendschapte vinden hebben / die sie

fälfste miete doet / met voeten treedt, ende

het gene, no alder waerfte is/ als men

sich de faete ring met allerlepe getrou

weenbz0 hen heeftomnutgemaeckt/

dat men dan nochdaeren bovendetrooftry

ke gemeenfhap metGodt, tot one eeuwige

rampfalighepdtenelende/ vgogaltoos mi

en derbenmoet: wantde Heerespaceckttegen

foodanige: Uwen mondt flaetgyin't quaede,

endeuwelippenkoppelen bedrog. Gy zit, gy

spreckt tegen uwenbroeder, tegen den fone

uwemoedergeeft gy lasteringe uyt. Deledin
gendoergy ende ik fwyg: # meent dat ik

Peenemaalbengelyck gy. Ikfalustraffen, en

defal’tordentlyckvooruwe ooge stellen. Ver

fact dir doch, gygodtwergetende, op dat ik

nietenverscheure, Ende niemanten s En
- - - - AEC

- - -
--
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daerom wogdt den lateraeren achterklapper

hetzalighltoninckrijckdes Hemelsontfepdt.

Aengaendedeleugenaers, ein anderegrouwe

lijcke fondaeren/ is de ernstige waerfehou

wingoock desgelücks: Buyten sullenzyn de Openb.at

honden, ende detovenaers, ende der hoereer-"

ders, ende de doodtlagers, ende der afgoden

dienaers, ende eeniegelyck die de laugen lief

hcef ende doer. - -

JRaer in t tegendeel/ een aengenaeme en

gerrouwelongiSonderdemoodigepzoevevan

een boomende verfandigh man. TPaarom

getupght de H. Jacobus oock tot ofvan een

goede tong: Indien iemantinwoordennieren.Jae 32

ftruykelt, die iseenvolmaeckt man, machtig

om het geheele lighaam in toom te houden.

Ja/ het boofchfigh gebzupck deg felfs be

hootoock ander demoddige enzalige trappen

deslebens/ omten Hemeldooz Godsgena

die integaen; gelickt den H. David fpde:

Heere,wiefalverkeeren inuwetente ? wiezal Pt. 1: 1.

woonen op denberguwer heyligheydt? Die ***

oprechtwandelt, endegerechtigheydtwerckt,

ende die metzyn herte dewaerheydtfpreeckt,

die met fijn tongeniet en achterklapt, fijnen

mergeselle geen quaedt en doer, endegeen

fmaet-redenenopneemttegenfijn naeften. Die

defe dingen doet, enfall niet wankelen in der

ceuwigheydt. - - -

Dat:daniegeljckflintongegeduerigh/wat

hem dooz t onverstandt der menschen ook

machontmoeteninde wereldt/ arbepde in 't

toomte houden/ en weilte bestieren, zünde

. . O 2 TO:
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tot verhoedinge van alle millendingen be

dzogh, der zielen/ bp hemfelbem nooptgeruft

ende welte vzeede/tenzp dat fijn lippen na

waerheydt, ende tot vriendtschap en vrede

fpecke: zijndealtoosbpand/enlop fijnhoede

tegen alle foodanige redenen en propoosten,

die een andermaer ergerenenbedroeven, em

niemamtfichtenkommen. Opdat one lippen

altoos mogen verciertzyn methet gene ern

figh en godzaligh ist: genade gebende aan

eenpderdie onshoot; betrachtende defe feier

nutte vermaningh vande H. Paulus: Wan

delt met wysheydt bydengenen die buyten

zyn, denbequaemen tydt uytkoopende. Uw

woordtzyaltydtinaangenaemheydt, merfour

bcsprengt, op datgy moog wecten hoe gy

eeniegelyckmoerantwoorden. -

Enteindesenepnde/laetonsniet alte hae

figh noch voortwarende, maer lieber voor

fichtighen langhfaemin'tspeekenzin / we

tende dateendwafe fijn herte altoosheeftop

fijn tong, fpzeekende upt drift, ein niet met

verstandt; maer dat een wys menschefin

tongh heeft in fijn hert / bedenckende 3ich

booz de openingefjnes mondtseerft weit war

hp tefwygen oftete spreecken heeft: omdat

meneemonnut woodt/ookmetdealdcrgroot

sterouw/ mooytterughkam halen.

Eninsiendehoe wakkeennietigemenschen

datwp uptons flvenzin/ en hoe licht dat

wp/ als engeringhriet, doozallerlepebeje

geningdes menschen te beroeren ende te be

Weegen zyn/ foo laetons Godt, den :
g"
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hertigen Bader/ die denvermoeyden kracht

geeft, endegenoeghfaemfercktdenonvermo

genden, bidden mit den H. David : Heere,P. 19. 15.

Laet de redenen myns mondts, ende de over

denckinge myns herten welbehaegelyckzyn

voor uaengefichte. Ein wederom: Heere,p...

fetteteen wachtvoormynenmondt, behoedet

de deure mynder lippen.

Enfet / op defe wijfe füllen wp vede en

bziemtschap hebben metdemenschen./foover

re als mogelijck ist ende eengerufeconscien

tie/ ende een getroofherte bponsfelven/ als

verfeekert zijnde / wanneer wp inwoordcn

endeinwerkensoöoprechtenveedeliebendzum
onder malkanderen/ datdan oock de Godt

der liefde ende des vpeedesfall metons zijn:

"twelekonsdeleeregeve. Amen.
-

-
- - - - -

-

-
: . . . ,

- - - ,
- - - - - - - - - - -

- - -

-

-
-

- - -

- - - - - - - -

- - - -

-

- - - -

- -
- - - -

-
-

- -
-

-

- - -
--

- - -

-

- -

-

-

- -

- - - O 3 Hier



214 Een Gebedt voorde

. . - - -

Hiervolgen eenige Chrifte- - - -
-

- -

lyke Gebedenende. Danckseg-

gingen, op den Zeevaert -
-

- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

toegepat.
- - - - - - - - - - -

-

- - - - -

–

Een Gebedt voor de
Zee in Gronin

- -

- -

grondelikte wie

heydtalledingenonderhoudenderegiert dooz

den WBoode uwer Goddelijcke kracht/ die

hetdooge der Aerde maeckt/ de Zeedoo

klieft/ endedes flfshooge en bzupfendegol

venpaelen felt/ pzeckende tot de felve sog

verre/ ende oock verder niet. TDie den eeni

gen oofponghzijt/ waer van alle goedegif

ten ende aengenaeme gavenafdalen: aenge

fien gp het alleenezyt/ die uwe Baderlijcke

mildehandtopendoet/ ende verfadight alles

wat daer leeft nau Goddelijckewelbehagen.

MBp/uwearmegeringeTDienaren/nemenon

fentoevlugtdoo2onfeootmoedigegebedenen

dcfineekingentotu hertelijck verfoeckende /

datgpdefe onfereyf/ om billijckeenredelijc

kegefaelitenaengevangen/ doo2 uweD:
PC
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-' alles b

lijcke goedertierentheydt doch geliefte Zeige

nen endete gebenedyen :' doch sonder

uwe genaedige hupe ende byfandt is alle

menschelijck boomemen enbetrachtenpdelen

dete bergeefs. IMAenfoude andersmet de be

minde Discipelen uwes Booms Jesu / als

met gescheurde netten vifchen ofden gant

fchen nacht/ en op. andere feer bequaeme tij

den/ viffchenendearbenden, fanderevenwel

jets op te doen ofte te kommen bangen. Ein

daerom/# thepts-fontepn/ geen

pl/ geenzegen/ geenvoofpoetenkommen

by verhoopen/ ofte tegemoetfen indien

LP met onsen zit/ ende dooz ubve Ba

derlückebarmhertigheydt ekomt. Ten

is wijshe pman/ de

hen per/ ofte

bi Tommandeur / de Voozsichtighepdt

van den Stuerman / noch ooek die groote

neerfigheptendegewillighept vanhet Dolck/

om haer Opperhooft tendienstetefaen; (al

maer het is uwe Goddeli

genade alleen / waer dooz zegen ende vooz

fpoette erlangen endete verkrpgen is. We

haarende uwe Goddelijcke Haem alleen de

eereende lofvanalles tole. Endaerom/ one

lept gp ons dan

in wijfen en gaedertierene raedtop

enende voofpoedigen wegh / ende

benght ons doo2 uwe gunstige befrieringe

doch op een bequaeme en gedienstige plaete/

omonfeeerlijckenennt tektonneu d'Uen: en

4 Ig
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de geefoock dat one arbepdt ende neerfig

hepdt/ vollgens one beroependeplicht, wir

tigh waergenomen mit Indel noch zu

Koos upt en valle ; maer laer hetfelve dog

uwenmilde zeigendoch weitgedien/- ende will

het wertkonser handen beibeftigen/ja bt

mers alsdie Discipelt

Ferfin bevel het net in de Zee
en fir een arootentenicht

'“
Leveldadightydt byna tot sinchens

: maer uwe Goddelijcke“ f

' ofte uptgeput/ noch u

we fiercke handt mietverkost om ons oock

in one eierlijcke neeringh ende viffcherpen te

zegenen endete gebenedjen; maeckende one

herten volljck ende verheught indeoberblge

dige gavenvan uwe Paderlijcke weldadig

heydt. Doch/ Heere/ F
grondtönes herten / dat we volmaerkte
wijshepdtsneyndiglijckveel beter 1 wat

onsarme menschen nutofte“ dan

wy telveweten kommen. Ein daerom/ wp

onderwerpen onsin alle ootmoedigheydt aen

u Hemelschwelbehagen / ten epndedat uwe

Paderlücke ende allen wie handt die zeege
ming foodanigh matige'' L

vermeerdere als aldermeeft tot uweGodde

lijcke eere/ ende tot onsezielen zaligheydtdie

nenende frekken kam. MBehoedt ong oock/

Obarmhertige Bader/ op defe one repfe ge

nadeljck voozalleguaedtendeongcluck/ vooz

blinde fanden roten/ ende klippen/

TT
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-

-

verschlikkelyke onweders endetempeesten

voop het geweldt ende gebaer van het ps/

dyvende gelijck bergen / ende gantische ep

landen in de woeste ende ongestupmige Beel

voozwelksvzeeselycke fwaerte endickte bpma

niets bestaenenkan/ ende waerdoogmenigh

maelalles/ dat maer voopkomt/ teenemael

als fof verbpselt ende vernietight wordt.

Endeinfonderheydt/
verleen ons oockdege

nade/dat wp van hetps/ als van koopere

endemetale mueren niet omlingelt/ ende als

in eengevanckeniffe des doodtsbeflootenmog

benouwten worden/ waer doo one repfe

tot een goed epinde aengebangen/ foo lichte

lijck vzuchteloosuptfoude kommen vallen/ en

dewp felfs infoodanigen moot endefwarig

heydt elendighlyck amkommen ende vergaen;

maerwilt-ons doch in alles een bequaeme

uptkomft ende goedepaffagie doen erlangen

ende verkrpgen. WBewaert ons oock verder

doozuwe genade/ voogroofachtige ende boo

menschen/ die haer geluckende goedtfel

en in haer evennaestens verderfen quaedt/

als oock voo bzandtplaege / ende boven al

vooy doevigefchipbzeuck/ ende ondergangh

met lijfende goedt: op dat wp een gezegende

ende behoudene repfe gedaen hebbende / met

vzeughde ende blijdschap tot het liebe Bader

landt/ tot vzienden ende maegen/ als tot die

aengename habender begeerte mogen weder

keeren. Sterck ons oock van dage tot dage

meer ende meerder in deught endeinGodtfa

ligheydt/ op datwpubwegeduchte IMajestept)

O 5 UAL

/
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waerdat wyztjn/opwatplaetse dat wyko

men/ ofteonderwatveemdeende onbekende

' dat wy oock omgaenende verkee

ren mogen / altoos ende steets booz oogen

hebben om uw gedueriglyck met wooden

ande werckenteeerenendetedienen, opdatde

jdschap van ubve Boddelijcken naemong

ueriglycktoteenfierckte endevertroofin

magh zin. Derdiep ooch meier endemeer
- in lig MDoordtop anseherten/ op dat

ufelbein defe repfe/ als in die dagen van

fe uptlandigheydt ende afwesen I feedts

ogengedachtigzyn) endenimmermeer ver

n. JAemmende uwe getupgemiffen aen booz

nie vermaeckingen ende raetslieden / ende

uwe mettingen tot one votiche gefangen

“en: Endeter'' anft baet

kappen vafter in wen Woode I ende laer

Fällen angerechtigkeit mehr
"nicht aus",
' le vzoomheytendeGodtfligheydt

'unsereple anderu Godde
iche weibehagen valtrekker'
leen on in een nieuwe vzeughde ende blüd
ehap oder vierden ende bekendenthupste

onen/maervooznaementlück andiepelgri

gie dieses lebens ander uwe genade Wol

achthebbende/daer afte mogen zeigen het

einde desgeloofs namelijck dezialigheydt

r zielen. Barmhertige Hemelische Bader

verken onsdatdooz Jesum Chr
NL / AUNUE. - -- - - / A. - - Een
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– –
-

- - - - -

Een Gebedt voor den Haring-
vangt.

---------
-

-

Hondtgoedertierene Bodt ende alder

lückte Hemelische Bader/ wiens

unbegrüpelijck 1 ende wiens wel

genhaer menigvuldighgetal/

Aengesien dat gp dan

III enstgeenetenupt

erster Willick is/ niet dan op 't

waernementan anseheroependeplichtaen
ons belooftendetoegefept hebt; ende datwp

nuonfe beminde bienden ende maegen ver

laten'' ter Bee begebende / am

dao de eerlijcke Diffcherp/ nahet voorbeeldt

van foo veel bzoomen voo! ons / onder uwe

Baderlücke ende milde zeigen, die kost vooz

bzouw endekinderentewinnen: Soanemen

wpdaminalleootmoedighept

grondigegebeden/ one toevlucht tot u bid

dende ende fimeeckende / dat gp ongs doch in

deseonferepfe/als eengoedertierenendebarm

hert feetsgelieft byte faenende

te hulpetekamen/gevende ongs genade ende

kracht/ op dat wpniet allen ansetüdelücke

gepingegetrouwelück/ vlptigh/ endemet

luft/ volgensonstschuldigeplicht/ weltwaer

mogen memen 3 maer oock 1 dat wp uwen

Goddelückennaem/fchoonvan anderemen

fchen verre#n 1 nopt vergelten /

- INALE
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22.05 Een Gebedr

maerfeetsinonfelherten ende voo2oogenmo

gen hebben/ ugeduerigh dienende ende vzee

fende / als vzoome ende godtfalige menschen

toekonnt ende betaennt. TDat den Stuerman

het volckmeteenftemmigen/-deftigen/ ende

eerbaeren wandel/ vollgens fünfhuldigen

plicht / welvoo: ga / ende dat de overige

Scheepsgefallen, als godtbeesende endeeer

lijckellieden/ hem in't goede navolgen/ ende

infonderheydt om haren dient na behooren

wel aen waerte nemen: Henn oock gehoo

faem ende onderdanigh zijn/ opdat het bin

nen fcheepsboot mietdan deftigende godtfa

ligh in alles mach toegaen; en dat wp foo

veelte meer/ aengefien de ware Godtfälig

hepdtbelofteheeft bepde defes endedestoeko

mendenlevens in uwe Baderlückezegeming

ende gebenedpdinghfoude hoopen ende ver

trouwen mogen. MBiltons danoock/ doozu

alleen wijfenende goedertiereneraedt/ geley

ende fieren op gelegene ende begutaeme

en/ om temogen bisschen endetemo

vangen; opdat) verbindthemdenAk

nimeemgoedenooghst/ endedenKoop

manin een rijck ende eierlijckgewin/ wpook

vpolijck mögen zijn in den overvloet van een

gezegenden vanghst. Iteerende onder allerley

teekenen van uwe Baderlijckegoetdadighept

voofpoedigh wederom tot ons lieve Vader

landt/ endehaven onferbegeerte/ omaldaer

metallerleyblijkenvan aengenaemhepdt/en

de van waere damckbaerhepdt tot uwen

naem/aengenomenendeontfangentewe:
LEN

 

 

 



 

voor den Haringvangt. 22 I

/

Tendefen epnde/foo wilt ons oockgenade

lijck behoeden voo; alle verderfende quaedt/

vao: fwaere stomwinden endetempeeften/

voo: donder ende blirem / voo2 anbekende

fandenende gronden/ voog roofachtige ende

boofe menschen/ die haer geluck foecken upt

haer evenmaestens schade ende ongeluck/en

de vooznamentlijck vooz doebigefchipbxeuck

endeondergangh/ Op dat de golven ons niet

overhethooftengaen/ ende wp in die groeve

der verteeringe dus niet jammerlijcken moe

tennederdalen. JMaerwilt/
Oaldervxiende

lijckste Pader/ onsalle/ dieop’tvertrouwen

van uwen Goddelijcken Raem uptgevaren

zyn/ onder uwe Hemelische beschutting ende

beftherminge allfoo ontfangen ende aenne

men/ datwpaltoosmogenpoevenendefina

ken hoegoedertierenende viendelijck datgp/

Olyeere/ zyt: Welck uwe gehoofamekin

deren/ het zy in overvloet/ hetzn in maete

- lijckheydt/ altydtgeeft endeverleemthetgene

haer ten goeden kan mede-wercken. Geeft

ons dan/ Heere/ genadelijck/ het zy naden

ichaeme/ hetzpinaderzielen/ "tgene totuwe

eere/ ende tot onferzalighepdt alderbeft die

nen ende strekken kan/ om JesuChristi wil

le. Amen.

- - - - - - - -
- -

- -

- -
- -

- Een

-
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Een Gebedt omte doen in Groen

landtalsmenflapengaet, hetzydes

" morgens ofdesavonds. -

Etrouwe Godt en menschliebende He

melische Pader/ die ons uwe genade en

trouwegeduerlighlijck vernieuwt/ endaghbp

dagh metdefelve overlaet. TD0ende het aen

gename licht/ fonderheit welche die gantische

wereldt niet anders als eenaltelige woeftijn/

en huylende wildernisfou zijn/ hier im defe

uptterste hoeck des wereldts in defe tijdt ge

duerighoveransfchinen/ waerdooz weonfe

beroepinge/ tot boazstant banons hups/ ein

omons bzaadt met cerente winnen / onder

uwezegen konnten betrachten. UBill ong dan

W metubwe goethept bpblpven / en

laet ht van Uwe genade ons altijt ver

fallen, op dat/hetzpdatwpwaken/het3pdat

wpflapen/wpaltoos onderuwevleugelenvei

lighmogen schulen. Ein alsoo wmons/ na

dat we een wijl gearbept hebben/ weder tot

rufte füllen begeeven/ om one moede ledcn

doo denflaepte verfeiffen/ foo wiltgp/ O

trouwe Harder Israels / die nopten flaept

nochflupmert/ uweGoddelijkehoede en toe

verficht ober onshouden/ op dat we in fil

heptonderde vleugelen vanuwegrootmach

tige vooyfienighepdtruftende/wederbequaem

 

mogenzijnommetvernieuwde krachten

es
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beroeplinge te betrachten / en in ware Godt

fallfghepdt voog ute wandelen. WBewaer angs

dam Woog hooge golven/ vgeefelycke flogm

winden/ voog "t grouwfame ps, dat/ als

bergenvanmetael/ onsfähipineenoogenblick

kan verpletteren/ voogbzamtplage/ voog rg

versen boofe menschen/ en al het geene ans

in one ruste verder foude konnen fooren,

Laetuwe genade ein bescherminge/felfs in die

grootsteppykelen engebaren / daer wege

duerigh bloot voog faen/ ons noptfeplen

noch gebacken. WBeef gp one Stuurman en

Pploot/engelepolnsindiese woefte PS-zee op

eengoedeen veplige plaetse. Laet oock geen

anghfigefolgen nochfwaermoedigegedach

ten one herten verschlikken. Wiewaer sms

b002 alle aenbechtingen en temtatien des

TDupbels/en vervult anfe herten met uwege

made/ op dat we daer daa verheugtzündet

uwe wonderenvan goedertierenthepdt enge

trouwighepdt / diegpfelfs/terwihl we flie

pen/ aen onS betoomt hebt / mogen roemmen

en prüfen. Bengh ons noch in gedachten

foto dickwilsals we onstatt flapen begeeven/

die nare ein schrille doodt; ein leerons foo! on

fedagen tellen/ op dat we wyse herten beko

men/ teneyndewynoytdooz deflaep dersog

gelooShepdt bebangen worden; maer als

waltende knechten wakker en neerfishin

herwerck van anseHeerezünde/infingrag

tetoekomst mogenfingelegt worden in die al

toosduerende ruste. Sietonsten dienepnde

Doch alle aen met deologenuwer Da
HTN
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barmhartigheydten vergeefonsalleonfefon

den/diewe mietalleen in defe tydt/maeralons

leben dooz bedzeven hebben/genadiglyckom

debloedigedootvanuwenlieven SooneJesus

Christus/enverferkonsdoozuwenGeestfoo

danigdatweallefondienenfondelijckelufen in

omskrupfendeendoodende/ voogtaenalleone

dagenna uwenwillemogtenbefeden. Bepdt

uwe goedertierenthemdt oock upt over alle

menschen; infonderheydt over die geene die

neffensonshaerop hervloepbare Elementder

Beebebinden/ letophaerfehzeijen/- enverlost

haer' allegevaer: onehupsv-ouwen/kin

deren/bekende entgoede vienden/beneffenson

feuptreders/ wilt gefamentlickinuwe H.be

fchermingeopenaennemen. BewacronsBa

derlanten allegoedeingefetenedesfelfs/ voo2

alledzoevigerampen enverschickclicke lant

plagen/ engeeftdat die veedfame Leere der

MDaerhept daeronverhindertflinloopinmag

hebben/opdatuvzeedfaemlitoninckryckmogr

doorbeecken als eenlicht/ endes felfsheer

lijckhept alseenfackeldiebandt/ opdatwm

en allemenschen hoelangshoe meer vereenigt

wozdende tot de liefde van u naem / u H.

MDoodt inleven en intervenmogtenaenkle

ven/- en laetstelijck dooz uwe genadedaer af

bengen mogten het epnde vanons geloove

defällighept onserzielen/doogonfen HeereJe

fum Christum: in wiens naem wp met alle

waregelovigentotufpzeecken:

OneWader, &c.

-- - - - - - Een
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Een Gebedt omte doen inGroen

lant, als men van hetys beset en

- vast beiloten is.
 

A' Gadt/ die deuyterste epuden

Ader aerde in üblue handt hebt/ endaerom

niets te groot nog te wonderlijck kanzjn:

want gy zpt het/ die debzupfchendeZeehare

palen stellt/ en tot hare golvenpzeeckt ; tot

foo verre en miet verder: doozugeblaes geeft „

gp den vorf / alsoodatdebedewaterenver-Job 37

ftpft worden; op ufheldenmoetende bergen

beeven/ ende heuvelen als was verfmelten.
JMiets ein is "er in die gantische wereltdatopu

grootmagtig bevel niet wijcken ein bupgen

moet : ein daerom/6Godt! wpmaderenmet

onfegebedemderboonvanuweontaggelycke

JNajefpt : want terwylonsallemenschely

ke hulpefpltendegebzeecht/foonemenweon

fe toevlugt tot u/ö gydieindenheimelwoomt.

MBy zijn tegenwoodig met dit knarrendeps/

als mct cen metallen muur befloten / gp hebt

een engen hantom one lendenen gelept/ wp P 55 mal

fien nietandersalsbeflijckepsifhotsen/ en

cen wijde logt boven/ een vervarelijckenaf

gront beneden / en allerlepe doodsgebaren

rantom ons: alle onfe menschelijcke raedt/

hragten wpSheptistenepndegekomen/ wp

kommen geen goed epnde/ geenuptkomftmag

verlofflinge hopen/ als doo2 uwe almogende

- - - „P handt:
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handt : want die enisnognietverkot/ dat -

gyniet foukommenhelpen: endaerom/6 Hee

relanfeoogenfienalleenopm/totdatgponsge

madigzyt: Immers/'tisugrootmagtigehant

even veel / te helpen den kragteloofen alsden

sterken: gpkontdekooperedeurenverbeken/

ende pfere grendelen in Stukken flaen. Het

bloepend water moeftop ubeveleertjdts te

ruggewijcken/enals steple muurenfaen/sm

u volck een wegte banendoozhetmiddenvan

de zee/ als doop het dzoogelant: Laetdam/6

Heereuwonderbareenverhevenmagttoton

fer verloffingeaenomsoockblicken/enbeng

ons eenmacluptdesebenauwthepdtengeban

keniffe des doods / als in een overvloetjende

vervariffinge: fpzeecktgymaerHeereeenenkel

wooxt tot oner verloffinge / enwp fullende

blijcken van uwe mogenthepdtonderbinden,

laetdefe vgeseljckepsbergen/waermedewpso

gants engaeromfingeltenbefloten zijn/ eens

agterwaerts wijcken: maeck ons doch ope

ming en rupmte/ enverlosons.haefelijckupt

defe benauwthepdt en banden des doodts

laetdanone fügtenen scheijenvoozuweihoo

gethzoonopklimmen / en uwe oorenopons

geroepopmerckende zijn: NBantleerewpzijn

oocku Dolck/de Schapenuwerwepde/en her

werkuwer hantieverlaetonsdanndefegrote

nootenupterstegebarenmiet; maerzptgp on

fe upthelper en verloffer/uptdefeangsteindes

doods/die omse zielegetroffenhebben/ opdat

weuptdefepffelyke gevanckeniffe verlostzin

de/ onseeerljckeberoepingeenvom
- - - - AEC
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daerwe mu dus lange van verfekten zijn ge

weeft/ tot voogstant van anshups/enprofijt

van onse uptreders weder mogen offenen/

uwenRaem vooz so grootenen wonderbaren

verlofflinge uptter harten roemen endancken/

enepndelijckmetvzeugdeenblijdschaponderu

vaderlijck gelepde wederkeeren tot de haben

oner begeerte. MDees gp tendien epnde one

Stuurman en Pploot en gelep onsfähipop

de regte streecken ein kourfen die wp moeten

houden/enbengons upt deft woestepszee/
enhuylendewilderniffineenvepligeenbehou

den haven. Indiengp daerentegen ö regt

vaerdige Gadt!one tranenenfugtingen tot

onfer verlofflinge niet gelieftehoorenfenbe

foten hebtons/ dus omringt van hetknar

fende ps, elendigte laten vergaen/ en in de

grondeloofe kolck der 3eete begraben/ foo

weetonsdochgenadignadeziele enlaetmiet

toe datwete gelück inhetwatereninansefon

moorenz maer laetherberouwenleetwe

fe, sondern hebben / hoewe

- - - - / Utao t behageljck

wevanunietverstoten/maerinuwe

nade op.cnaengenomenmogenworden op

datweinons stervenupt dieseangestupmezee/
overgebzagtmogenwordenindeeeuwigeruft

plaetsenfalige haben der behoudemiffe. WDilt

ten dienende alle anft fanden niet meerge

dencken / maer defelvegenadiglijckvergeben

om de bloedige offerhande endoodtvanuwen

lieven Soone. Epndelijk/öGodtlwponder-

werpen onsgeheelen n UNULaber
2. -
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stewille/onslevenendoodtstaetgeheelinuwe

hant/ als "tu belieft gp kont onsligtelyck

reddenenverloffen uptditgrootegevaer: soo

mietuwenwille/6Badermoetgeschieden/geef

ans maer’t geengp weet ons meetinazielen

lighaemmodigte zyn/en weesonsgenadig

inleveneninterven/terliefdevanuwen Solo

ne Jesus Christus / in wiens hoogwaerde

naem/ wpalledeflugtingentenbegeertenson

ferzieleuropdzagen/ ndetenbefluptet

\ - - - - - - One Wader, &c. - -

der

- - - - -
--
– - -

- - - -

- - - - - - - - -

Ein Häcksegänge ein Gebedkom
- ledoenin Groenlant, alsmenuyteen

langdurige befertinge offware dey-

Weningewanherys verlost is. - -
in einer T- -- - --- - - - -

magige Benellitoninck/Barmher

ive in weldad Hip- gret

geflis er - - - - - LIV genen TUI

hebben/hoe underlitt gpong

in diese dägen uwe goedertierentheden ge

naecitydies wpfülckenbepligenschulplaats

onderuwe vleugelempfinden: it gy Heere

hebt dooz u Almagrige hant/ waer voor de

gante natuturwijckenenbupgenmoet/ groo

kedingenaemonsgedaen/gyhebtonfegevan

keniffe gewendt/ one montmetlachgen/ en

onfetongemetgejupghvervult: Immerdaer

wp indeuytterste oshepdtenverlegent

-- - hepdt
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heydt waren / zijnde in' fe zee / di

eerder een wooninge ban en

ken/ als een verblüfplaets van

menschen tenoemenis. Montgomve

psbergen omcinglten bestloten/

vanhoogegolven enfwaredepningenaen

rant / van hetikmarsendetenschockendepsg.

weldig geknepen engepart/ envanallerleye

doodsgebarenaenallekantfoodamigomringt

datwe het vonniffe des doodsfelveinonsfl

benalomtfangen hadden enwpbuptenuwe

almagtige hulpe, die alleen wonderen kam

doen/ mergens geenuptkomfinogverloffinge

Uptfoo groote noden fouden kommen, hopen :

daer hebt gp Heere foodupdclijckaenonsge

toomt/dat gp een Godt zyt van vollkommene

verlafinge/ endatbpulalleenzijnuptkomfien

tegen dedoot:wantgphebthetfware ps/dat

als een metalen muur ons befiloten had / cn

waardoozweifatenalsineenbelegerdefad/op

u grootnagtig waogt vanF De

schickelückepsscholtenenhoogedenningenen

baren - dieonsalleoogenblickendzenghdente

vergrupfen ente verpletteren digen

agterwaerts wijcken enter neder 5 Ll

hebt one voeten upt het net gered/ enons

rummte enlichtgegeben./daerwe in'tmidden

Wancen aahlige dunsternisten allerleyedocts

gebarengesetenwaren: gp hebtons sagt

eihen/doenweuprone benauwthepd

pengenadiglijckverhoot/onfe:
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metbant-offerentegemoetegaen/onfegelof

ten aen u betalen/ dieonflippenspakenals

ons bange was: uwe name alleen kommt vooz

foo grooteen wonderbaren verloffinge de lof

de eere endanckbaerhept toe : wanttenwas -

nietonfewijshept/ onskloeckbeleptofgroote

kraghr ; maer alleen uwe almagtige handt/

dieonsfooblijckbaerlijckuptfoogrootendood

verlost heeft: en daerom/wp offerenuop de

danck-offerenvanonshert/ dekalveren onfer

lippen/ en roemen uwennaemonderdemen

schenkinderen: geefmaer/6Heeredatwedefe

one dankbaerhept mietflegts met de bloote

verroeringevanonflippen/ maervoogalmet

de godbzugtige bewegingen van ons hertag

tervolgen / datwefeedsgedenckenaendiebe

Isfensdiewe in one benauwthepe aen uge

daen hebben/ op datwe metfommige reuke

loosemenschen/tot allerlepeongebondenthept/

ligtvaerdighept / vloecken fueeren dome

ken dzincken / en diergelijcke fanden diewe

doenverfoepden/mietwederkomentebegeben/

keerende alsoo metdehondt wedertotong ep

gen uptbaeckfel/ ein met de gewaffnefuge

weder tot de wentelinge inhet flyck 3, maer

datwe vooptaen in fedighept deftighepten

eerbaerhept / en in een diep ontfagomtrentu

enalle menschen wandelen: laetonseiengrou

welhebben vandatgodloos vlockenenfwee

ren/ van het vegten ein früden/ en vandie

finoodeen beetagtigedyonckenschap: doeons

gedencken dat uwe toon en gramfhap van

den henclover allefulckefondengeopenbaert

- wogt/
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wozt hier in der tijdt/ enhiermaindereeu

wighept/ op datbwediegrouwel-dadenuptter

harten mogten verfoeyen/ eminderdaatvol

bzengen't geentwefbo ernstiginonenoodtaen

ubelooft hebben.Enterwylwenoghin dezee

baren omfwerven / fbo wiltons verder met
uwe baderlycke hoede enbefthermingelagter

volgen/bewaeronsboozalleverdererampen/

angeluckken ein benaubwtheden:„laetons niet

weder doo2 het knarffendepsfooferomringt

en befoten worden; maergeefonsrupmtein

defe ongebaendeps-zee/ opdatweonfeberoe

pingetotprofpevanonseuptreders/ enomhet

bzootones beschepden deels met eeretewin

.. men / in tamelijckevepligheptmogenuptvoe

ren. Berleen ons daer toeoock u verdereze

gemengenade/opdatbwenietalsmetgefcheur

denetten/ enmiddelensonderzegenarbepden;

maerdoo uwegoethept verrijcktzymde mct

vzeugdeenblijdschapweder totonsliefBader

lant mogenkeeren / en uwe wonderen van

goedertierenthepten weldadighept/diegpaen

onsbewesen hebt/inhermiddenvanuwege

mepntemogenroemen,
Berbulenvereenigon

fe herten tendien epnde hoe langs hole meer/

tot.de liefdevanuJAalen/ verferkonsgeloo

veen vertrouwenopuwevaderlijckehulperen

bpftant / op datwe indeadergrootfenoden

onfehoopeinuwealmagtigehupekommenfic

len; en verleen onsgenadiglijckallehetgene

ons ma lighaemen ziele modigis/omulieve

Soon Jesus entuelle / inwiensnaem

4- wp
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wp ten befluyten met een kinderlijckvertrou

wenfpeken . . . -

One Vader, &c, :

Een Gebedtvooreen Kommandeur

ofSchipper, metfijnVolckinform
-

enfware Zee-noot.

Tmagtige BodtenAlbeherschende Heer/

die dehemel/de.aerde/de.windenenwas

terengemaecht/ enalle dieelementenen schep

flen in uwehandthebt/ waeromopugroot

magtig MPoot het alles wijcken en buygen

moet:wantgykontheitlichtuptdedupfernis

fete vooschynbengen/ engpraeptdedingen

die nieten zynalstoffewaren: endaeromals

uwe toon tegen ons ontsteecken is / dan ist

uwehandtfooferinregtveerdige verbalgent

hept tegemonSuptgestreckt/ dathier niemant

wijckenmogvlugten kan. CD leere! wpfen

hier vaninditfwareonwederdedupdelijckfic

Joeven en bewijfen / wp zijn tegenwoodig

bupten ons Daderlant/ en üupten?"toogvan

onseviendenen hekenden/ op de woestezee

omfwervende; maerwpzijndgerom mietbup

ten'tberepkvanualmogendehandt/gytoomt

onsuwegrootekragtindes woeftezee want

als gpfpzeeckt/foodoetgpeenformwintop

staen/dieharegolvenomhoogeheft/debzup

fhende zee-barendie beformen en'
ons/ö Bodt!vanallekanten/deveflyckeen

- QUll
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guurende winden/ doen onsfähip bin naher

underste bovenflingeren/ de donckere lugtbe

deckt ong methaerfwarte wolcken/ enbe

neemtonshergefügt derblindedagenlieffelijc

ke fomneftralen/ de donder enden blickfem

verschickenons/ het groufameonweder doet

fhipenalleskraken/endgepgtonsalleoogen

blicken ons schip en alles aenflarentefaen/

ofdoo devzeeselijkegolventeoverstoten/ en

in deafgront vandezeetedoenverfincken/ of

op eenklip oflagerwalaenfuckentefooten

endaerom/6God!waerfüllenwponsbergen/

ofwaerfüllen wmvlieden waerwponseoo

genflaen/ wpfenniet anders alsverschik

kingen en allerlepe doodsgebaren romtom

ons,MBpvlugtendam/6 Behoeder!allermen

fchen in defe groote en upterste mootmetonte

gebeden totu/öGodt! gpdiede doodenkont

lebendig maken/ en roepenuptdedieptenon

fer benauwtheden / met de verlegen enrade

loofe Tiscipelenuwes SoonsJesu: Heere,be

hoedtons,wyvergaen, in onsen isgeenkragt Kron. 2

nograetmeerovergebleben/ endewy en we- '““

tenniet watwy doenfüllen; maeroneoogen

fien opu, endaeromlaer one filigtingenten

fchzeijenvoo2uwenhoogentroonopklimmen/

' laet uwe goren over onfe gebeden opmer

endezijn in Heere verfoot onfe gebedendog

niet van u 1 en verlaetonsmietindefegroote

moden enuyterste gebaren/dieonsmuvanalle

kanten treffen en omringen. MBp bekennen

en belijdenwel/ öGodt! datwedöozonfefon

den en ongerechtigheden/doo ons reucke

P 5 loos

-
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loos leben/ dooz one onbedagfaemlhept in

onewoodenentwerken/ dooyonsongeregelt

enomtuchtig speken/ en allerlepe gebzeken

waermedeonfigantische wandel is befmetge

Uweet/ uwe regtvaerdige oodeelen foo feier

over oms verweckthebben/ datgponsaltefa

men vandewoeftezee-barenelendiginutoon

kont laten infwelgen en vermieten, maer 6

goede Godt!3ptonsgenadig/ ende en straft

ans mietinuwegramschapennaonfeverdien

fe: wphopenvoogtaenineendiepontagvoraz

u/eninalleeerbaerhept/ deftigheytenfedig

hept/ met hartelijcke verfoeyingenverlating

vanalleonsevoogaendefondente wandelen;

werp dann alle onfefonden, die onsdogharte

lyckleet zijn/ inde diepte derzee/ en vergeef

ongs defelve / om de dierbare offerhande ein

krups-doot uwes Soons Jesu / onseseent

gen Saligmakers, Gleere!fchouw.damomfe

regenwoodige elende ein moden met de oogen

uwer barmhertigheptaen/ het waterderbe

nauwthept is onstotaendezielegeklommen/

staet gp dan op enontwaeckt/ögrootmagrige

heiper / tot onfer verloffinge / gp kommt doch

met eenenckelwoogt die rasende zee/debuilde

rende winden/enbpfterebupen bzepdellenen in

toomen/ als gpdochfpgeekt/danister/emals

gp"tgebiet/danftaet het daer: mietskanute

groot/te wonderlijcken onmogeljck wesen:

gpbewaerdeeereitsjoachendefine/toenal

des in die gantise wereltdoo.de Sondbloed on

derginck: Tarronsdanook/6 Godtdoozuwe

hupe bewaert wordenindiese Sondvlood/

- - UN
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ons alle oogenblicken depgt teoberftoptenen

te verfmooren/ enbengönseenmaeluptdefe

woesteen verbolgenzee/ infileen vepligeha

ven: laet uwegoedertierentheptenbarmher

tighept aen ons bewiesen wordenindefeupter

fe noden die onsgetroffenhebben/ opdatwe

unt defe groote doodsgebarendoozuwegoet

hept verlostzijnde/uwen Raemdaervoozupt

ter hertenmogtenlooveniendancken.JAaer/6

regevaerdige Godt . wiens wegen altemael

enckel gerigte en billijckhept zijn/ indien gp

anders befloten hebt/ ons in ditgroufame

onweder te laten vergaen/en inde diepeaf

grond der zeete latenomkommen; foo laetong

doch mietaenoms epnde kommen./fonderdatwe

alvaorensdetroost vanuwehemelschegenade

in onfe ziele gevoelt hebben ; laetons nietin

het water ein inonfefondentegelijck fmooren/

maerlaethetberouwenleetweenonerfonden

ufao verrebehagcityckzijn/dat gponsnader

ziele genadig enbarmhertigzpt alle onlefon

den ons vergebendeomdebloedigedoodtvan

uwen Soonell opdatwe vanuviendelijckaen

fchijninder eeuwigheptnietverstoten/maerin

anssterbenovergebzagt mogen worden inde

faligehavenderheimelscheruste omnamaelsin

dereeuwighept/wanneerdezeeindiengrooten

dag der opstandinge oock haredoodenfallop

gegeven hebben/ nazielen lighaemoockdeel

te hebben indesaligeheerljckheptdeshemels.

MBybeveelenonsdangeheelenalinuwehant/

geefons maer’t geeneons mazielenlighaem

noodig is / en3ptons genadig inleben

s
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sterben am uwes Soons Jesu Christiwille/

in wiens naem wptenbeflupteals uwekinde

ren spekten:

, One Vader, &c.

Een Gebedt en Danckfegginge om

„te doenbyeenSchipperofKomman

deur, met fijn Volck, die uyt

een fwareformenZee-noot - -

verloftis.

H" gpzptonseenetoevluchtendeferk

te/ van geflachte totgeflachte / gp 3pt

kragtelijck een hulpe in one benauwtheden/

daeromfullenwp mietveefen/alveranderde

de aerdehareplaete/ englwierdendebergen

verftin't harte van dezee/gphebtonsuwe

goedertierentheden groot en wonderlijck in

defe dagen gemaeckt: wantdoenwpdoo.de

veefelyckeformwinden enthemelhoogegol

ven/inde unterste radelooshepten verlegen

hepewaren/ennietanders alsdenareenbleec

kedoodvoozoogenfagen/doenhebtgpdoozu

grootmagtig woort/devoedende barenge

filt/“betemt/dedoncke

re wollten verdieben/ hetlieffelijckelichtwe

der ober ons doen opgaen falle die groote

- 1will'' Ein'

neen neuw leven gestellt: gp hebtonsegebe

denen zielfügingen diewe üpt dediepten
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oll

- - -
-
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onser benauwthedentotu opfonden genadig

lijck verhoot ons baerblickclijck getoomt

dat uwe handt noch niet verkotis / datgp

mietfoud kommen verloffen; maer dat heru

evenveelistehependenkragteloofen/ ofden

fercken : want daerwefelfstenuptertenra

deloos ein verlegen waren, en alleonfermen

fehelijcke raeten wijsheyttenepndegekommen

was/ doenhebtgpdoozuweferke handt/die

alleen wonderen kandoen/ ansaengesienen

alsineenoogenblikuptdefegrootenooden/die

oms gerateckt hadden verlost: uwen name/ 6

Godt/ diekomtdaeralleenvooztoe/delof/de

koennen dankbaerhept: niet ons/mietons/

maeruwenRamezydeeere/omuwergoeder

tierenthept/om uwer waerhepts wille. Hoe

füllenweu genoegfaemvoofoogrooten enon

gemzenen verlofffing loovenen danchen. Be

löoft moetgy zijn/ Beere : dagbpdag over

1aedgyonsmer vekdadighept:gp/6God!

' s. 1 an vollkommene fällighept/

1älliten zehn mstentegende doodt,

Belträgtigdiese cloffing/diegp/6 Ace

rehrdienaenonsbewesenhebt maerfoodiep

oponse zielen dat one damckbaerheyt niet

flechts in die upterhijcke bewegingen vanonfe

lippen bestaet/ maer d ' voor-al een

godtvzuchtige gebzupck enaensten van de

warehepligingen vern ngbanons hert

denganten koursomeslevens dooz vanko

mente maken. Doeons tendien epinde dick

wils gedencken aen diebelofens/ diewe aen

ludeden doen ons bange was / endat'
- -

E
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lijckevoopnemendatwe doenhadden/ omin

dien gp ons nogmaels fpaerde en de dagen

zerlengde / onswoogaendereukeloosleven/

onfefondige bedzijben/ onfeonbedagte wooz

denen werchen te verlaten / om voogtaen in

een diep ontfag voog uwe viervlammendeoo

gen/ die alleone werckenfen/ one wooden

en gedachten van verre kent / te leven ente

wandelen/ op datwe met denhondtnietwe

derkeerentot onsepgen uptbaeckfel/ en met

de gewaffene feuge tot de wentelinge in het

flick. Derdiep dan uwe H.veese hoe langs

hoe meer op onfe ziele 1 op datwefeedts ge

denckende hoe feeruwe toon ontbanttegen

fulcke menschen, die uwe genade verware

loofen / uwe lanckmoedighept tot onbekeer

lijckheptmisbaupcken/- enuwe weldaden met

voeten treden; onsfelven in ernst aengeset

msgten binden / omterwyl gponsdedagen

dusingenadetotnochtoe verlengt hebt/voogt

aen indeftighept / eerbaerhept fedighept en

kupshept te wandelen 3 hebbende een herte

lijcke afkeer en grouwel van dat godloos

bloecken enfweeren/ van die omtuchtigepro

poosten / die beefrachtige donckenschap / en

alle andere vleefeljcke en ongoddelijckewerte

ken, die thans foo veel onderdezee-varende

lieden ein andere infwang gaen; als waer

oberuwegramschapsoofervandenhemelge

openbaertwordt/ hierinder tydtennamaels

in der eeuwighept: op datwe nietversupme

lijck# om dat geene dat wp u in'
NAUEN ; nu in Dngebepinsden

pt beloofden
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/

 

ernst te vollbzengen. Endewijlwehedem noch

in de woefte zee omfwerven / foo neem ons

verderunuwegoddelijcke toeverfügtopenaent

Bewaer ons voog klippen en voozfanden /

voo veefelijckeftopmwinden/dgoevigefchip

beuck / en alle verdere ongelucken: behoebt

ons oock voozroofachtigeenboofemenschen/

deckons onder uwe vleugelen en geleyons

metuweiz. Engelen, furonsingoedevey

lighept / tot.de haben ban onfe begeerte op.

datwe Uwe wonderen mogen roemen / ein

uwen grooten naemonderdie menschenkinde

ren verheerlijken. Epndelijck/Heere/verferck

oms geloove en vertrouwenopu/ engeefong

alhetgeene ans mazielenlichaemdienstligist

omu lieve SoonJesus Christus wille in

wiens alderhepligste naem wpuytter herten

tot ufpacken:

One Wader, &c.

–

EenGebedtvoorde Godsdienst,die

men op Zee oeffent. - - -

E" Allmachtige enonferfelijcke Sod/

Schepper vanHemelienvan Aerde enal

les, wat er op eminis: gpdiemietvanheden

ofgifteren/ maer van alle eeuwigheptzpt.

MDanteerdebergengebooren waren/ endegypt.

de aerde en de wereldt voortgebrachthaddete

 

javan eeuwighepdt toteeuwighepdt zitt ghp

Bode. MBp dan & Heere die vollgens den

last



 

246 Een Gebedt voor de Godtsdienst,

Haft van alle denakomelingen Adams/ong

broodt in het fweet onses aenschyns moeten

winnen/ hebben ons onder uwe toeversicht

omonseerlijckberoepingetrouwigheptwaer

teinemen/ tot dus verre over de woefte Tee

begeven/ waer inwe tot noch toe dooz uwe

Baderlijcke goethept voog alle ongeluckenbe

waert zijn. Endaerom/ ofwe schoon verre

van onfe vzienden ein bekenden afgcfchepden/

en als in defen eenfamen hoeck des wereldts

zijn/foo! wodenwemochtans gedachtigharen

Bion/ en wp vergelten daerom uwen JName

noch uwe gedachteniffe miet: want uwe IIa

me is groot/ ende feierte prüfen / ende uwe

wonderenzijngantisch veeleonder alle devolt

keren. Ein daeron / Up zijn gekoomen on

aente bidden ein medertebuchten voor den lee

re/ die ons gemaeckt heeft / onn u. hcpligh

MDoodt tot trooft ein gestelücke blindtschap

onferzielen aente hooren ente overdcncken.

MBildan/öleere! one godtsdienstige oeff

ming/ diewe duS na uwen wille betrachten/

genadiglijck zegenen ein gebenedpen. Tijt gm

dan met uwe goede Geest ein genade in het

midden van ong / cm geefons hcden declaeum

die belofte/diegp vanouts afaenuweliercke

gedaen hebt/mamelijck/dataen alle plaeten

waer uwes Raems gedachtemiffe geflichtet

foude worden, dat gp daer wilt afkoomen

aer zegenen ein gebenedpen. WDilt dam/ 6

eere! one herten gefamentlijck hoe langer

elmeer vereenigen tot uwe heplige veefe/en

u 13. MBooztones herten troostenverg
L
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dezijn: omtvonckdefelve meteen heilige lust

en lief detotudierbare NBaerhept opdatwe

alsdenieuwgeboren kinderkensfeierbegcerig

mochten zijn na de redelijcke enonverbalste

melck uwesGoddelijcken WBoots; wpdaer

dso. mochtenopwaffen van kinderentotjon

gelingen/ ja tot mannen envadereninChi

fo. Taet damu WBoot one vermakingen ein

raetsliedenzünden gantischendag op dat het

onsmogt dienen als een geefelijck lichten

kompas/waerma wp aldekoursenones le

vens getrouwelijckrichtende/ hetfähip onfer

zielen doo de angestupme zee defer wereldt/

ander uwe genade tenlaetstende haven der

faliger onferfelijckhept mag berepcken. Ein

opdat wp foo grootengenadevanuwehandt

imlogen deelachtig worden./foo wilong doch

alleonfefonden en overtredingen/ diewege

famentlijck en met wooden ein met wercken

ofgedachtentegen u bedzeven hebben/ gena

delijck quijtschelden ein vergeben/ op dat die

geen belettende oosaken mogen zijn / waer

doo den invloedt uwer genade van ons ge

weertworde; laetdanonfefondenvanvoor u

aengesichte uptgedelgt worden/ en repnight

onfzielvanalleone misdadenin'tbloetvan

uwen SoneJesus Christus; laetdat bloedt/

dat beter dingen speeckt dan Abels bloedt/

oock dienen tot een wasbadt/ omons van

alle ongerechtighedenterepnigen; enwikons

voortalen metuwenGeestfooverfercken/dat

de kracht des fatans/ der sonde en des

bleefchsinonsungzijnde/ wpden

- - AN
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van uwefalige geboden met vzeugdemochten

loopen/ daer in vollstandig zijn tot den epinde

onfeslebens toe/ opdatwp dekroonederfa

lighepdt upt genade van uwe hant mochteu

amtfangeu.

- Heere/ hoo en verhoog defonse bede/ en

wil ons bogder al het geen/ datonsom hey

lig televen/ enfaltigte sterven moodigis/ge

madighlijk fchencken/ omde bloedige krups

offerhande van uw lieve Soon Jesus Chri

stus/in wiensalderhepligsteJAaem wpflup

telijck fpekten: -

- One Vader, &c.

–l

EenanderGebedt,omtedoenvoor
de Godtsdienft die men ter Zee

oeffent.

VAder aller barmhertighedenenGodt voll

W. van alle vertroofinge/ wp uwe nietige

fchepselen/endienadataenfien metdcngroo

ten Abraham uptter harten moeten beiden

datwemaerfofen affche zijn, die/omonfe

beroepinge tot vooxfantvanonshupsin ge

trouwighept waerte nemen/dusverreober

de woeste zeebaren/ onder ubwe genadigetor

versicht/ Fingevaren komen onsvolgens

onfefchuldige plicht tegenwoodig voo uve

haogetroontevernederen. MDantofwefchaon

indefen upterften en eenfamenhoek des“
-

- -



 

deGodtsdienstdiementerZee oeffert. 243

relts verre bupten hetoogvanalleviendenen

bekenden/ en van onsbaderlandtafgefchen

den zijn / wp zijndaerom niet bupten 't be

repck van uwe Goddelijcke alwetenthepdt/

uwe oogendoogloopen degantische aerde,falle

onfedadenen bedzijven zijnvoog unaeckten

omdeckt ja als totdenhalf toe opgefmeden:

endaerom/ 6 Godt! wp hebben ons opge

maeckt omnade toestant waerinwp onsite

genwoodigh bevinden/ uwen Fame te ver

heerlijcken engroottemaken/ uk). WBootte

lesen/ te hooren ente onderfoecken / om foo

onfegodtsdienstige/neffengone lighamelyke

oeffeningewaertenemen. JDaer Heere/ wp

weten/ dat gelijck den voofpoedt vanone

lighamelijcke oeffeningegeheelenalvanuwe

Goddelyckeftigeminghafhanght/ dat hetfoo

oock in het betrachten van defe boben-nature

lijckedingenomtrentonsgefteltis: 'tis hier

dochallesvzuchteloos empdelbuptenuwe ze

gem engenade: oneherten enzielenzijndoch

nietandersals eendogreenonbuchtbare aer

de/daer ul). MBoot enalhet lesenen hooren

desfelfs gantischgeen bzucht nochvoodeelop

kamdoen/ "tenzndat gp defelve met den re

gen endauw uwes Geefes befpoepe en met

die Sonne uwergenade verwarme/ enonsfao.

lebendig / vzuchtbaeren bequaemmake tot

alle goede wertken. Wiltdan/öleere!ons/

diehedem in u Aaemvergadertzijn/met uwe

goedeGeest oberstoten/- envervultonfe her

tengestamentlick met uwe H.vzeese/enmet

een herteljcke luften liefde tot u Boddelijck

- Q2 MBoot
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MBoot/ op datwe dus alsmeteenenmonde/

uptterhertenmochtenspeken/metdiensNan

mauherte: Uwe infettingen zijn mijnegefan

gengeweet terplaetse myner vzeemdelingh

"fhappen. Desnachts/Heere beniekuwes
JAaems gedachtig geweest/ ende hebbe uwe

ABet bewaert. Geeft dam/ 6 leere! kracht

engenadebpuWBoot/ en laet hetzijn gelicht

eenhamer en vuur/ datde hardefteenrotsen/

datisone verfeende herten vermopfele enaen

fucken flae. Reem tendien epinde oock upt

ons wech alletraeghept en pverloosheytom

trent u WBoot/ alle ongevoelighept en freen

achtigheptomfesherten/ alle omfweventhept

van onfe gedachten en wereldfe bekommerin

gen/ en alle hetgene one aendacht omtrent

het hooren van u WBoot hinderlick zy - op

datonfzieledusvervultzündemeteengeeste

lijcke honger naugoddelyck WBoot/ die goe

deenwelbereyde aerde / die hondertfoudige

vzucht vootbacht/ gelijckzy/omvoogtaen

in ons gelaovetotwarehemligingenvermieu

wing ban ons hertgefercktzijnde/ den weg

van uwe hepligegebodenmetveuchdeteloo

pen/ opdatwer laetfelykondieruwegenade/

hetepnde van ging geloove / die zaligheyton

ferzielen machrenafbyengen.Ein opdatweful

ke groate faken van uwe handt mogen er

langen/ foo wilt doch alle auf Sonden en

owertredingen gemadiglijck Huptfelhelden ein

bergeben. Treedt niet met ans in ungerichte/

noch vergeld ons nietnaonfefonden: want

foogy met ons wildettwitten/Heere, wie sou

- - - W002
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-

 

voogu kommen bestaen: oneafpadighedenen

ungerechtighedenzymdochveele. Gedenkdan

onfe overtredingen mietmeer/maerlaetuwe

barmhertighedemonstevoorenkoomen;ren
nig anfe zieleinhetbloedtvanuwelieve Soon

JesusChristus/en wacht ons vanalle one

fonden infjn kostelijck krupg-bloet; en wilt

ons voogtaendooz de krachtuwes Geestesfo

versellen, dat de heerschapppe en het gewelt

derfandeinonsverbrookenen vermietigezijn

de/ wp alle de dagenonleslevens in heplig

hept engerechtighept/ vollgens one beroe

pinge in Christo Jesu mologen wandelen.

Planttendienepndeutig. MBootdiepoponse

zielen in/ engeefons herten die genegenzijn

om hetfelve niet alleen aente hooren/ maer

voo! alte betrachten/ op datwefaligin ons

doen mochten bevonden worden. Heere wn

beflupten onse onvolmaeckte bedeinhetalder

volmaeckste gebedt/ ons geleert van uwen

Soone/ entwpspeecken indenameJesu:

OneVader, &c. - -
-

– -T-T

Een ander Gebedr, voordeGodts
TTTTT T. - -

dienst ter Zee. - -

- - - - - - -

Seubwige Allmachtige Godt/ onbegrij

V-Ypelücke Majestept/nooptvollpzeesenWe

fen / eeuwigen uptvloetenfantepn-ader van

alle hepl/zegeningenfalighept. MByuwenie

tige stervelingen/tegenwoodiginuiz.JNacm/

Q-3 "Il

-
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entot.de oeffeningvanuwen H.dienstbymal

kanderen vergadert nemeneerstenalvorens

volgensondeschultplichtighept/ doo2onfege

bedenonfettoevlucht totuögpdieinden heimel.

bwoomt! omutwezegenen genadeomtrentonfe

Godtsdienst beneffensdie vergeving vanal

leonfefondenvan uaftefmeecken: wantwaer

foudenbweanderSheenengaenals tot ut: bp. u

alleen zijn de woodendeseeuwigen leevens

Abraham die ein weet van ons dochniet-/

Jlfraeldieenkentonsmiet/ gp5 Heerezyton

fe Bader/ anse helper en verloffer vanouds

her. MBpdanleggenomfehertemenzielen voog

u open / belpdende alle onfe fanden ein over

tredingen, diewe gefamentlich / althoewel

die eene minder die andere meerder tegen ubwe

hooge HWAajefept hebben bedgeven. MBy zijn

dickwils vanden wegh uwer geboden afge

weecken / onfe ziele heeft menigmaelgeftrup

hielten geballen op het padt des heyls 1 wp

hebben ons grootelijcks met one wooden

werckenengedachtentegenuwehooge enheer

dijcke JNajefept befondigt ; en daerom/ 8

Godt ! treedtdoch niet met ons inuoodeel

engerichte/ noch vergeldtong nietnadaton

fe fondenzijn. WBp naderen u tegenwoodig

doo onfe gebeden mietfreunende op onfeep

gen waerde ofgerechtighept/ die bp ons gant

fehelijck niet te vindenis; maeralleen geb2p

moedigtinhetbloedtvanuwenlieven Soone /

enalslangsdien versenenlevendigenwegdie

Jesus ans inwpde / doop het voozhangfel/

datisfyn blees. Bptons dan genadigh'
Js
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fijment wille/enlaet jnaiderk bloet/

dat voor de sondenvandegantische wereltupt

gestopt wierdt/ oock dienen toteenwasbadt

boop onse zielen/ en wiltons alle one onge

rechtighedendochg jckvergeben/ on

debloedigekrups- evanJesusChzi

fus. Versterck ons oock voortalen doox de

krachtvan uwe Beeft; op datde luftder fon

de ende heerschappye der felver/ in onshoe

langs hoe meer vernietigt zijnde / wp ons

vlees met fün begeerlyckhedenkrupsende ein

doodende/ voogtaen als vermieuwide enge

hepligde menschen, vollgensionsebergepinge

in Christo Jesu mochten wandelen, Entom

malkanderen tot"foo noodige dingen op te

wecken/ zijnwe fegenwoodig by een geko

men: zyt danmetuwe Geesten genade inhet

midden banons/ maeck onehertemenzielen

vzuchtbaertot allerlepegoede wercken: neem

alle ongevoellighepten feenachtigheyt alle

aertsche bekommeringen/ pdele omfwevent

heptder gedachten / en alhetgeene den ver

in't behertigen vanu.Woort/ eenigsints

imons mocht verdooven/uptans wech/ont

fonck veeleer in onseen vuurige' ET

totu WBoot/ plant het diepop-onfe hertenin/

en laet het met krachten genade tot overtuy

ginge van one conscientien verfeltzijn / op

datwe deel aen die genadige belaften/ om

trent die verkondiging van u WBoot gedacn/

mogen hebben: namentlijck/dat gelück den

regen en denfmeeuw / die van den heimelaf

dachten derwaerts niet wederkeert, maer

Q,4 doo
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doo-bochtigtdie aerde alsoo date zaet geeft

denzajer/enbootdeneeter. Alsoofouoocku

ZWBoot zyn/ tenfounietledig wedertotukee

re/ maer uwen wille doen / waer toe gy het

efondien hebt. Heere wn befupten anse bede

hetaldervollmaechste gebedt I ons geleert

van uwen Soone enwy speeckenindena

meJesu - - - - - - - - - -

One Vader, &C, - - -

- - - - - - - - - - - --

Een Gebedt en Dancksegginge om

redoen, 112 den Gods ienst terZee,
- - - - -

- - -

-

- - - - - Op den So dag-

G" engoedertierene'
Eliebende Barmhertige hemelsch

die gp ons uwe trouwe barmherzighedem

groot / en alle morgen nieuwe doetzijn: wp

loovenien wp dancken u voo alle die welda

den/diewena zielenlichaembepdefogrücke

lijck van uwehantomtfangenen verkringen;

MDant gp Heere tooint noch alle dagenleven

digepzoevenvan uwe genade en Baderlycke

ontfermingenaenons. WpzijnalsJPirake

lien van uwe lankmoedighept: wantfoome

nigmael alswe imdefe woeffelszeeingroote

perijckelen engebaren waren om dzoevige

schipbzeukte lijden/ ein dat hetknarffende ps

onsfähip aenfpaenderen scheente willenfoo

ten; soo hebt gy ons tºelckens doo: uwe al

machtigehandt, die mietstegrootnochte
- -

-

-

-

- Der

-
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derlükkanzüngeredtenverlost.Gphebtons

oock bewaart voor’t geweltder heimel-hooge

golven/ en rasende formwinden/ vooz klip

penien verbogenfanden, envoogroofachtige

enboose menschen; ons lebens-dzaet hebtgp

niet afgefmeden in het midden onserfonden,

maergeeftons nochfidttotmoodigeverbete

ringonses lebens / daertoe wentgpallerlepe

middelen aen/ embzeptuwehandendengant

fen dag tot onsupt: Lönroepten modigtons

doozu MBoozr/ doozu Geest/doozuwe welda

den endgouweoodeelen. Totdateyndehebt

p onsfelfs in defe uure/uwegenadetotfoo

'' datwe u 13.MBoothebben

mogenhaoren : daer van handelen entral

teereu) ommalkanderenin hetmoodigetothet

bewerckenonserzaligheptaentelpooren. Hee

re/alle deseenandereweildadenmoetenonstot

herteljcke lofendankbaerheptaenuwenhoo

ontfoncken/ bpsonderlijck alswe

bzuchtelijck bepepmfen/ hoe on

- root gpongs uve weldadigheyt

gemäeckt heht / in Christus Jesus uwen

oon/ doengphemvoo2onsallenovergege

venhebt in den verploeckten doodt deskrup

fes; op dat wp doofyndoodthetalderfallig

fe leeven in den hemel fauden verkrijgen.

BeefmaerHeere dat WyomSaltoos waerdig

foo groote weldaden jegens u koomenteda

gen/ datwe onfe Christelijcke beroepingewel

betrachten / en alle onfe wercken en dadenin

uwe H.veefeennauwen willetrachtenuptte

poeren/ omualtoos statt lebenen

- 5 E
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tewandelen. MBittendienende uk). Woot,

darwedoo: uwe genade / mu weder hebben

mogen hooren/ op onfe zielen undzukken ein

bzuchtbaer malten op onsieg Ten - op

datwe geenvergetelücke hooders/ maerda

ders van uwen wille mogen zijn. Laet oock

uwe Baderlijcke hoede over ons en alle men

fchen hoe langshoemeeruptgebzeptzijn. Be

waerons en alle die neffens ons om defelbe

oofaeck uptgebaren zyn in defe voefke zee

vooz'' ongelucken/ deck onsonder die

vleugelem van uwe grootmachtige voorfolge

en fegen ons in one eerlücke beraepingenet

fülck een potieuver goethept als gp weet

ons beide nazielen lighaem dienstigte zyn,

Onfe goede vzienden ein bekenden/onfe hüps

vouwen kinderen/vader moeder/emandere

die onsmabestaende zyn/ als oock one upt

reders/ doof wiens odere wp deferepfe aen

gebangenen die wp thups gelaten hebben;

willdie in goedegefontheytt bewaren ennef

fensonslievevaderantwooz alledzoebigeon

gelucken / en voop alvoo den overval van

boof foldaten en maoptdadige menschen be

hoeden : zjt gy doch Heerede wachter einbe

waerder van hetfelve/ opdatnweliercke en

alle benauide en radeloofe menschen/ daer in

noch langeeen schupplaetsenverblüfmogen

binden. Geefdaer toedelhoogeJNachten des

fälfs wissheitenverstant/ vervuthareherten

netweil). verfeenmetliefde tothaer ander

danen/ laet eendachten trouwe attoosonder

haer bloepen. Derleen oock uwenzegen om

-
TTEN
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trent de verkondiginguwes WBoots;zegen

den arbepdt dier JNamen/die uptgetrouwe

liefdeenpver tot uRaem reets indat WBoot

der MBaerhept arbenden; laethare gaben ein

pondenvermeerdertworden; en willnochver

der getrouwe Arbepdts-lieden upt-fenden in

uwen osgst/ op dat die beedfame Leere der

“ langs hoe meeruptgebzepdt

magh worden / en de glans uwer dierbare

WBaierheydt mag banden als eenfackel. Er

bermudockeyndelück overdeelende van alle

menschen, dieinnootenfwargheytzym, laet

niemandt befocht worden boven in vermo

gen; geefgpeempgelijck eieraedt voozaffche/

bzeugden-olie vooz treurighept/enhet gewaet

des lofs voop een benauwdengeef. Heere/

wp beflupten onfe bede in den name uweg

SoonsJesit/en wpfpekenmeteenkinder

lijck vertrouwen:

One Vader, ke.

Een Gebedr om te doen inGroen

lant, alsmen opstaet, hetzydes

morgens ofdes avondts.

G" enalbeherrschende Godt/ Bader

W-Tdeslichts/ dieueeuwigh lichtdoetschiff

nen indedupfereplaetfen van des menschen

herte:ghp die het licht upt dedupfernisse

schept/ endedingendiemieten zijn/roept als

offe waren: Gphebtdetjdenen standen'
- - g
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dagen macht soo wonderlych doogmalkande

ren gewifelt/datweidaerinuwegrootewiss

heytengoetheptdupdelijkondervinden: want

erwülwp hierindefe woestePSzee omfwer

wen/daerwenietanders als vieeffelücke ps

bergen ontmoeten, dieong menigmalendzep

gen/ als een metallen muerte befupten/ of

ans schip aen spaenderen te fallen footen:

daertoont sponsnachalleoogenblickendup
delijckepzoeven vanuwe :# engoedertie

rene regeering: want gp/ 6 Gadt hebt den

loop der Sonne bodanigh geregulcert / dat

daerse anderelandenengewieftendeswerelts

by tydenen beurten verlicht/ makende alsoo

machten dag; s, nochtans defen eenfamen en

uytersten hoeck des wereldts in defe tit met

haerguidestraelen geduerigverlicht maken

die ging alsoo een lanckduerigen dagh/ waer

dooweindefeafgelegenhoekdeswereltsome

beroepingekommen betrachten: Endaerom/

"tzpdat wpwaken/ ofdat wy flapen/gp/

ö Godt! toomtdat uwe grootmachtige voo

fienighept felfs inditafgelegenlantnochover

onswaeckten sorgt. Bphebtonshedennoch

tervsylwpfliepen genadiglijckbewaert/oms

uptde doot/ als in een nieuw leven herstelt/

ons bevzydt vooz t gewelt der bzupffehende

golven/ knarssende pshotsen vpamdelijcke

en/- en allerlene doebige ongcluchen/

ie doot latende ontflapen/maer

ws metuwegenade omtupnende/ al

ommet vernieuwde krachtenvanone

nogenopstaen/ombeydeu
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eenvermieuwdegodtvzuchtighepttedienenen
onseerlijck beröepinge lighept waette,
memen.

MBp dancken u dan Heere uptter herten

voo deseen alle andere uwe weldaden/wilt
ous dandos hetgodbuchtig bedencken van

alle des dingen/ foo bewegen tot een onge
vepnsdebetrachtinguwergeboden/datweal
le onfe dagenin waregodfaligheptmogen be

feden.
Dereenigdanonfelherten oocktötuwe

3.veefe / en vervulons metlicfde tot u 2.
naemen tot alle menschen/ op datwie in all

onsdoen ueere mogen betrachten / en als

lichten fhinen in het middenvandeverdup

ferde wereld. Wewaer tendien epnde onse

handen van alle ongerechtighept/onfetonge

voologentael/ achterklap/vloecken/fwee
ren enormnutte redenen/ op datwein liefderen

viendelijckheptneffens alle menschenmogen

verkeeren:
wiltonsoockmuen voortaenfoo

met uwe genadige zeegenachterbolgen/ dat

we onderdie neerftige betrachting van ons

eerlijck beroep / hetboodt omfes beschepden

deels met cere mogen winnen. Gelepdons

tendieneyndeopfulckeplaetsen/daerweouse
neeringe met voodeelkommendocn/ en be

waer onsöockdoozuwegenade/indefthup
Hende'' van het pS / op datwedco

ooge golven/ ver / #geen hooge o2gen klippen

doo hetdringende psnietverbpfld worden,
maer deckt ons feets onder uwevleugclen /

op datwebevepligd zünde boo! aldat geen

aemfoukommenschaden

  

 

 

 

 



 

„54 Een Gebedt omdooreenfiekende

met vede weder tot ons Baderlantentoton

fe vxienden ein bekenden mogen keeren / om

uweRaemin het middenvanuwegemepnte/

opentlijck vo02foo groote weldadente looven

ente dancken. Einop dat wp.foo.grootefaken

vanuwe handt fouden mogen erlangen / foo

wil ons alle one fonden goedertierentlück

quptsthelden ein vergeeven/ om de bloedige

krups-offerhande van uwen lieben Soone

Jesus Christus. Dersterck ons oockinhetal

derhepligste geloove / op datwe u geduurig

mogen aankleben/ en ons vertrouwenge

heelenallop uwe genademogenstellen doo

uwen Soone Jefum Christum / in wiens

naem wptenbefluptefpzeecken:

One Wader, &c.
-

Een Gebedrom door een fiekende
krank mensche voor hem felven

gedaen te worden.

G" Gadt/ ende alderbarmher

tigste Hemelische Bader/die het straffen

ende toomen een vzeemt werkis/ endaerom

des menschen kinderen mieten bedpoeft noch

enplaegtvanherten: ickbendoozuw Vader

lijcke ende rechtbeerdige hant tegenwoodligh

ban een fwaren ende benaubude feckte ge

raecktende aengetast/zijnde op hetbeddevan

myne fmerteljcke kranckhepdtternederge

woppen. Jilk weetende bedencke sock/ da
" " DEN

-

-
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den mensche is eenmael teferben/ ende

- daer na voo hetoodeel tekoomen/ endedat

de ficcktensen die kranckhedem booteeckenen

desdoodts zijn. Daeromdan/ neemeickdes

temeerdermijneootmoedigetoevluchttotuwe

genade ende groote barmhertigheyt : want

eere ich hebbe te vooren menigmael ende
erlück gedwaeltendegefehlt: endeindien

m met mijnen armen fondaer in 't gerichte

' willen treden / om alle mijne ongerech

tighedengade teflaen/ endemy te vergelden

nadat ick ’t verdient hebbe, ick/ och arme

foude vao uwe Goddelijcke vierschaer doch

in"talderminste niet kommen bestaen: want

mijnfthoon veroodeelendeende verdoemende/

dan niet te minfoudt gp repn in uwe richten

endefünver in ufpzeecken zijn : Want doch

uwe Goddelijcke oogen zijn foo repn/date

het boofe nietzien/ ende het quade niet aen

schouwen enmogen.Endaerom/Heere Godt/

ickenhebbe niet onaenu toetebzengen/dan

de offerhande van een verflagen herte ende

verbisfelden geest / fotendein fofende af

sche/ vollgens een diep ende hertgrandig be

rouw over mijn groate en menügbuldigefon

den/ mijn herte boozuupt als water: U al

derbarmhertigste Bader hergrondelijck bid

dende om genade/ endeomgeen recht: straft

mp danniet inuwem toom/ noch en kafijdt

myniet inuw verbogenthept; maer Heere/

zijtmpgenadigma uwegoedertierenthept/en

de deigt alle münefonden upt nauwegroote

barmhertighept. Bantgp alleen zit

- “ mp
--
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mp/ten aenstenvan de bangighept münder

zielen, endein opfichte vandegrootefnerten

ende benauwtheden des lichaems / troofen

ende helpen kond. Baet my dangumfelyck

byindiese bange uure/ vziendelijcke Bader/

ende en wilt mpuwgerigschepfel/fchoonick

dat overvloedig dooz myne fonden weit ver

dient hebbe/ dochnietversupmennochverla

ten: want waerfoudeik heenen gaen: bpu

alleen zyn wooden van Ievenendevantroof

tevinden. Gp delgt defanden uptomuwent

wille / ende gedenkt de ongerechtighedenin

der eeuwigheptiniet meer. Ende daerom/ 6

Godt ! ick houde uvast/ endekleefuachter

aen/ ende en kam uniet verkaten/ op datgp

mijn armen fondaerfoud zegenen ende gebe

medtjen / of ten minfen gemadig zijn. MBilt

dan myne befmette ziele waffchen ende repn

maecken in "t dierbare bloedt des Tams/

voo one misdaden endefonden'
op datick/ die anders in minfelvenallege

nade ende barmhertigheytonwaerdig ben/

orin Christi wille aengenaem ende fineeuwit

mag wozdem voo2 uwe goddelityck oogen be

schoncken/ in't midden van herteljcke tra

nen eenes waerachtigen berouws/ met uwe

aengename ende troofelijcke vxeede/ die alle

verstant verre te boven gaet : om dat men

daer dooz met de bljdschap ende feieckerheit

sünder alighept aengedaenende beschoncken

wodt. Ende ofhet wel/alsickmynfelvenin

"t midden van alle mynefondenenmisdaden

aemmerck 1 verre bovenmjn berepickis on

op
-
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dpfulckegroote ende kostelijcke dingen een

te durven pepnen ende dencken : nochtanz

omdatick uptuepgentroostelijck WBoot ende

genadige belofte/ veetende verstae/dat gp

in ChristusJesus / den boetvaerdigenfon

daerfoo gantischgaernehelpt ende genadigh

zijt : en dat mijn geen anderen wegober ist

omtot ute kommen naderen/dan alleen dooz

een diepe vernederinge mijns herten; belij

dende ende betreurende alle mijn overtredins -

gemenfwaremisgrijpingenvoogu/ 6groote

Godt! die alles volmaecktelijck weet ende

kent/ende geenefondensultquitschelden/dan

aendengeenendiehemoprechtelijek beterten

de bekeert : foo en laet ick mietaf/ totdatgp

mp aen'tbange endebenauwdeherteengena

dig ende vziendelijck Bader geworden zijt/

fpzeeckende dooz uwen goeden Geest/ WBeef

goeds moedts/ ömijnefone/omdatdefonde

uw vergeven zijn. MBantdat foudederechte

balfemzijnvoo2mine bedzoefde ziele/ bepde

te kommen leven eude omte kommenfer

LIN. - - - - - -

Endeindien't HemelischeBader/uwGod

delijck welbehagen is/datickindefe staetvan

fleckte ende kranckhept noch een wyle tydts

blyven/ suchtenende schepen moet; foowilt

mp in alle defe / genadelijck foodanig met u

Paderlijcke hantiende hulpeondersteumen en

destercken/datick alles meteen stille lydt

faemhepdt/ in waergedult/ verdzagenende

uptstaemmagewantgyweet/Heere/watmaek

feldatick ben/endedat mietdan Stofenben;

L2



 

258 Een Gebedtomdoor eenfiekende

endedaerom geef my kracht na het krups

aftematigh genadelych het krups na mijn

krachten / op dat ik noyten befwijcke/ noch

angeduldigen wode onder uwe Daderlijcke

befoeckinge einde kastridinge , maer dat alles

strecke ende gedye tot mündernur ende moodi

ge verbeteringe: Op dat ick uwe hepligheydt

magdeelachtig woaden/ om voogtaen/indien

live genade mm noch Wiederon dedagen ver

lengt/ eenvzoomer ende beter leventelepden/

fhuuwende ende mildende/ met alle voogfig

tigheptdie fandenende misdaden/ welckenu

mijnhertfoofer verschicken endebenauwen

opdatik eenmael/foo inpverende rechtscha

pen ernfomtrentdeoeffening van waregod

falighept mogt doogbeken/ dat ick uwege

nadigeoogen/ inChristusJesus als uptde

dootlebendig geworden./tot een bebindelijcke

bertroofinge van mijn bedpoefdeziele / doch

aengenaemeindebehageljck mogtzijnteneeu

wigen endefaligenleben.

TDochindien'tuwe Baderlijckegoethept be

haegt/ ommijnbzoffeleven in'ttranendalde

fer wereldt mu afte kopten endeten epndete

bengen/ "t welck docheenmaelfall geschieden

moeten/ foo wilt mydoch alvoorensdaer te

genwelberepden ende verfercken. Doetmp

niederleggen in de grafgewenden/ voertmy

faghtkens aenfer fille wateren/ verquickt

mijne ziele / die lepdende in defpoore derge

rechtigheytom uwes barmhertigen Raems

buille. Laet doch eenmael de dageraet van

Uwe Goddeljcke genade aenbeecken /

- - E
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devpolijcke,5 Morgensterre opgaeninmijnher

te/ ende hetlichtdes lebensaengenaemfähij

nen op. mijn padt/ opdatick doo2hettroofte

lijck aenfehouwen van u Wiendelijck aenge

ficht/ op het bedde mijnder kranckhept/ in

't middenvanalle diesefinerten/ verheugtende

verblydt zijnde aende ziele sich die nieren

mochten verlangenin haren schoot/ endeick/

doo uwe genade lebendigh gemaecktin een

volijcke hoope tot uweheerlijckhepdt/ wen

fchenende verlangen/omupt dit bange ende

bedroefde leven dieser wereldt/ bp Christus

mijn bemindekeplant ende Sali er als

zijnde voo: mpferverrehetbeste voo eeu

wigen altsosthupstegaen. Endaerom/als

mynziele vanditfvacke endemietigelichaem

fchepdenfal/ fos ontfangtdefelbedoch in die

Paderlijcke händen vanuwe genade/gebende

aendel.Engelenbebel omdefelve/ metdie

van de Az. Tatarus te dagen in't Hemelsch

Paradys/omte rufen totdetitvandefall

eopstandingetoe/in Abrahamsschoot.Ver

een mp dit/ 6genadige Godt endebarmher

tige Pader! omdebloedige Iltrups-offerham

deuwes Soons Jesu voor one fonden ende

misdaden geschiedt/ welcke mp aldus heeft

leeren bidden: - - - - -

One Wader, &c.
- .

-

- - - -

* - - - - - - - - - - - - - - R 2 - - - -

- - - - - -Een
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Een kort Avont-gebedr.

UnfrijckeGodt/ ende aldervpiendelijcke

Hemelsche Dader wploovenendedanc

ken u voo: uwe menigvuldige genaden ende

weldaden/ aenons totnoch toefoogunftelijk

gegevenendegeschoncken. Wederomhebt gp

ons defen daggetrouwelijck behoedt ende be

waert/ ende0nsgegeben b200t omte eetenen

kleederen omacntetrecken/ vervullende onfe

hertenmet spielendealderhande vzolijckhept.

Betrouwe Godt/ ende eenige HerdersIf

raels / die mopten flaept noch enflupmert /

dewyldendaggedaeltis/ endeden machtwe

deromaenkomt/foo wiltgpdochgenadelijck

denachtwaeckeober ong nennen ende houden.

Bewaert ong Woo alle guaet/ voo2 waters

noot ende bzant-plage/ende geeftdat wpdoch

geen doevigh gefchzepe en hooren op onfen

Wegh ofte fraete; maer datwe onder uwen

Paderlijcken zegen geruftelyck ende in alle

filhept / tot verquicklinge ende verferckinge

onferkrachten/flapende/denaenstaendemog

gemfontmet een nieuwen en friffen duftende

pber wederom mogenopfaen/om ubootaen

getrouwelijckte eerenendete dienen. Segent

oockwiders onder de menschen alle erlycke

neeringen ende hantteeringen/ de viffcherpen

ende antbouwerpen/ de vuchten des vee's

ende des veldts alle getrouwe koopman

fchap
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fhappen ende handelingen / bepdete water

endete lande; op dat een pgelyck van uwe

Baderlijcke handt infijn beroepinge tot een

bequame nootduftgebenedijdtende geholpen

zynde/uwenGoddelijken Maemuptdenwa

rengrontdes herten daer vooz foude looven

ende dancken. Biendelijckste Bader verhoo

onsdochindesebede/omChristiuwes Soons

Wille / welck ansaldus heeft leeren bidden:

One Wader, &c. - -

T

Eenkort Morgen gebedt.

- Enadige ende gront-goedertiereneGodt

ende Bader/ wat is uwe Goddelijcke

trouwegroot/ende barmhertighept alle moz

gens nieuwover onS onboaerdige menschen!

MBederom hebt gp ons dooz uwegenade upt

dedonckerhept endedupferniffe vande vooz

ledemnacht tot.de aengename dageraetende

morgenstontmet nieuwe ende verfristekrach

tenovergebracht. Geefdan/dat wpdefende

allede overigedagen onseslebensmogenbe

feden ende over-bzengen inuwe heyligebee

f/ in minder sonde/ ende in meerderdeught

ende gerechtighept. In diervoegen./dat wp

doo2 uwegenade gezegentzünde/ metdeken

niffe van uwe alderhepligste wille/ totaller

lepe geefelijckewijsheptende verstant/voort

aenmogen wandelenwaerdiglijcku/6leere

tot alle behageljckhepdt/ in alle goede wert

- - - - R. 3 ken

 

- -
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kenvzuchtdzagende/endewaffendeinunwege

nade ende kenniffe. Endeten dieneyndchoud

ong doch te rugge van trotSheden / endeten

laer defelve nimmermeer herfthen over ons/

op dat wprepn mogenzijnvangroote over

tredingen/ ende one herte oprecht voog um

ende hiertoe/laetdoch diegedachten anfesher

tenendedie gespraecken anfestmontswellbeha

gelijck zijnvooz u. Ende aengaeude die han

delingen ende bedzijvendes menschen/ waer

toe ick wederomonder uwe genadefaltrach

temupttegaen/ geefdatickmmdaerinnaher

MBoot uwer lippen altogs unschte voo de

paden des inbeeckers / houdende gedüerigh

mijne gangen in uwefpooren/ op dat mijne

voetstappen doch nopt ein wanckelen. Ende

geefdat ick in alle voorvallen ende ontmoe

tingenfoodanig in wooden ende in vercken

mpmaghouden ende dagenalseenvoofich

tig/deftig/eindegodtfäligChriften/ volgen

fijneberoeping betaemt. Tendefe

de/foo vatmpgenadiglijkaenderechter

gelept mpin deneffen wbefinierende wilder
niffe deser“ nfelhek/doozuwen

Baderlichen rad/ end' laketfür

up Ioutere genäde/om Christi uwes Soons

uille/benevens allevzoomen/opnemeninuwe
, seubuige ende fällige heerlije t. Ende ten -

effpke van de sprechte begeerte münster
tenfoo spreche ich totu. - - -

"“ - -Orle Vader, 8c. - -

Tº T. - -

- - - - - - - - - - - - - - -
- -

- - - - - Een

 

 



EenGebcdtegendenootdervyanden&c:26,

Een Gebedt tegende noodt der

Vyanden ter Zee.

A'' Godt ende barmhertige liebe

lyemeische Bader/die geendingte groot

nochte wonderlijck enis/ ende foo wehkondt

helpen denkrachteloofenalsdenfercken; en

dedaerom oock den eenigen toevluchtzijt in

der noot voozallevzoomenopt endeopt. MBp

zynuptgevarenommiemant ter werelteemige

fchade/ leedtofte hinderlaentedoen; maer

alleen om onder uwen Baderlijcken milden

zegen/ volgensons beroep endefchuldigen

plicht/ ons getrouwe bootte winnen voo

onfe vzouwen endekinderen/ ende ondertus

fchen zijn wp tegenwoodigh vervallen in

grooten angst endein uptmementgevaervan

one vpanden/die ansomringen enaenval

len als bpen / ende van alle kannten willen

vervarenendebenouwen.WBpdam/gront-goe

dertierene Bader/nemenonfootmoedigetoe

vluchttotu: wetende/of wpfchoonzjnalson

nofelefchapen in't midden vande verscheu

rende wolven/dathetuwe genadenogtansis/

dieonsgenoegfaem hclpenende verloffen kan;

aengeften gp overvloedelijck vermoogt/ bo

ven allesdat wpdencken/ wenfchenendebe

geerenkommen. Gphebt Jonas beschermt in

denbupkvanden walvisch/ TDanielin'tmid

den vande werdeleeuwen/ endediedieJon

R. 4. PIC
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gelingenindenbrandendeengloependem oben.

MBp muen weten niet wat wp doen fullen/

maerome oogenzynop u/ op datgponsge

madigzyt endetehulpe kommt. WBp enbidden

mict om oner vpanden verderfende onder

gang/wetendedatgpfelfs/barmhertigeBa

der/ de dootdesfondaersmieten wilt/maer

veellieverdat defelve haer bekeerenende also

leven; ende dat gpubventeenigen Soon/ ong

allen tot een voorbeeldt ende tot een grooten

trooft / in die werelt gefonden hebt niet om

defelvete verderven/ maerte behouden/ en

omtefoeckenendefalligtemaken "tgeene ver

looren was: Maer one hertgrondige bede

endesmeeckinge is tot u/omharehekeeringe

ende eeuwige faligheyt/ datfir mogenzien en

hergrondigbegrypen/wat eenboofe fake het

isinuwe Goddelijckeoogen/fijn evenmaeften

fao onrechtveerdelijck te bederven ende van

"tfine te berooven: makende sich om de ge

ringe wimmingh van een enckele oogenblick,

fchuldigfelfsaenuwe Goddelijke toone ende

beeffelijcke verbogenthepdt / die over den

moethwilligen fondaer tot in alle eeuwighepdt

dueren fall: op datse doo: uwe genade / defe

fwaredingen/diependenaverepschdesfelfs

terhertennemende/ vanfooboofenendequa

denweg eenmaeleenrechtschapenafstantmo

gen doen tothaerder eeuwige behoudenis en

fällighept. Op darf in plaets van vpandem

Liebensionsende alle vzoomemenschen/vien

den mogen worden; niet meer geneigen om

emant tebeschädigen/maeromaen allemen

fchen
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fchengoetende welte doen/ gelijck datChzi

sten menschen insonderhept toekomt ende he

taemt. Ofte anders / vziendelycke Bader/

mag hetztyn/ foo wiltdochniettoelaten/dat

den boosdoender boofpoedigh ende geluckig

foude zyn/ omu woot ende wille foutelyck

verfmadende ende verachtende 1 haer even

maeften/ die hun nopthetalderminte guaedt

noch leedt aendeden / ten jammerlijckfien te

verdrucken ofte te quellen. MDant immers/

Heere/gphebt des menschen herte in u hant/

ende kont hetfelve nepgen als waterbeecken

werrewaerts gp wilt: Gp konthaer lichte

lijck vervaert maecken ende doen vertagen;

het baffen van een hondt/ het rupffchen van

een enckelbladt/en nochveelminder/alshet

umaergelief/ is daer genorgfaemtoe. Bp

kontookdenevel/demift/endedonckerhepdt

gebzupcken/ omons/buptenhetgefichtende

berepkonservpanden/ van rontomme teiver

bergenendete bedecken, als met een kleedt.

De formwinden ende de tempeeftenzyn op

uwen Goddelijcken wenck gereedt / om tot

onfer bescherminge ende bewaringe/ felfs de

alderboote aenflagen en vosnemens der

menschen/alleenincenloggenblikte vertropen

endetemietdoen. TDehoogegolvenende bees

flücke zeebaren/inhare geweldigeverheffing

bzupfende/ kontgp barmhertige Bader/mct

een enckel woogt te fpzeecken/ als tot fiercke

toorens / vafe mueren ende voofchanffen

vooz ons maken. Ende daeromen laetdoch

niettoe/datde ren om haer moctwil

5 lig
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ligheden/tot schendinge vandel. Wetten/te

plegen/ tot onsnaderenfouden; maer wilfe

genadelijk van onsafwenden/opdatwpon

derdefchaduwe vanuwe Goddelijckevleuge

den goedertierentlijck befthut ende beschermt

mogen zijnvoo alle quaet: wantleere/wp

en steumen niet op den vleeffchelijcken arm;

wp en roemen niet in one engenkracht ofte

vermogen; maerone oogenzijnalleenopu/

ende op. uwe goedertierenthepdt ende macht/

als zijnde alleen totone behoeding ende ver

berginge genoeg; hier bupten kanons niets

meerdervannooden zijn. Ende daerom was

hetden 2.TNavid uwenknecht/welckuptriep

endefpde: Ikenvertrouweniet op mijnboo

ge/ endemijnfvweertenfalmyniet verloffen;

maergy/6 kHeere! verlostonsvanonfetegen

partijders/ ende ghp maeckt onfe haters be

fchaemt. Soo wilt dan oock/ vermits uwe

handtin "talderminstenoch nietverkostenis/

datgymuniet foo welalsdoen/ foudt helpen

konnen/tegenwoodiguwegenadeendebarm

hertigheytinonsteverloffenendete bevrijden/

aenons wonderlijck endeheerlijck maken. -

Doch Heere/ indien "t uwe wijshept ende

goethept evenwelbelieftde vpandendesemael

eenige macht over ons toete laten/ "t welck

veele vzoome ende godtfalige menschen voog

ong fad menigmael gebeurde; foo verferckt

ons dochdoo: uwen goeden Geest in't mid

den vanalle tribulatie ende fwarigheydt/ op

dat wpmopten murmureren nochongeduldig

wozdenover't geene uwe sensiblen
- - - - OULC

-
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ober ong“ ende geddoght; maer doet

ons krachtelijck bedencken/dat gelyck het

lighaem/ ook also deziele mit allenlaenge
Name din ete verquickingemaer

dokbitte akelijcke to ' EN

noodig er daergefont n - -

om/dewyleuwe volmaechte wissheytonepn
delijk beter wert wat tot one verbeteringmut
ofte moodigis/danwpfelvedateens

ken oftewetenkonnen, soogefonsdoch

genade ende sterchte/ där wp alles meter

legelatenhept desgemoedts aennenlernen

onfangenmogen:wetendedat gp/öalder
viendelijelifte Pader! over uwebemindekin

deren/ welckde hapren deshoofts alle geteilt

zijn/ in 't alderminfe mietfilt toelaten als

"tgene dathaer tengoedekan mede-wercken:

want ghpzijt hct/ doo2 uwe genade/ welck

felfsdenalderbitterstedzinckbeker/ons toteen

fer lieffelicke mediehne endekofelycken bal

fem voo;deziele/kont beranderen: keerende

en wendendconsten goeden/ ende groctelykg

tot nut/ "tgeende menschen onsten quaden

dachtenende wildenaendoen: wantgpbengt

het lichtfelfs uptdedupfernifferte voofchin;

aengefien gp het zit/ die flaet ende geneeft/

wiens handeln doo:bwondon/ ende Cock we

derom heelen. Soo dat men onderdehandt

van uwe Vaderlücke kafiydingegaern bely

dem ende bekennen moct/datubve gelingen niet

dan gerechtigheydtzin/ ende dat gyonsupt

getrouwigheyt verdzukt/opdatmenmietmeer

endwaelde/macruweinfettingene“
NLP
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omdam/ 6gront-goedertierene Sodt

lien'tevenweltot uwes Raemseere/ ende

moodig is/dat wp diese bitterhept ende fwa

eigheyttegenwoodighlijdenendeondergaen/

' wiltons doch niet laten befocht worden

bovenonfevermogen/ maerbenebensdever

oeckingh een genadige ende baderlijcke upt

omft verleemen/ op dat wp het kommen ver

dzagen.Berhoogonsdochbarmhertige Godt/

indefe onfootmoedigebede/omJesuChristi

wille/ welckons aldusheeft leerenbidden: -

Onfe Vader, &c. -

- - -

- -

-

- - - - - -

- - - - - - - -
-

--

ader! mag hetzin/ bewaer ende be

N, UM genadelijk indefeuurezmaer

onferverbeteringendefallighepdt mut ofte

 

 



Een korte

H I S T O R I E

Aengaende

HO L, L, A N DT

Ende

Eenigefeer aenmerckelijcke Gefähie

denjen desfelfs, doch in'tbesonder,

endevoornamentlijkaengaendehet

Eylant merfijn Dorpen,als Schermer,

Graft,Schermerhorn endede Rijp.

Waer in
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Fol 1

Een korte

H I S T O R I E

Aengaende , -

A/ollandt ende eenigefeeraenmercke

lijcke Geschiedeniffen desfelfs, doch in

't besonder ende voornamentlijck

aengaende het Eylandt met fjn

Dopen, als Schermer, Graf,
Schermerhorn ende de -

Rijp: &c.

-

- - - -

Angaende Hollandt nu,"twelcktegen

Fs woordigmetWßvriesland een Republik

/FEA uytmaeckt, ende eertjts Batavien ge

KL- naemt, ende in later tyden, onder de

naemvanVriesland begrepenwiertz schijnt, vol

gensde Historien, denaemvan Hollandtontfangen

te hebben van een Dorp, eertijdts op de Grenen

van't Sticht Tytrecht gelegen , welck door.de

Noormannen ofte Deenen, nageljckeniffevan een

plaetfein haarlandt, alfoogenaemtwiert. Wan

neerzy omtrent Anno 865. een bloedigen inval,

op defe landen doende, in verscheyde volgende

jaren, niet open hielden, allesteverwarfenende

uytteroeyen, naharegewoonte, roovende,plon

derende, ende medefiepende war fymaerbeko

mentenkrygenkonden,todatfe-Anno 885.ditlant
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verlieren, ende na Hengouwen, endevervolgens

na Vrankryk trocken. Omtrent welcken ydt ee

nen Dirk , die eerft alleen Graefvan't gemelde

Dorp,leggendeopde Grensen,gelijkwefeyden,van

't Sticht Uytrecht,was,naderhant Graefvan'tgant

fchelandt, doorgoetkeuringendeverfoeckvande

Staatenwiertgemaeckt, bywelckgeval, de naem

vanditgemelde Dorp, zijndeheteertegebuedtvan

defe Vorf , tot her geheele landt, zijndenuoock

aenfijngebiedtonderdanggemaeckt, foude over

gegaenzyn. Gelijckmen fiet , dat dit by dever

maerdeMannen, Hugo de Groot,Symon van Leeu

wen, ein mecr andere, alsoo aengemerktwordt.

Waar mede dan van felfs die gedachten moeten

vervallen, datdenaem van Hollandt, uytdeover

vloet van hout, hier eertijdtswaffende, alsofmen

Holtlandt feyde, foudefpruyten ende ontstaen: of

dat de felve fijn beginfelendeoorfpronguit de loße

en leer bewegehcksgront des aerdrijcksalhier fou

denemen, alswildemen met defenaem, eenland,

zjnde holvanonderen, beduyden.

Hollandt isgantisch kleyn, alhoewclinfijn mache

endeuytzwerking, regenwoordiguynnement,voor

treffeljck ende' Het begrypt in fijn lengte

van't Marsdip ofte Tex/elat,tot de Maeffertoe,maer

achtienmylen. Endehet isoockgantschnietbreed,

alfoomen in'tfelve oockvanwaerdat menwill, in

een enckelen halven dagfels reysen enkomenkan

waar dat men begeert rezijn. Wesendedirgant

fchelandr, nadar sommigemetenenreeckenen,niet

meerdanje/gmplem in den omringgroot.

Eertijdts laghervoordeZee, metdesfelfsbruy

fendegotiven einbaren, sonderbchoorlijcke ELT

- - - - 23
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dammen, door de laegtevan zijn gront, op veel

plaeten t'eenemael bloot ende open, faendevoor

het meerendeel menighmael onder water, als een

vollkomen zee. Waarvanden vermaerden Plinius,

maer omtrent hondertjaren na de geboorte van

Christus feyt:In den Rynligt het vermaerde Batavische

Eylandt, tot omtrent bondert duyfent/chreeden in de

lengte. In het Noorder gedeelte van het Landfchap

vinden uyde Goulfen, die HoogeendeNeder Gouken

enoemt worden, daer de Ebbe ende Vloet, met twee

pofen tufchen macht ende dagheen wyde zee maeckt.

Daer hem een wonder endetwyffel der natuure ont

deckt , ofmen't felve landt, of waterfoude mogen

moemen : alwaer die arme luyden haer op de hooge

duynen onthouden ofte andere burgten , by haer, te

gens den hoogfen water-vloet opgeworpen, in enckele

hatten bewoont, min noch meer ofzyin 't middenvan

't water dobbelden. Gelijckdit den Heer Symonvan

Leeuwen, inzijnOudt Batavien, alsoogetoonten

de bygebracht heeft. Groote veranderingen is dit

kleyne waterige landt veeltijdts ende doorgaens

onderheviggeweeft. Enom hiervannumaer eeni

geopte noemen:

Gmtrenthonderten tien oftwintigjaren,voorde

geboortevan Chrifus,washier te lande, fulckeen

vreeselicken ende vervaerlijckenformwint, ende

vervolgens oockfoodangen Zee-vloet, dat alles

byna verdronk ende onderging wat leven ontfangen

hadde. En doen wierdt oock het landt , opveel

plaetfen, als het ondertebovengefmeten, daer

de boomen, leggendemetde tacken na hetZuydt

Ooßen , fes ofleven speetenondcrdeaerde, noch

klare gedenckiekenen van zijn,welcke noch tegen

S WOO
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woordigh in Vriesland, in Zuydt-Hollande, ja

felfs tot aen Keulen tocopdiewijsegevondenwor

den, ende daer menfelfsook inde Starameer, on

der de Veenen, duydelijckeblijcken endebewijfen

van fien ende peuren kan. Doch anderebrengen

defen fwaren (form, merfijn besonderegevolgen,

tot een vecl later tijdt , willende dat defelve met

fware aertbevinge verfelt, nietvoor omtrent Anno

860.fouvoorgevallenzijn. Evenwelzijnder oock,

die, omde klaerheydtderbewijfen,foowelvoor

het eene alsvoor het ander, het beyde gelooven

endetocßtemmen. Houdende datter omtrent 120

jaren, voor de geboorte van Chriftus , soofwaren

(formisgeweeft, enomtrentAnno860. eendierge

lijckewederom, "t welck niet onmogeljckfoude

Z11),

] Washerdanvanoudis van omtrentTexfel,Wie

ringen,envan Medemblik;ende Enkhuysen af,totaen

Staveren in Vriesland toe, endedaernudeZuyder

zee is, meetal vastlandt, foodat menalleen met

het behulp van een/tockofplanck, hiervandeeene

Stadt, tot denanderentevoet kondegaen? Noch

tans omtrent Anno 1170.gelijck Govert een Mon

nickvan Santpantaleon, in defe tijdt levende,ge

tuygt, was"er fulck een vreeselijckenform, dat

hetlandt,vooreengrootgedeelte, alsineen open

bare zee verandert wierdt. Alswanneer dezeebo

ven gewoontenfwellende, overde dyckenenduy

nen, diedervan natuurenzijnvoorgeleyt, heenen

vloeyende, haer overdevlacke enopenvelden heeft

verpreyt, dehufen wierden omverregeworpen,

Kafeelenwechgepoelt, endevan hetwater inge

lockt, de Dorpen vernielt, met eengrouwfaem
Ver
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verderfvan menschen endebeeffen,dieverdroncken;

landen die te voorenmaer door eenkleyne boetem

van malkanderenwaren afgefcheyden,zijn doorhet

geweldiginstortenvan hetwaterfovanmalkande

rengescheurt,dat'ernunochom die redeneenvolle

Zee tuffchendoorloopt. Ettelijke fucken van het

vatelandt zijnde afgerukt, hebbendennaem enge

diente van Eylandengekregen: dehartiteOorlogen

hebben delelanden noyt foveelschade aengebragt:

het water wies foohoogh, dat de zeebaren tot

Tytrecht regende muuren loegen, foodat deHfto

rien getuygen, dat deZee-vischdaervoor de Poor

ten wiert gewangen: Ennadathet waterwederom

afliep, isveel vfchfelfsop het droogebljvenleg

gen. Doch de Vriefen leden noch verre de meete

jammerlijckfte schade, daer alle hetlandtgelegen,

ruflichen Tex/el, AMedenblick en Staveren t'eene

mael verdroncken ende met water bedeckt is: de

Zuyderzee heef daer benevensnoch feer toegeno

men. Delandenvan Tex/elendeWieringen, die tot

die tjdttoe aenhetvaste landtwarenvastgeweet,

zjn door de Zee totkleyne Eylandekens geworden,

foo als men dat noch heden fier. Gelickdit den

vermaerden Matheus Voßfus, in/ijn Faerboecken van

Hollandt ende Zeelandt, pag.94. 95.aldusaanwijt.

Endewatisdit beginfelanders daneendroevige vor

bode van noch grooter en meerder fwarigheden

geweet, aengelien devreeselijcke zee, met fijn

geweldige baren en/froomen , als eenverflindende

zwofnietopen hield,omhetlantalverderendever

der teverflinden endeteverteeren: stellendefelfs

dealderschoonsteveldenen werden tot eenenckelen

brackengront. Want de Noordzee,volgensdeHi
S 2. fo
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forien, omtrent Anno 140o. meer enmeer kracht -

krygende , heeft fijningangin ditfchooneengoede

landt foodaniggemaeckt, dewijlveel inundatien

en overvloeying van water, tot merckelijcke en

groote aenwaflingen van de Zuyderzee , onver

mydelijckdienen moelten, allenskenstuflichen Sta

veren en Enckhuy/en een foo wyden en diepen zee

wierdt, dat men hier een ruymenvaart verkreeg,

omvoorbyStaveren, Enckhuysen en Medemblick,

felfs met groote fcheepen in de Noordtzee te kou

nenloopen : Zijnde deinwoonderen defeslandts,

niet buytengrootenangtende bekommernis, dat de

zee dus krachtigalle dagenvoortgaende en toene

mende, in korten tydt hetgeheelelandtoverloo

pen, en alleswegnemen foude. Endaerom men

flaat de hant aen den ploeg, ende men doer alles

wat men kon, om defen grooten vyant tegen te

gaen; op dat de fchade, dieveelesoofmerteljck

viel, doch nietgrooter enfoudeworden.

Wasdannude Ryn, welckFulius Cesar, den al

derbreetfen endealderdiepften onder derevierenmoem

de; ende die Batavien, nu Hollandtvanhet Zuyden

tothet Noorden metfijn/froompleegdoor tefhyden,

alomtrent Anno 860.by KattwyckopZee, dooree

nen duyn, daer van de zee vanfelsopgeworpen,

toegeftopt: One Woorouders, omher landtvan het

watertebevryden,die dedeninvolgendetydenook

alles watdaer toeverderfou dienenkonnen.

Hadde dan Graef Floris de Vrfde , welck Anne

1299. door Gerart van Velfen omgebracht wierdt,

door de Staaten van den Lande, de macht beko

men, dat hy in hun landt, dyckenende bequame ve

gen macht maken: Menfiet oock dat onte:
tydt
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tijdt, het makenvan dyckenendummen opallerleye

plaetsen , met rechten ernst begonaentevangen.

Anno 125.3. wierdt deneerftenfluys tot Sparendam

geleyt, en omtrent Anno 1300.wierden die van

Kymlandt met Dyckgraven ende Heemraden, dic

nendetoteen ordentlyke beftieringe, verfien.

En omurent Anno 1280. dat is by de 2ojaren

eerdatdeStadt Wroonen wierdt uygeroeyt, wierdt

de Noorderdamen Sluys (nu Knollendam genaemt)

fooeenigewillen,algeleyr,cndatomdelanden aen

den Zaan gelegen, te beter tegen het watervan

den Ryn te beschermen.

Hetwasoock GrafFloris deVfde, voorenge

melt, welckde Kromenydyck, endedenSint Aeg

tendyck by Sint Aegtendorp, nu Beveruyckge

noemt, dedeflaen. Hetbijckt oockuyteen Gift

briefvan Aelbrechtvan Beyeren, Graefvan Holland,

dat den Dam tot Saerdam Anno 1396.aleenigeja

rengeflagengewecktwas.Wanneer nudatden eer

ften fluys tot Saerdam isgeleyt, enisonsnietfeer

klaerz, doch dat het felve al voor, ofte omtrent

Anno 1436. isgeschiet, isdaeruytopenbaer: om

dat in dit gemeldejaer, defefluys ofte desfelfs in

komften, door Phillip van Bourgandien, Graf

van Hollande, geschoncken isaen eenen PieterSy

mon/z. Doch andere meynen dat den eerften/luys

hier , all isgeleyt omtrent Anno 1296. "t welck

niet onwaerchynelijck is. Dan de Heeren van

het Handtbefeh, hebben hier oock een fluys geleyt

Anno 1544. doch ziet hiervanbreeder inde Saen

land/ Arcadia, pag. 219.220.221.229. Anno

1357.gaf GraefWillem een handeveß, om de Kro

menye over re dycken, "twelckmen tegenwoordig

denNieuwendam nocmt. S 3 bin
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En in't felfde jaer consenteerden hy oock, om

fluy/ente mogen maken en leggen tot Schaerdam,

welcke damdievanSchermeraldereerftgeleytheb

ben.Wanneernuookhetlantten Noorden,tot Pet

ten,tegen de Noortzeeisafgedamt,en bljktionsnier

ten alderklaerften: maer evenwel dathetalvoor

Anno 1421. voor de eerstemacl geschielt was, is,

vollgens het getuygenis van den vermaerden. Wede

lius, in fijn beschryving van de Stadt Hoorn, pag.

21. gantisch feiecker, aengefien na fijn verhael ,

doen den Dyk by Petten doorbrack, ende het geheele

Dorp, metmeefalle/jn inwoanderen verging. Mit

fchnen is defe Dyck, indien niet altevooren, met

de bedycking van de Zyp, Anno 1552.wederom

gerepareert ende verbetert : of het moest noch

wclvierentwintigjaren daer nageschietzijn, dat is

Anno 1577.waervan P.C.Hooft in fijn Nederland

fuhe Hüftorienfeyt, pag. 511. Dapper drock hadden

't in defe dagen die van Holland en Zeelandt , met

het hermaken der dycken, die foodoor onweder, als

uyt/ake der oorlegen, grooteycks beschadigt, enafof

fe deurgeßeken waren: ein hoewel dekolten andrage

lick , en't krackeel daeroverantfalen, nauwelykste

/yten/cheen, foo werdt mochtans alles door"s Prin/en

voorfcht ende achtbaerheytgeredt. Nochtansdat de

fe gevaerlijcke ZeebreeucLels, voor hetgroote

geweltvan degantischeNoordzee, endatmet den

Noordwesten wint,diehierte lande fooveelwayt,

op eenloutieren lagerwal, foolangen tjtfoublooten

opengelegenhebben, en dunke sommige niet eens

waerichynelijck. Dan alsoo Koninck Eduardus.de

Werde van Engelandt, welckAnno 1483.overleed,

uy
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uytfijn Koninckryckvluchtendetefcheep, omtrent

de Stadt Alckmaeraenquam,gelijckdehistorienvan

Baxter , ende oockvananderegetuygen: foozijn

cengevanbedencken, dat het byPettenalvrylang

openbleef

Enaengefien,datde Hooft Ingelanden van'tHont

bosch, Anno 1539. in 't Konvent der Predikaren ,

binnen den Haget"famenquamen, omaengaende

deonkosten des elfs, eennieuwendyßte maken,foo

en waer’tnietgeheel vreemt, dat detoeftoppinge

desRynsbyPetten,omtrentdefetjdt, hervatende

vernieuwt fouzijngeworden.

Van overlangen tydenisditlandt, voornament

lijckop dehoogtsteplaetfen, albewoontgeweet:

alsoo deinwoonderen des felfs, onder die naem

van Batavieren, den eertenAMonarchvan Koomen,

te weten Fulius Cesar, omtrent 90 jaren voor de

geboorte vanChriftus, ende ookverscheydenRo

meynsche Keyferen na hem, alvoor Guardensende

Lyfchutten dienden, "twelckbuyten verloopvan

merkelijcken tijdt, ende veel proevenvan trouw

endedapperheyt, nietgeschiedenen kon.

UitmuntendeMannenwaren sy,boven allerleye

andere volckeren, inden Oorlog: foodat alles

bynavoor haerwijckenenbeevenmoeft.Zijnde sy

uytgelesene tepaart , endefoo kloeckin’t wem

men, dat fyfelfs met geheele troupen , in volle

wapenen,den Ryn konden overwajen: endedewijl

date heydenen waren, fiendevoornamentlijckop

het geenvooroogenwas, soodurfden fy(dekrig

moedigheyt, met eenige spranckelen van deugt

ondereen mengende,) vrymoedelijkfelfstegende

Komeynen feggen: Dat de German noyt eerft het

S AKoom



278 Eenkorte Hüftorie aengaende Holland,Sc.

Room/che volck den oorlog aendeden, doch daertoe

gevergt, niet enfanden anfen: dat het een oudege

woonte der Duyfche volckeren was,alle degeenen die

haar den oorlogh aendeden, te wederfaen ende miet

te ontfen. De Wet desvreedfamen Euangeliums,

doenmaels noch nie genoeggepredickt, behel

fende,datmen door te bedencken, niet hetgeene

dat beneden, maer datboven is, het quade door

hetgoede overwinnen ein te boven moetkomen,

enwashaer noch nietbekent. -

De Christelijcke Leere, in tegenftellinge van

't ongeloofdesheydendom,ishier te landenietwey

niggepredickt ende verkondigt, omtrent Anno

60. door eenen Willebrordus , overalvermaert,

waervan den heer Hugo Grotiusaldusfeyt: Ookie

bekent dat Willeboort, uyt Engelandt overgekommen ist,

ende onje Voorouders de waerheytderChriftelyke God

dienf beft verkgndigt, in geen andere tale, als de

Engelche in die tydt gebruyckte. Alhoewelookniet

te ontkennen is,dat het H. Evangelium alomtrent

deyden, felfsderH.Apofelen in de contreyevan

defe landen,doorde H.AMaternur,eenvande eerste

discipelen van deApostel Petrus,machverkondigt

zijn: gelijck dit de Autheuren, elfsonder de Room

fche Kerckevangeen kleynennaem,alsoobevesticht

hebben.

OmtrentAnno 1560.doenbegonmeerendemeer

dekrachtder Reformatierendeder verbetering, inde

Kercke van Chriftus , zijnde hier te laue niet

weynigverbattert endeverdorven, door tebreken.

Eenen Fan Arentzoon, deedAnno 1 566. de eerße

openbare Predikatie der Gerefermeerde in Hollandt,

auch by Hoorn , vour" Keguliert Klooßer, op her
welt
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welt,datmen over moet,als men van Blokertina Swaeg,

ende Bangertte voet wilgaen: endena een kortenty.de

wederom , niet verre van de Haerlemmer Poorte der

Stadt Amsterdam, buyten de vryheyt derfadt,noch

tans ter plaetfe, de Kietvinck genaemt, recht over

't Kathuyler Klooßer, p't buytendycks rietlant, op

den derden Kamp , gelijck Gerart Brandt daervan

spreeckt in fijn historie der Reformatie, 1 deelpag.

2, 18.325. Endeden ditomtrent dele tjdtde Gere

formeerde? De Doopgefinden waren hier te lande

omtrent het felve oogmerck envoornemen niet

minder wacker, arbeytfaem ende neerftig, ko

mende fels in donckerheyten durfternfe, doorha

gel ende/neeuw, in bo/chenen wildernfen, tot.dc

aenhooringe vanGodtsWoort dickwils t'famen.

Zijnde oock door een ongemenen yverderGodt

vruchtigheyt , fomtydts op defolders van de huy

fen wel foonabyvergadert, darfedoor de venfters

haer medebroeders voor het geloove sagen staen

branden aen defaecken;'twelckinveele Ioogroo

ten overtuyging maeckten , datfe, niet tegen

staende de alderbloedigte en jammerlijckte ver

wolgingen ende wreetste tormenten, die men defe

onnofele enwereloofe menschenaendede, haereven

wel tot deszelfsgemeynschap ende behdenife vry

willig overgaven; gaende dusvan faet, ryckdom,

eereende weluß uyt, alleen omna haer beftege

zweiten aen Goat, ende haer eygene confientiege

trouw tezijn. Zijndeditdingenvanfoogrootenin

fichten verwonderingvooralle.dewerelt,datfelfsde

alderbitterfte vyanden enpartyen vandit volk,daer

door nier weyngaen't herte getroffenengeraekt

zijnde, daervan dus behden moeften: Geen Kette

- S 5 rys
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rye is er ooyt ten viere foo vervolgt geweeß als defe,

engeens "eroock in twaelfhondertjaren, die/Goßtant

vafelyckvoorgefaen is geweeß als defe. Enix't das

gywilt inßen de kloekmoedigheyt dergenen, die ver

vogt zijn, de Herdoopers gaen de Luyterfthe ende.de

Swingelianen verre te boven: geljkditfelfseenge

leert Koomigefinde, onder denaemvan Florimondt

Remand aenwijt, in't eerße Boek van de Ketteryen

defreeuwe,pag.81.

Endemaeckede Reformatie, aengaende.de Reli

gie en Godtsdienst in defe landen een overgrootever

nieuwingende veranderingin veelerleyefaken: de

fgemingdeshemelsisfedertdientjdt, hieroockfoo

wonderlyckende fichtbaergeworden, datyder een

ditvan felts, als met de handeln voelen en tasten

kan: Want is dit landt,alleenuyt29 bemuurdefe

den ende uyt omtrent 400 Wlecken of Dorpen be

staende, de macht desfelfs nochtans isinomtrent

hondertjaren foogroot endewonderlijcktoegemo

men,dat menfelfsoverdegantische aerde,in aller

leye gewettendeswerelts,aengaende Hollane,niet

genoegenweette roemen noch telpreken: want

als hare Groot Mogentheiden, de Heeren Staaten van

AHollandt endeWelt-Wielandt , nu tot eenvrye Re

geerlinge,sonder iemantsbedwanggeavanceert zijnde;

als waerdige Waderen des Walderlant vaftfelden,de

koopmanfohap voor alle dingen,als in dit leer kleyne

landt,weilende overal van menschen opgevult,ten

uytertennoodigzijnde, metveelliberteten, vry

hiedenen togewingen, welte anthalen, endetekoe

feren : foo zijn allerleye menschen,felfs uyt alle

geweßenvande werelt, zijndegenegentot.de koop

man/chap, endeomeeneerlijcke winning te
- CT
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herrewaerts aen , als tot een een aldergrooß Ton

neel van koopmanfohappen, en de Koopleden ineen

feergroote menichte dagelijkstoegevloeyt:telmeer

der om datmen onderdefe regeering,welckinwyl

heyt ende bescheydentheyt, felsaen dievandegant

iche werelt, tot eenfeer doorluchtig exempelen

voorbeelt kan dienen, aengaende het point van

Godsdienß, niemantenprangt, maeraenelkfooveel

vryhet gaern overlaei,als om eerhkende Gods

dienftig televen, elfsmaernaeenigen/chynvan re

den magnoodigzjn: hebbendehare Groot Mogent

hedende wisheyendegoetheytvandenHemetontfan

gen , om nagelykeniflevan de gelackige dagen des

ARoom/chem Key/errTrajani, eenfaet opte rechten,

daer" vry/faettegevoelen wat men will, entefeggen

wat mengevoelt,gelijck den vermaerden Tacitus

daervan foofprak,inzijn hilftorien pag..416. Een

krachtigmiddelvoorwaer, omallevroome ende op

rechte menschen, dieGodt ende de deugt meer dan

dewerelt beminnen, endaeromaeneen Staatgroo

tendienft konnendoen, herrewaertsaen alsnaeen

veylige/chuylplaats ende herberg heente trecken:

waervandegeluckkige uytkomften, toteenonschul

dige afbreuck vanandere, ende tot wafgheytende

ferckte des Waderlandts, felfsvoor alle die maer

matelijckekennifehebben, leer openbaerendeficht

baerzijn. En boven al faet de liberalelheyt ende

barmhertigheyt niettevergeten, welckvolgensde

goedertierene voorforge ende beftieringe defeslandts,

aen de arme endenoordriftige, foowelvreemdelin

gen als eigene inwoondersbeweisen wordt: want

hetzijndebefte wapenendeswarenChriftendom,foo

, welombeschermt alsomgelegent teverewann:
(2.
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derranenengebeden metaelmoeßen endeweldadig

heden vereengt worden.DehogeAMachten desWa

derlandt,zijn met haerplakkaten ende uytschryvin

gen, alsoockeygene exempelen en voorbeelden, in

't besonder hare onderdamen , infulcke cierlijcke en

moodige dingen, felfsnavereyschvanfaken, opeen

extraordinarieende ongemeenewille, dickwilsfoo

welvoorgegaen, dat alle vroome anderdamen het

gemoet vanvreugde endeblijajchapdaerovermoest

opengaen.Vanhertenhoopendeendevertrouwen

de, datde Heere die felfsgeenkroes kout waterfon

derloonenlaet, daeroveruytlouteregenade, nare

perfoomenendehareonderdamen,gelijckinvoorgaen

de tyden, niet minder oock in't toekomende fal

bewaren, fegenen endegebenedyen.

En wat ongemene proeven en teeckenen van

Godts vaderlijcke ganft en/egeningover defe lan

den , en heeft menvan tijdt tot jdt niet welge

peurt? ons ingetrockkenvoornemen en laet niet

toe, om van defe dingen nu in't breedere spreec

ken: maerhoegrootelijcksis dezegenrijckefchip

vaert, ende dedaer uytvloeyende ryckdom hier te

lande, nier alle dagenaengewaffen entoegenomen.

Een oudt ende voortrefflijck Hftorie-fchryver

van ons Waderlandt, namelijckEmanuelvan AMete

ren,getuygt,datmen in eenjaer duy/entgrootefche

pen binnen Hollandtende Zeelandt maeckten. Ein tot

een nader bewijsvan degroote mcnichte der fche

pen, die in defelanden zijn, Anno 1587.wierden

allcen in de Zondt, meer danfes hondert fchepen,

(den vermaerden Hugo de Groot feyt welvan(even

hondert,) door den Koningvan Deenemarckenaen

gehouden op eene reys. Ende het wasdenvºr:
614
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den Kardinael Bentivoglio felfs, zijnde Paufelijcke

Gefantevan Pauls Paulus de Uyfde, welckegetuyg

de , dat hetgetal der(hepen hier/So grootis, dat het

felve,na'tgemeen gevoelen vergeleken kan wordenby

alle de overgefchepen van ganfthEuropa gefament

lijck fa,fegthy,de/chepen zijn bynaoneyndelik,van

de welcke der armen, die inhammen, ende dehavenen

van Hollande werden vervult. Ende hyvoegt'er

aengaende Amfterdam, alsoockwegensdebinnen

landische/chepen ende/chuyten by: Alle defe sche

pen komen /gh te verfamelen en te/amen wieten (oms

foote freken)in e-Amfterdam,van alle geweffen der

wereldt, ende metalderhande forteringe van Koop

man/chap; invoegen dat defe Plaefe op deer tidt kam

gehouden werden als vor demelft“ begaenfe Koopfade

niet alleenlijck van Europa, maer van de gantische we

relt. Ende eenige feherp/innige hebben gefeyt, datter

meerderhuysen binnen Hollant op't water als templat

ten lande zijn. Gelickmen ditvindtinfijn verhael

van Nederlant, I. Boek, pag38,39,42.

Anno 1599. in April quamentot e-Amfterdam in

eene reife endete gelijk welfeshondert ende veertigh

fhepen uyt Ooßlant aen, zijnde meet alle groote

fchepen; medebrengende welvifien duyfent laßten

goederenvanalderhande foort,waer voorheteene

door hetanderegenomenwelontrent veertiggul

den tot vrachtvoor hetlaff betaeltwiert; makende

te samenwelfeshondert duy/entguldensalleen voor

defe eenereyfe.

Anno 1601. voeren uytdefeLandenendatmaer

in twee ofte drie dagen tijdts,weltußchen deugten

wegen hondert föhepenna Oßlant alleen. -

Uytwelke exempelen menkanafnemendegroo

z
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tefchipvaert welke hier te Lande gehanteertwort.

Want is het getalderföhepen alleenna eengewelt

gedestineert,foogeweldigende uytermatengroor,

immersalsmendandaer nochbyfounemen,diealle,

welke in eenfeer groot getal noch na veelerhande

anderegeweltenvan dewerelt gaen, soofoudeher

vooranderevolckeren, die weynigvan de fcheep

vaertweten,veelte groot ende wonderlijckwor

den, endebynaalle gelooftebovengaen.

Maer isdefchipvaert niet alleen een teecken van

grootemagt endevanveel vermoogen, alfoo hetfel

ve buyten overvloet vangeltendegoedt niet welte

doen en is; maer oockonder dezegen desHemels

daer benevens een uytnemendt middel, waerdoor

veel winning ende profijt dickwils bekoomenende

verkregen wort.

Hoefernuis Hollantookdoorfijnmenigvuldige

endegrootehandelingter zee, nietalle dagen,voor

namentlijkin delaette hondert jaren herwaerts, in

rijckdomendeovervloetvan/lver endegoudt,aen

gewaffenendetoegemomen? alleswat hier toedie

nenfoude, byte brengen, enfoudevoor ons niet

wel doenbaerzijn: endeten defen eyndefou mcn

veel eer een groot boeck, dan alleen eenige aen

merckingen te makenhebben : maer om in defen

deelekort tezijn, ende alleeneenigefeeraenmerc

kensweerdige dingen,tenvoorbeelde aente raecken.

Anno 1573. doen AMaximilianus, Grave van Boß

fürw, Admiraelvan Hßangien,tot Hoorngewangen

fat, verklaerden dievan Noortholant, ten bewjfe

van haer overgroote armoede ende gebreck, datie

een drie bootsende een boeyer tenoorlege,tot bevey

ingderzee,tegende Keerooversenkapert uy
SINOS
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endeter Zeebrengen konden. Maer fiet eenshoe

dat defeLanden, alleen in dertien jarentijts, endat

faende eenalderfwaerfte oorlog met Hifpangien,in

magt ter zee geweldigwaren toegenomen: want

hetwiertbevonden dar.Anno 1588. defcheepen van

1oo tot 4oovaten toe in Hollamt,Zeelandt ende Vries

lant well tot/even entwintighondert toe in getalbe

liepen. Endedoenwertfelfsopinformatie verklaert,

dat men hier alleen in veertien dagen tijt hondert

fchepen ten aorloge konde uytreden,omde vanden in

't Engels Kanael tekonnen wederttaen. -

Konden Anno 1599. de Staten van Hollande en

Vßvrieflamt,vollgenshaer Placcaet van Februarius

desfelvenJaersvanhare anderdamen, nietbekomen

eenen halven honderfen penning alleen, nietineen

jaer tegelijck, maer in vierjaren byverdeelingte

betalen : wat fiet men nu in defen deele , door

Godtsfegen een overgroote ende alderverwonder

lijckße verandering; aenmerckende dat de Hooge

4Machten desWaderlandts,vollgens de noot der1a

ken,enevenwelnietgeheelbovendemacht derOn

derdamen, door hare plakkaten gewordert hebben,

boven de ordinare verponding, die altoos eenen

honderfen penningbedraegt ; noch driemael hon

«dertfenpenning, niet in vierjaren, alsAnno 1599.

overeen enckelen200penninggeschiede, endoen

maels door Hollandt niet betaelt konworden; maer

binnen detijdtvaneen jaeralleen, "twelck alsmen

"tna den tijdt verdeelt, nufelfsvierentwintigmael

meerderis, danalsindievoorgaendetjit nochniet

betaelt konworden. Endeom degroote macht van

Hollandt , nochonderscheydentlickertefien, niet

om alsonverstandige menschen, onsfelven L'61"

- effen
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heffen endete roemen; maer alleen om den Heime

over desfelfsfegeningen telooven endete dancken:

Indelaßenvan de Seven Vereenigde Provintien, be

raalt Hollande meeralleen, dan allede overigeSer

Provintien te famen doen. Wantmoet'er hondere

- dufent galden betaelt wordenvoor’tgemeen, foo

betalen de Provintienydervoorzijn:

Aendeelalsvolgt.

Gelderlandt - n 5612 - 5

Hollande - - - 583 I2 - 1o - 6

Zeelandt - - - 9183 - 13 - 5

Uytrecht - - - 5829 - 4 - 9

Vrieflandt - – - 1 1662 - 13 - 93

Overyfel - - - - 3570 - 8 - 9

Groeningen en Ommelanden - 5829 - 4 - 9

fomma Tooooo - 0 - 0

Ja als hare Groot Mogentheiden, de Staaten van

Hollamt ende Wefvrie/landt,hareOnderdamenboven

de ordinarieverponding, nocheenenhonderfenpen

ming, van alle hare vategoederen, hufen , lan

den , renten-brieven, en anders doen betalen,ge

liktegenwoordignu noggeschiet,foen washet

onsnietgeheelvreemt,omte denken,sondereven

wel infulckegroote dingen ietstefullenvat te

len, datalleen defetwee Poßenvoor Hollandt jare

lijcksmeerderdanwyfentfeventigtonnengoutsbeloo

penmogen. Endan wordt den Impf,den 2oen40

penning, mitsgaders de lafenenkonvoygelden, en

de veel andere dingen meer, noch niet eensge

InOENIT.

Uyt welckalles dan , vooryder een lichtafte

leyden endetebegrypenis,watalgrooteenmenig

vuldigezºgeningenein weldaden,denHemelvantjde
LOL
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tot tijdt, aen defenStaat, ende desfelfsOnderda

men voornamentlijck, zedert de Reformatie, be

toontendebewesen heeft. - - -

Ende isdefe Repubyck,alseenoverheerlijcke en

de fchoone lelie onder de fiekende doormen, door

haat endenyt, elfsvande aldergrootste Prin/enen

de Verfen deraerdemenigmael, endedat.fomtjdts

tot het uyterfettoe, aengevallen, besprongenen

debenauwt geweet:den Hemelnochtansheeft de

felve, alseenherbergh der vroomen, endeeenvey

lige/chuylplaete der gener dievan hacreygenWa

derlandt, onnoofel endewredelijckuytgetooten,

anders ten uyterften radeloos ende verlegen waren,

overwonderlijck beuraertende befchermt: endehoe

veel alderduydelickte proeven ende bycken fou

mentendeeneynde, nietalopnoemenkonnen?

Anno 1572. quam indewinter in Hollandt een

feer stercke ende onverwachtenVorf, waerdoor

defchepen , (zijnde meet alledesfelfsmacht,) in

hct ys tuffchen Amfterdam ende Hoorn, op Pampus

bevroofen : de Heeren des landts, niet minderals

alle anderegoede Patrioten, feerbekommertzijn

de,uyt vreese van den tyandt, (tewetendenSpam

giaert,) die hemhier ein daervertoonden, hebben

groote neerftigheyt gedaen, om defelve föhepen,

eldersbinnen een goeden haven in te hyten. Maer

eendeelsdoorhetlagewater, endeanderdeelsdoor

dien hety uytermalten dickwas, hebben niet of

weynigkonnen uytrechten. Dochindelealder-ra

deloote nootgerefolveert zijnde, omdefegroote

en kostelijck vloot/heepen, felfin brant tcsteec

ken, op dat de vyandt dieanders niet rooven,en

de tot verderfdes landts aenleggea fou; fier'
-T AAL
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laet Gode, die dochgeen ding te groot noch te

wonderlijck kan zijn, een fiercken Noordweften

wint wajen, waer door het waterisopgevloeyt,

endehety tertontgeborstenis; makendeeen open

reviere, streckende tot aen de Sreden Hoorn ende

Euckhuysen toe, alsofhet met bylen waregebyten

de gekaptgeweeft: komende metgemack de/chee

pen alsóo indehaven. Desanderen daegsfmorgens

floeg de wint, als hebbende met defe kours nu

zijnwerckgedaen,wederonom, en choofhet 7s

wederom foo dicht, datmengeen watereensfien

cn kon: vriefendehetopnieuws niet minder sterk

alstevooren. Ziethiervanby Bor, deel 6.pag..307.

waervaneenderfeerwelgerymtheettopdefewyfe:

Een wonder werrick Gold gefähiet in deftijdt,

Hier op de Zuyderzee, den vyandt tot een flyt.

Daer leye al onfe macht nur in hetys bevroofen ,

Men heeft de befte raet aen alle kant gekoofen:

Den vyandt leyt enloert, hetperijckel dat is groot,

De/cheepen leggen vaß“, men ist in hooge moot.

Godt geef een fercke wint,hetys begint te/pljten,

Enhoudtdienfelvemfreekgelijckmen wilde byten.

Sy kommen in de Stadt : en/et den anderen dag

AMen in de gan/che zee geen water meer en/ag.

Hetvrief weer even/terk: di Goetheyt bovenmaten,

Uw tweede Iraël en hebt gr niet verlaten.

Wierdt hetlandt Anno 1576. doorden Koning

van Hßangien foobangendebenaeuwtgemaekt,

welck doenmaels de aldergrootste Prinz was van

degantsche Chrißenheyt ; hebbende eengebiedt ,

foowydt uytgestreckt, dat de Son dacrover nooyt
- OH
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onderging: dat felfs het manheftig herte desPrin

fin van Orangien, Willem de eerße , daer door der

mate beangft wierdt, dat/ef zijnßittvinnig vernuft

fchierten eynde vanraet fcheen; en manwelijk wift

zwerrewaerts fich heentekeeren. Waervan denver

maerden P.C. Hoof, inzijn Nederlanf bißorien,

pag..452. verderaldusspreeckt: Hetdoch hem,(te

weten Orangien) foo na om gekomen, dat hyvoor

/loeg, van mannen, wijven, kinderen, die de vry

hey eenglijck liefhadden, metal't beft der tilbare

haven, in (cheepen te laden, allerdijcken endammen

deur, molens aen brant te feecken , en't gamtfche

landt met water te verwoeßen, omgelijck byverfchey

de volcken ouwelincks geplegtist, ergens eenen ande

ren hoeck werelts in tenemen, daer men buyten/la

vernije van lichaem engemoet fige televen. Maer

doch, als het water dusna op de lippen quam,

doen gafden Hemel, die groot ende wonderlijck

in alle fijn wegen en wercken is, een gantisch on

verwachtenuytkomft, diebeyde/chtbaerendefeer

geluckig voor den lande was. Want defe Koninck,

van Hßangiens Krigsvolck, inplaetevan hetonfe

nuverder afte maken , engantisch uyt teroyen,

flaetonder/schfelwen tot muyterje endeoproer,ende

het gantische Nederlande, dat voor eengoedge

deelte, uyt/chroom vandes Kaning wapenen, sich

dus langnoch watfil ende achtergehouden had,

dat viel tot fware afbreuckdesvyandts, denPrinfº

totgroote verferckingvan dien, vanfelfstoe. Een

gewalfoofeer opmerckelijck,datdenvoorgenoem

den PC.Hooft, tergemelderplaetfe, infijn hift

rien , daervanfeggen moeft: In het dobberem du,

der wagen eenerzee van forgen,fett hy (teweten

1 2 den
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den Prin, (foo te/ggen ? den hemelopengaen, en

de hoope van 't heyl verfehjnen, dat de dringen der

Bonitgenooten, uyt het voerfantheeftopgebeurt,ende

gefweept met de binnen, die hen tot noch toeftaende

houden. Ende fiet dusbleeck, hoe dat het licht in

de alder, donckertfie duyffernfe, aldereerft pleeg

door tebreeckenende opte dagen: nemendedcgod

delijcke hulpe en bystant dan haer rechten aen

vang, wanneer dievan demenscheljckelteneynde

is, endegantischgeenraer meerweet.

Anno 1588.viel een wonder , totgrootgeluck

van defen Staat , ende in't besonder van Hollandt

voor: waer vanfelfs.de ooredesgantischenaertbo

dems ruyfchen en tuyten moelten. Want het wasin

diese tijdt, dat Philippus detweede, KoningvanH

fpangien,welckden vermaerden Hugo de Groot,den

machtigfen in Chriftenrijck, ende denrijckßten aller

Vorfem noemde, die gebooren worde, een vreese

lijckevloot, opallekulienvan Hßangien,eninalle

havenenvan Italien,onderfijngebiedt staende,toe

ruften, ingetalwelvan hondertenveeringföhepen:

en onderdelehetmerendeelvaneenongeloovelyke

grootte, ende veele die sy Galioenen en Galeaffen

noemden; waer in, na degedaentevan Kaffeelen

en Steden, elfstoorensenfelderingen opgerechtwa

ren, die metweldrie hondert roeyerswerdenvoort

geroeyt: verfiehmet twee duyent vifhondert fuk

kengefchutz, engettingrootemenichte, metprovi

antenvoorraet deslevensvoorfesmaenden,envoorts

alle 4eboeften diemengewoon is in een land-oorlog

meldete voeren, en daeronder freppen, enaller

leye andere middelen, tot moort enjammerlijcke

flavernije : zjndeverder defe vloot noch gesterckt

NCL
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met ontrent twintig duy/ent krygsknechten , om

alleswatmen wreedt en boos noemt, daer dooruyt

te voeren : en waer toe dit alles anders, danom

eert Engelandt, endaernadefe landen, tengron

detoete verworfenendeuytteroeijen, oftetenmin

ften des elfs inwoonders tot een alderellendigste

endedroevigste lavernjewechtevoeren. Zijndc.de

Spangiaerden, in dit groot ende boot voornemente

fouter, omdatden Hartogvan Parma,voorfienmet

omtrent vierhondertplatbodemen, dienstigomopal

lerleyevlacktenste konnenaenkomen, in Wlaende

ven met een legervanover de dertigdufent man,

tevoet ende tepaert te velde lag, ende opvoor

raedt noch achtentwintigfcheepen van oorlog, te

gende aenkomtevandeievloot uyt Hifpangten,ge
reet hielt: omalfoo mer een Armade van hondert

acht-en-feißigvreeselijke/chepen van oorlogter zee,

endemet een Krygherr van meer als vyftig duy/ent

mannentelande, hier allesvoort aen fijn eyndete

brengen ende afte maken : zjnde, na menvoor

waerheytfegt, in defeydelewaen ende hoogmoet

foofeerverheugtendeverblytgeweet, datieaen

gaende defe landen, alvoorensdeampten, langoe

deren, wooningen, ende alle verdere Oorlog-win

/temondermalkanderen reetal verdeelt hadden.

Maer fiet eens, alsdefe vervaerlijcke frick dus

vaftgespannen scheen, hoe dat seden Hemelfelfs,

welckalle ydelheytendeopgeblafentheytdesmen

fchen, als in de wint doetvertuyven, vernietigt

endeverbrookenheeft.ParmawordtinfijnVlaem

fe havenbeflooten, sonderdaereensuyt tekomen.

De Spangiaerden, die veeldingennoodigten oor

loghaddenmeegenomcn,haddennogasveelan

I" 3 de
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dere versuymr, onderwaenvandiedoorParmate

fullen ontfangen.

De Engelchen en Hollander,die symeyndendoor

fooontagheljckemachtte vermoordenendetekee

len,alsfehapenenlammeren,fier,die doorde hoogte

desnoots, ende van 't ongelijckgetergt, vochten

endefreeden alsbriefchendeleeuwen, Nauwelijcks

oock waren de hoovaerdige Spangiaerden aen

denproefvandenflaggekomen, offy maecklenge

dachten om tevluchten: wantdoorangtbenepen,

endealtenaeuwineengedrongen, fooftietenhaer

eygenfcheepen, doorhetgewelt derzeemalkande

renfelfsaemfuckken: eenfeer machtig/chipvanSe

ville, op hebbende achthondert mannen, moeft

fich in der haeft aen den Engelchen Onder-Admi

rael Draeckovergeven : 't grootte/chip vanBi

koyen dat voogal ten eerften in brandt endever

ging, daer van maer weynigmenschenhetleven

geborgen wierdt: het fchip van Moncado, zijnde

het grootste van allen, wierdt doordeEngelchen

vermeestert, endeweldrieuurengeplundert;waer

in welvyfigduy/ent dukaten van Koning gelt wiert

tot buy gemaeckt: verscheyde/cheepen der Spangi

aerden , jammerlijckvan't geschut gebryfelt ende

doornagelt, gaentegronde, endewordenungewol

gendoor.dezee. Twee/cheepen der Portugpfen heb

ben de Hollanders bemachtigt, endoordeifeenan

dere alderswaertifte ongevallen benepen endege

perlt , wierdende Spangiaerden foobangende ver

legen, datse te rade wierden, als’t maerdoenbaer

kondezijn, wederomnahuytekeeren. Zijndeden

angt ein schrik in'r algemeen foogroot, dat felfs

den HertogMedina Sidonia,opperste Admirael der

vloot,
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vloot,(madat verhaelt wor)overlegtfuhebben of hy

nuet de vuoot in 's vyandts handen (datisaendeEn

gelföhe ende Hollander) overgeven, endealleenheit

leven daer afbedingen wilde. Maerofmendemen

schclijcke handen ontwijkt , voor de Goddelijcke

wraecke envaltgeenontvluchten. Swaerisden/trydt,

maer feerongelijck is de uytkomß geweet : alsde

partye van defe zyde , niet een /chip van cenigen

naem, ende nauwelijcks hondert mannen, in alles

foheetenbatalje ofgevegt,duerendewelacht dagen

lang,verlooren hadden, endedeSpangiaerdenin't

tegendeel , wel omtrent vyfduy/ent menschen in

't getal, ende niet weynigvan hunneföhepen van

den fwaertste rang; foofetten sy't methaervloor,

zjndeverschrickt voor meerderflagen,na'tNoor

den , achter Engeland, Schottlandt, ende Irlandt

om, fchoon doen een kours, nauwelijcksooyt be

varen, om maerwederomthuys- te komen. Macr

waren syvoor menschen bevreet, defe refedoor

fwareformen entwinden, haerdoorGodswreecken

dehandt toegefonden,wasvoorhunnochveelvree

feljcker: wanthebbendedeselangerey/omte ont

vluchten aengevangen , foowordensydoorfwaren

noot derzee, looferbesprongen; darpaerden,laß

beeßen, packendefackover boort moeften , om

't holder fchepen tegen het“ derzeebarente

lichten. Sommigevanhun/chpen zijn opde kußen

van Engelandt ende van Vranckyckgetrant ende

vergaen: andere zijn op de klippenvan Noorwegen

aenftucken geltooten, ende eenige oockfoover

re, doorfware duarrelwinden, aen'tuytertevan

PtNoordengeraakt, als offevoorhadden, daer,na

eenonbekende werelt teioeken. Selfstwee-en-dartig

T 4 VAIM
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-an defe /chepen zijn op de droogten van Ierlant

=engejaegt, oft in denaburigezeetegrondegegaen,

="de hervolek, "twelckhooptennochbehoudente
"worden , onder voorwendingdathare veelheyt niet

- ***en was, voortternedergemaeckt. De

"geheftde gramfhap desHemels totaenhaer
Vaderlande toe vervolgt; twee van de selvezijnin

haer eygen haven, als byongeluckindenbrantge

vloogen, ende verfcheydene door fware toevallen

"g verengeluckt. Ende van alle diese fchepen,

ende Van defe leer groote vloot, daerdeonveritan

digheyt der Menschen, den Hemelbynamedetrate

/en wilde , zin in alles maer dertgfhepen,dieden

Hyfocht en andere behoefehadden gevoerr,endevan

de 9/ag/chspen maer een behouden in Hißangien

"en Inderwaerheyt, eenwerckendeuyt“ foo feier Van Godts macht, rechtvaerdigheyt

dat ““etbey, aenallekantendoorstraele,
„Er “ erb , die groote Princesende Koninginvan

'' haer feiven in perfoon, opentlyckten

Ceren van » Om voor alle den volcke , ter

nerckeli. Odts groote naem, daer over defe aen

g“ worden uyt teroepen:Darinooytee
-------- - -fich Haa opgedaan, waer in degunfte der

doe- Z "feige God, door/Gotaßbare beuyen hade
A- en, Hoe /zack allemenschelyckemacht ende

- ***-j,on-al-O AAogentheytte beftryden.
pperfteA4ogenthey y

*** - -, “ AHßorien vanden vermaer

A 3 5 . - *** - pag, 13O, 1 31, 132, 133, 134,

“Hie als men de" veel andere wonderheke

+-------- - '' sichtbare bescherm ingonies Vader

II Ts "Overw ') tot tijt voorgevallen, maereenig

*Er ende aenmerckt; moet men dan
I11CL

--- -
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niergaernbekennen,dat degeschiedeniffevanAmu

rathes de derde, Monarchvan't Turck/e Keyferryck,

hier omtrent feer wel tepaffekomt, waervande

hiftorie behelft : als defegroote Vorf, opfeecke

ren nacht niet konnende flapen, byhemfelven in

fijn gedachten lag tepeynfen endetemaelen, hoe

dat fulcke feer kleyne landekens, als Hollandtende

Zeelandtzijn, die menin de kaert omhaerkleynte

wil , nauwelijcks eensfien ofbeoogenkan, kon

denwederfaen hetgroot gewellt, ende de machti

ge wapenen van fulck een machtigen Koning, als

dievan Spangen,was; diefooveele Koningrycken,

Hertogdommenen Ryckdommen befat: hymorgens

fijne Bafaes ofRaden by een geroepen hebbende,

enwillende , datse hemhiervanbequameoploffin

geendeverklaringefoudendoen,oovondensyhaer

desaengaende alle verlegen; maerdachten dat den

Ambafe.deurvanVenetien, doenmaelsaen't Turck

fe Hof, alsdegelegentheytdeferlandenbeterkun

dig dan fy, fine Majefeyt hiervan veel beter en

klaerderbericht foudegevenkonnen. Defetenho

veontboden ende verscheenen zijnde, gafopdefe

vrage ten antwoorde ende voor reden, dat deKo

minginnevan Engelandt „ende den KoningvanVrank

ryck,defe landen machtige onderfant deden inden

Oorlog; dat dit eengebroocken landt, volvan ware

ren, froomenende revierenwas, endeoockverfien

ende beset metferckefedenende vefingen. Maer

den Keyser dit alles, als gantisch niet genoegaem

zijnde, verwerpende, hefzijnhandtop, enwees

na den hemel toe, en riepindefefeeraenfienlijcke

vergadering, felve uyt : Myn Heeren , 'tis Godt,

ºtis Godt! die defelanden behaudt, anders waer"ton.

T 5 /30
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mogelick. Sietoouytnement bleeck de machtige

hand Godts,totverwonderingfelsvan degantische

werelt, indefelandentebehoeden endetebescher

men; dat menfelfsin'tverre afgelegen.Turckyen,

enonderdeblinde Mahometanen,daervantotgroot

makingevan de namc Godts, dusopeenalderbe

sondertifte wyfe fpreeckenenroemenmoest.

Ende om dittenaenfienvan denSpaenfen Oorlog,

ten befluyte nochverdertefien: ofdanden Koning

van Hßpamgien , e-Anno 1576. alleen tien ofelfja

ren tegen diese landen geoorlogt hebbende, reets

al twee enveertigmillioenen-dukatenwasquytgeraekt,

endenochdageljks, bovendeeygen inkomftendes

landes, alle jaren meer als twintig tonnengoudts

uyt Hßangien herrewaerts verfondt: Sulcks dat

ten laetten hem den oorlog, felfswel veertigmael

meerder gekott hadden , danditgantischelandtin

dengront kondewaerdigzijn, geljck de AWeder

lanfe hiftorien dele dingen aenwijlen : Soo heet

dien doorluchtigen Print, ende grooßen Monarch

nochtans, die kleyne ende geringe landt, zijnde

inveeleopfichtenier waerdig, omeensby'tgroo
TS Koninkrijck van Hßpamgienvergeleeckentewor

den , felve om vrede moeten bidden, willende,dat

meerderis,defenStaet niet eensinhandelingtreden,

ofden Koningvan Hßangien, welcksvoorgeven in

dit gevalwas geweet, niet danom fijncygen erf

de/te spreccken, moetbyeygenhant-teeckenin

gen, uytdruckkeljckverklaren : defe vereenigde

“ºvincen, vor vrye landen te kennen, daerhynoch

alle zyn makomelingen to “ eeuwigheyttoe, miets op

'e Pretendere,„h te/eggen hadde : cn dut by den

 

Koning, tot envoorbeclt van overwonderlijcke
2/7's
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V

vernederinggedaenzijnde, fooisopditfondament,

den megende dagvanApril, e-Anno 1609.het befanie

voor walfjaren,naeen veertigjargenoorlog binnen

Antwerpen geflooten ende geteeckent: daerAnno

1648. eenvateenvolflagen vrede opvolgde: zjn

de deorGodtsfegen van foo geluckigen uytkomit

tot nochtoegeweeft, datfelfsveeleKoningen, Vor

fen en volcken, uyt defe enandere middelen, van

de uytheyt defer landen oordeelende, nietweynig

nadesfelsgunft endebondgenootschap hebbenom

gesien endefichdaeraengelegenlieten.

Endewatproevenvangunft, ende overwonderlij

ke beftiering, denHemeliedert dientijdt, nochal

verder aen de Inwoonderen deles landts, te gelijck

onder veelerleye katydinge, van desfelfsvader

lijcke handt, door one fonden en misdadenover

vloedelijckwel verdient, gegevenendegeschonc

ken heeft , isuyt veelerleye duydelijcke middelen

openbaer enfeecker. Ende om nueenweynigvan

den Franßen endeEngelen oorlogtegendeten Staet,

federtdenaenvangvandenjare Anno 1672. tefpre

ken; washetdan denmachtigenLodivicus de veer

tiende, Koningvan Vranckyck, wiens Koning

rijckalleen achtienmaelsoogrootis,alsalle defeven

Provincien te lamen, wienshoogmoediendevoor

nemen, om defelanden uytte1.oeyen, hemmeda

lien metditopschriftdedeftempelen: Ickhebfe (te

weten de Nederlanden) in de hoogte opgetrocken,

ickfa/ewederomtemietmaecken: endeaendeandere

1yde; Syzjngeflogen door den blickfem vanden Fran

Jen Godt. Ende dp een ander, aen de eene syde:

AVergens is my een perkgeftelt: ende aendesfelfsan

dere kant; Alleen befendig tegen veel. Gelijckden

Ver
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-

vermaerdeHeer Valkenier,infijn verwerde Europa,

defe dingen aenwylt, pag. 314. Ende trock deien

Prins uyt van Parys, op den27dagvan April, des

felvenjaers, met eenaldervreeselijcktheyrleger,

van omtrent hondert enzyfen veertigduy/ent Krygs

knechten in't getal , alleen om deie landentoteen

alderjammerljckt bloedt-badtte stellen, ende alles

uytteroeyen, teverwoetenendeteverdoen? fiet

hoe dat denHemeldefen trotfenende verfeheurenden

leeuw , een haeckindencuse ende een gebit opde

lippen heeft gelegt: alsofhyfeyde,totdusverreen

de oockverder niet. Hy heeft het voorwerpvan

fijn principale benydiging, namelijck her fegen

rijck Hollandt,metfisneygenoogenvanverremis

fchien mogenaenschouwen; maerfijnvoeten daer

intefettendatvermocht hyniet.

Wantwasbyden Franjen Koning, infijngroote

Krygeraet een refolatie genomen , die uytgevoert

zijnde, na alle menscheijckeaparentie, toteenuy

tert verderfdeler landen gedient loude hebben:

daerinbestaende, dattwintig duy/entruyteren, elck

meteenmanachterhaertepaert,den Nijel ofNeder

Ryndoorwadende,in aller poet,endeIondereenig

idt verlies, op hetmachtige Amsterdam aenfoude

trecken ; om defe partye, zijnde het hert endeal

dernotabellte van'tgantischelandt,dooreenalder

uyterste ontifeltenife ende verwerringe, die lyuyt

een foo fubyte verschyningverwagtede, overval

lenende ingenomenhebbende, hetoverige vande

fe Provincie, alszijnde dusvanzijnvoornaemste

kracht ende ferckte gantichelijckafgesneden, in

ortetjdr, ende als neteenfrong, voort "eene

maal meester tezjn.Maeralsmenditgroor delernen
- VOOT

",
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voornemen , op eenmacht tuffchenden tiendenende

elfden funius,foudeaenvangenuyttevoeren;gaen

de den Koning selvemetalle zijnGrooten, onderher

lichtenvanwel200flambouwen,mede,om hetdoor

wadenvan den Titel, door tooveelefijnderruyters,

met soogrooten menichte mannen noch daer en

boven gesterckt, metfijneygenoogentefienende

reaenschouwen: Watgebeurt'er doen ? in der

daet ietsdatfeeraenmerkelijckis, engantisch klaer

doe:fien, hoedatden Heimelfelfsdealdergrootste

toeleggen ende raetflagen der Komingen en Prinfen

menigmael door de aldergeringsteenkleynftedin

gen ende tuffchen-vallen bespot, endet'eenemael

te niete maeckt. Wantalsde Françoifen, hebben

de de Vriefcheregimenten, om den Tellte decken,

aen dees ydegelegen, metharewapenengedwon

gen ompardon te roepen 3 nuingröote menichte,

endemet een ongemenefurie doendewaren, omde

reviere tepaflieren, foowashetlosbranden van maer

een eenig piftool, buyten toelegende alleenbyon

geluck, die besonderstegelegentheyt,waerbydit

groot defyn t'eenemael renieteliep. Want alsde

Wriefen dit vooreen teeken opnamen,van dat de ove

rige Franferuytersmaerhadden aentetrecken, ende

haervoort fonder genadete kapotteren ende omte

brengen, foovattenfyalsdesperatemenschen,om

voor haer doodt nochfooveel wraeck vanhaervy

anden tenemenalssyfoudenkonnen, hare wapenen

in alderhaeftwederomop,enschietenvuuren vlam,

ondereenkringvan meeralsdertigvan de aldergroor

fe van gantisch Vranckyck: welcke de eenevoor

ende den anderen na soogetroffenwierden, date

doodelijckgewontzijnde,vandenpeerdeaf,inden

- ze
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revier maer nedertorten; fulcks datbynanieteen

van aldie Heeren nietdoodt bleef,ofgequettwiert.

Ende ofden Koningfelvemetzjn broeder, ftaende

hier maer eenweynigaf, byfeeckerwintmeulen,

dit alles metgrootongedultenfampvoetendeaen

fag, tenkondede Vriefen niet beletten omin’taen

rechten en uytvoenenvandefe Tragedie maervoort

tegaen,totdat'ermeerals5oo mannenvan de Fran

fen, ende daer onderferveelevandenalderhoog

itenrang, in defeattieaenhaereyndequamen. Den

vermaerden Duc de Langeville, zijndein't aenvaer

den van defen toeleg, geenfintseenvan de minfte,

wierdt met twee schooten doordenborstfoodanig

getroffen, dat hytertont doodt bleef, endevan

fijnpaert viel. Den doorluchtigen Prin van Condé,

die als opperhoof van dit verderfelijck voornemen

alleswas toevertrouwt, wierdt met twee koegels

in den flincker arm beneden aendeelleboogdoor

fchooten, fuytende den derden koegel nochge

luckkigvoor hem, opdenknoopvandenfadelaf:

enfoo wierdt defen man, inplaetsvanfoogroote

aenflagen uyt te voeren, alswashet machtigAm

fterdam, enfegenrijck Holland internemen, in een

rosbaer, als eengewondede tot Emmerick gedra

en, endeten huyse vandenHeer Burgermeester

Christiaen Rademaker, om genesen teworden,ge

bracht: daerhemden Koningop den 16dagvan/

nuarius, in plaetsvan aengaende ditgroot defeyn

van een geluckige uytkomit re hooren, in deren

faet befoeckenging. EndefietdoorGodtsfonder

lingebeftiering, byfooklynentoeval,daerniemant

eens op dacht, wierdtden Prin van Condé, bene

vensveel andere meergequett,enfooblecfdeser

Jo
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folutie, om opAmfterdamaentegaen, geheelach

ter,enwierdendeconceptenenvoornemensgantisch

verandert ende omgeset. Sie die alles in't brede by

den heer Valckenier, in zyn Verwerde Europa, pag.

453,454,455,456,457,458.

In de maent Funius des felven jaers gebeurden

iets, tot heylen befcherminge des landts, "twelck

mengeen mensch, nochmenscheljcke macht, of

wijsheytin't alderminte, maeralleenGodtsmach

tige handt ende goedertierentheyt moettoefchry

ven: want als de Engelche Vloot, leggende op

onfe kuß gereet, een aenflag maeckte om'tTexel

binnen teloopen, dat Eylandt endedienhaven, en

de miffchienbygoedt geluck, gantisch Noordhol

landete bemachrigen; foogeeft den Hemelnetop

die fonde, als de vyanden doende waren , om dir

defynwerckstelligremaken, alswildehyde Poor

te enhavenones andts voor hare fchepen toefluy

ten; dat de ebbe der zee niet op de kußenvanZee

landt, maeralleenvan't Texel, inplaetsvanalleen

fes uuren, datandersdevasteregelisvan de natuur,

felfs tweemael foo lang, dat istzwalfuturemaeneen

duurde: dienende tot een groote verwondering

van alleZeelieden, daeromtrent nietalleen, maer

oockvan alle andere menschen , diefoo wonderen

fake , foo net opdefe tijdt, ende die gewaltoege

paft,foude hoorenendevernemen. Daer dan noch

by quam, dathier op,in't alderschoonte vanden

fümer, foogeweldigen form-wint van den hemel

verwekt wiert, dat de vyanden,welckegekomen

waren , om metfooeenboos voornemen ons lant

aentedoen,voortaennietenwiten,hoefyhetfelve

felfsgenoeglaemfoudenvlieden enmydenkonnen,
- - Want
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Wanthebbendetweeoorlogfchepen, daerondereen

vanweltachentigfucken,oponte/tranden verloo

ren, endezijnde verscheydenvan haerprovianden

ammunitiefchepenverongelukt,endeanderegroo

te schade hier tebeurt gevallen; foozjnfe,nawel

drieweecken in form en onweder op.de kulienvan

Norwegen omgeflingertgeweet te hebben, ten

laetten omtrent Solbay, Ionderietsuygevoertte

hebben, met/chande engroote (chadebinnengeko

men; hebbende den Hemelinonfegroote moot, de

zee met fijn wonderlijcke froomen, endehoogeen

bruyfende zeebaren, onstotvatcmurenendefter

ke voorfchanßen gestellt: omdoor.de ondervinding

felfs, onsgantisch klaerte doenfien, dat mennier

in de menschen,macralleen in Godttevertrouwen

heeft.

In't felfde jaer noch, op den 27 en 28 dgder

- maent December, trockden Hertogvan Luxemburg,

doenmaelsvanwegen Vranckzyck, Gouverneurvan

Lytrecht, tegen Hollandt op, met omtrent veertien

duy/ent Krygknechten; metintentieendevoornemen

om te verwoeffen endete verderven, alleswat fy

maerfouden konnen; maervoornamentlijkLeyden

ende den Hage, daerhem defchoonße en wenfhe

yckße gelegentheyt toe scheen aen te bieden, die

byverhoopen kon, alsoo het vriefentweder ende

een fiercken vorf was; waer door defroomenen

wateren defes landts, welcke andersheufelvevoor

dusdanige invallen , vanfelfsnietweynigplegen te

hoeden endetedecken, totvatehyrbanenendeef

fen wegen haddengemaekt, omhetlandt, leggen

de nu aus bloot ende open vooralles, tevoet endete

peer,buyten allepoffenenfortreffen, omgantischge

- - - mack
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mackeljckte vier endete fweert maer in te trec

ken. Eininder daet eengeval, datgantfch Hollant

deed fidderemenbeeven,ende.de hayrentebergenry

fen. Ende indien "t. vriefent weder maernoch een

vierentwintig wuren haddegeduurtende aengehou

den, wieweethoedanighetfelfs met het gantische

landtfoudeafgeloopenhebben. Maerterechtwort

eleyt: Hy word wel bewaert die Godt bewaert.

ant als defen Hertoch, welk,meer gelijck een

monfterdier dan een mensch , meermalenpleegte

feggen: Dat hyGodt hier over dankte, dat hyhem

fonder deernis en medehden haddoengeboren worden,

om te bequamer tezijn tot dienf vanßnen Koning, en

tot execute van fjn defeynen, nuvaftbefigwas, om

fülcke boofe en bloedige dingen aentevangen, ende

by der handt te vatlen; foo doet den Hemeleven

op defe tijdt, hetwederfubyteljckveranderenen

de omflaen; hetfette sich tot dyen, felfsmet een

Noord-Ooßen windt, waer mede het anders hier,

omtrentdeletijdt desjaershartpleegte vriefen:daer

viel een dickenfneeuw, welckhäeiltelijktot warer

fmolt. Hetjys dat namhandtvoor handt in dickte

ende ferckte af, fmeltende de Franßen onder de

voeten; enfoowiertdefewegals eenbrugge,om

tot onsverderfdaer overtepaffeeren,byhaeruitver

koren,alleendoordenHemelvoorhaeralleroogen

afgebroocken , ende haerteonbruyckgemaeckt;

zijldeditfookenbaervooralle menschen, maervan

eenige opmerckinge, datverscheydeSwifer van

defen toeleg, tot hare Guarifen zijnde wederge

keert, daer overmetdefewoorden uytriepen: W/

fien "t, Godt will Holland, Hollande noch bewaren.

Enwatwas’t datdese » Vanfoogrootenop

- he
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hefenfwarenvoornemen, onderdes Hemelstoelar -

tingende befieringnochoverschoot,andersdandat

fy de onnofele huylieden van Bodegrave enSwam

merdam, tot eeuwige blame enfchande , van de

gantische Fran/e natie,jammerljck tyranniferde,

vermoordenende ombrachten, endedes elfs huytraet

engoederen alsgroote dieven, onder een cierlijck

kleet feelende enroovende, maermede namen, en

binnen Utrecht met een kleynen buyt, maermet

groote,ßotende verachtingmoettenwederkeeren.

AlsAnno 1688.ruflichen Lodevicius de veertiende,

Koningvan Vranckyck, en Facobus de tweede, Ko

nang van Engelandt , bleeck een foo naeuwenver

bunteniß van vrientschap ende aliantie tezijn, dat

den eenefonder denanderen niet te raken noch aen

teitaltenwas; endat derhalven het voornemenvan

dele twee machtige Koningen, naalle aparentieren

waerschijnelijckheyt was, om den eene den ande

ren ferckende enhelpende,Holland uytteroeyen,

ende Engelandtsvryhytenvoorgaendegedaentevan

regeeringe omverrete rucken, ende hetonderte

bovente werpen: DoengingzijnVorfeljcke door

luchtigheyt, Wilhelmus de derde, Prinß van Oran

gien, diemen tegenwoordig,omaenfijn verdiende

eere englorie nierte kort te doen, tenaenfienvan

fijn' ende voorfchtigheyt, en andere Vorfe

lijcke bequaemheden, gaven ein deugden, onderalle

Koningenielßdealdergroote moetnoemens opden

elfden dag vande maent November,vanhier opEn

geland: over, omfoobedroefdenintentie, vanbey

Uc defe groote Worfen, was hetonder Godts legen
dcenbaer, teverydelen endetenictte maken: ver

fterktmet eenleerontfagbare mag vandelen
" bC

- - - -
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bestaende uyt tien duy/ent fes honderten tweeentne

gentig man die voet, ende drie duy/ent feshonderten

feftig ruyters, vyfentjeßigfhepen vanoorlog, vyf

hondertfluyten, feftigpincken ende tien brander,

makende te samenfeshonderten vyfendartig/chpen

in'tgetal, komende op den vyfiende vandefelve

maent omtrent Turbayin Engelandt telandt: daer

devrouwlieden en andere hem te gemoet diep

in 't water liepen , op de knien nedervielen,

hem de handen kaufen, ende miet het roepen

van God blefou, God blefiou verwelkomden: too

nende noch allerleye andere teeckenen en uyt

druckfelen van vreugde en bljdschap meer, van

wegen deaengenaemheyt fijnder overkomft. Den

21 dito vluchte de Koninginne van Engelandt, met

de PrinjevanWalenaPranckyck, endeden28De

cember vertrock den Koning van Engelndt felve,

die anders vryheytgenoeg hadde, om in't Ryckte

mogenblijven, medevan Engelandt overop Wrank

77ck. Zijnde hem, alshy defe reife aenvig, op

zjn eygenverfoeck, door'' efrorte

van desselfs trompen medegegeven, omrrenthon

dert manferck, tot fijn/ecurvteyt endebeschermin

ge, tot aen Kocheifer toe. Seggende den Koning,

dat feer aenmerckelijck is: Dathyherndaer op berer

vertraude, danop/jmgeheele armee, ja ganfchena
FZE,

Den 23van demaent Februarius, 1689. wier

den de Prinsende Prinfelle vanOrangen geprocla

meert, endeuygeroepenvoor Koningende Konin
ginne , Van Engelandt 9 Vºrankykende Trlandt, en

alleswat daer meerder toe benoort : daerde kroo

mingevanhareHessen- Majeßeyten opvolg

„V, 2 de
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de binnen Londen, op den elfden dag der maent

April,daeraenvolgende. Endeher is, den defenop

fichte ongemeenwaerdigtebedencken, hetgeene

den Heer Ayfma,in’t vyfde deel finierhforien,op

pag..592,593. wel omtrent 19jaren Levooren, al

eer defeKroningvandePrint Orangenvoorviel,aen

wijt, hierinbestaende: datwanneerhet Prinsdom

Orangien, door den Koningvan Vranckyck, aen

fijn Hoogheytop den 9 dagvan de maent Majus,

Anno 1665. gereßitueertendewedergegevenwiert,

inhandenvan denHeer Konfantyn Huygens, Ridder,

Heere van Zuylighem, Zeelhem, Monikelandt, enz.

eerße Raetheer van zijn Hoogheyt , ende zijn eerfe

gedeputeerde, om.de/aken van denfaat van Orangien,

ende het Hofteregulieren; datdoen, alsdeamnestie

op een tooneel, daertoegedrefert endetoegeftelt,

foo even gepupbliceert ende uygeroepen was; op

het midden van dendag, byheelschoon weder, in

de lucht eengedaente van eenkroon, zijndevaneen

gemengelde koleur, teweiten, geel, blaeuwende

wit,rechtboven het tooneel,byferveel menschen

isgefien ende aenschouwt.: roepende delelvemet

groote verwonderingh verscheydemael uyt: een

Kroon een Kroon. Het welck den Heer Ayfmabe

vefticht, niet alleen meteenatteßtatie van 14getuy

gen vannamen, die hetfelvebinnenOrangen, fel

Wer medeaenchouwt ende gefien hebben 3, maer

oockmet een Carmen vanden Heer vanZuylighem,

enz. vooren gemelt, in't Latyn doenmaelsdaer op

gemaeckt ; "t welck door iemant in't Nederduyts

vertaeltzijnde, aldusluyd:

-

Het fondt een machtig Kroon van 't volck, en"

jubiliert. - Alt

- - - - - -

-

- -
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Alimen Orangiens Kroon mer nieuwe trouverciert:

Sulck/ag den Hemel aen en feiert dederde Kroon.

" Byck dat den Hemelfeift bekroont de vres mer
loon.

Waeropdefe vertaelder ditheefttoegepaft:

AMy dumckt gy treft hetniet, het is een heel ander

wefen,

Gymoet uyt Hemelch Schrift veel hooger dingen

le/en.

De Kroon die driefout kleure, beduyt drie Britische

Kroonen,

Met welcken Godt befloot, Orangiens hoffte
loonen.

Maerhebbendenudusverreaengaende Holland,

endeverscheydevandesfelfsaenmerkelijcktevoor

vallen, in't algemeen een weyniggehandeltende

geproocken, sooftaet tegenwoordig in't befon

der, na inhoudtvanonsvoornemen, degelegent

heyt van't Eylandt mer fijn Dorpen, alsSchermer,

Graf, Schermerhorn, endevoornamentlijkvan de

Ryp, oocknochwatintefien.

Nadien'tbyalleordentlikeAutheuren, in'tbe

fchryven van Landen , Stedenen Plaetfen, eenge

meengebruycks,
methetonderfoeckenendeover

wegen van des fehfs benamingen aen tevangen.

Ditgedeelte landtsvan overlang, infijnamringof

bedryvé,omtrent agrienhondert vjfentwintigmogen

talen, en dryhonderten vierendartig roeden begrypen

de; isvanoudeydenaf,onder denaemallomunevan

't Elantbekentgeweet: alszijndegenomenvan de

V 3 G012
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conditierendegelegentheytdesfelfsvanoudt:wanteer

dat demeyren hieromtrent bedh/kt waren,foolagher

felve even als een Eylande, daer mennietvangaen

nochryden,maeralleen defchuytvan warenkon

de , in't midden van het water; als hebbendeten

Ooßen deBeemfer, ten Noorden endetenWeßende

Schermer, endeten Suydenhet Kamerhopendeden

Starnmeer. - - - -

Langlagdit Eylandt , gelyckveel andere lage

landenindiese Provintiemeer, als een wildernisende

rietbo, sondereenigendyckofdam, metdezeege

meen, endevoorallevloedenen/troomenbloot ende

open : tot dat het felve met'ertjdt, door(lycken

flübber,welckdeongemeenervloedenenfroomenaren

brachten,verhoogtende tot valterendebequamer

landtgemaeckt zijnde, allenskensbyfomerdagbe

gongebouwtendegebruyktteworden; waertoe,

alsoo hierdoennochgeeneygen Inwoonders waren,

de lieden van Aeckerloot ende Limmen overqua

men, om develden metbeeffente beweyden, oftete

bebouwen endete beplanten, endealfoodevruchten

van tarnu, rogge, koorn, endiergelijcketeversa

melen, endeinte oogfen; welckehier enginderin

"tzelt eenige kleyne vlie-bergsken ofteheuvelken,

die men nu nochopfommige landenkanaenwijlen,

opwierpen, omdaerdoorvoorde hoogevloeden,die

fomtijdts invielen, ende voor een korten tjdt de

velden blanck ende alles onder water fetten , met

hareperfonen, beeffen endegoederen beschermtende

bevrytte zijn.Welcke,het/ömer/afen verloopen

zjnde , ende de infamelingder vruchten van defe

velden gedaen hebbende, tegenden winterweder

omnadchooger endevater landen,andersde Geef

kane
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kantgenaemt, tehuyswaertkeerden. Latendede

fe contreye des winters, ende derhalven in dekortste

dagen ende langte nachten, aendewaterbaren en

de hooge vloeden, die inditfayfoendestijdts, door

fwareformenverweckt, veeltjdtsallesonderwater

fetten, gantschelijck overig. Ende tenbewje dat

defe lieden, dit onsEylandt weleerteenigfints be

woont ende gebruycktmochtehebben, wordtbyge

bracht, dat vollgens Oltroye, indesselfseerftebe

dyckinge, dievan Aeckerfloot hier twee Heemraden

moeften hebben; ende datmenin't Dorpvan Lim

men,heden noch eenplaetsonderdenaem van't Graf

ter en Kyperpadt, aldaer bekent, kan aenwijfen.

Mißchien dusgenoemt,om datmentothet gebruy

ken van defe landen uyttreckende, omtrent defe

paffgiepleeg heen endeweder te keeren, endeaf

Ende aer) te varen.

Wataengaet de eerste bedyckingdefes Eylander,

fich na alle waerschynelijckheyt, streckende door

Schermer , Schermerhorn, endebewertendeBeem

ßerom, doorde Kyp (ofteanderslangsdiefreeck,

daer de Kyp naderhantmachgetimmer zijn,) door

Graf ende Noord-synt, totdat menwederomquam

tot aen Schermer toe, die is alloverveelejarenge

fchiet: dan dathernadenjareAnno 1200. isvoor

gevallen, isniet alleen uyt den Kymkronyckopen

baer, welckdaervangetuygt:

't Faer den men twaelf hondert (hreef

Het Eylandt onbewoomt meef dreef.

MaeroockvoornamentlijckuytfeeckerOroye,

van HertogWillem, Grave van Hollandt , op den

V 4 der



310 Een korte Historie aengende Holland, Sc.

derden dag van Aaert, Anno 56. dat is, foowy

oordeelen 1356. behelfende dat degoedeluyden van

Graf, ende van den zuyd eynde van Schermer, oor

lotgegeven wierdt, eenen ayck te maken binnen

den Schout Ambachte, aldaer het den gefuoorenen

van den lande, met twee Heemrader van Aecker

floot, duncken/aldathyoorbaerhckfis,dengemeenen

lande dat daer onder gelegen ist: "t welck wy mee

nen demeerften dickgeweettehebben, diedeDor

pen van't Eylandt , ondermalkandereningemeen

ichapgeleyt hebben. Watnuaengaet den dyck,die

bewelten om van’tzuydt-eynde vande Ryp af, tot

aenSchermertoefich streckt, 'tiswaertschynelyck,

datdieom de laegte derlande wille, voordekanßen

de hier gebruckder watermeulen niet en isgeleyt

' De watermeulen nu, enzijn niet be

ent geweeft, volgensdehistorien, voorde Regee

ringe van Keyßer Karel de vyfde, welckveertigjaren

als Grave van Holland geregeerthebbende, An

mo 1555. dit Graefchap ,benevenshet Koningryck

van Hßangien, aenfijn Soone Philippus.detweed

overdroeg, "t welck danmet de tijdt, vandecer

fte watermeulen in Noordhollandt,zijnde,namen

fegt, en oock eenigfints rekenen kan , omtrent

Anno 1550. tendienstevandeOpdammerendeHens

broecker Polder opgerecht, niet qualijckovereen

komt: endehetisnietongeloovelijck, dathetleg

gen van defen tweeden dyck, naher vinden van de

kunft der watermeulen, nochweleenigejarenaen

liep ; alloo fulcke fware dingen, tot haervoort

gang, doorgaens rijdt ende beraet noodighebben.

"Te meerder,om dat de Ryperflus,op deemiewwe.

sendyckingegeleyt, endezymdedoenmaelsvan“
. . - WO
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volgens de beste memorien, nietvooromtrentAn

no 1595. isgebouwl geworden, alhoeweldefelve

Anno 1625. ineenfluy van/feen verandertwierdt.

Order de Dorpen vandit Eylandt,isbuytentwyfel

Schermer, (ºt welkmiffchiendoorhetuytmuntent

fryden en/chermen,vandesfelfsinwoonders,nahet

gebruyckder tydenvan outs, tewater, defenaem

onfing) het oudfe van allen: desfelfsnaemen

wordt niet alleen gevondenin de Graeffelycke Oäro

jen van Anno 1356. alstevooren isgemelt, maer

elfsal,volgens de hiftorien, omtrent Anno 1062.

Doch dit laetstewaer zijnde, foomoeftenfyhaer

alseervroeg, omby winter niet in't watertefitten,

met kaydycken afgedyckthebben: 't welckwelfoo

wesen kon. En om de audtheyt vandit gemelde

Dorp noch nader tebevestigen,"tgantische Eylandt,

hebbendevanoudtsmaer een koornmeulen, fooftont

die tot Schermer , daerfeom te malen alle moeften

komen. Haer Dorpswapenbestaet (uyt tweeSnoe

ken; genomen,fooher chijnt,omdat diefoortvan

wißh van oudt, als oock noch,daerveeltevangen

W2S.

Terwijl eenige willen dat de imwoonders van

Schermer, tenminstenvooreengoedgedeelte,van

adelycke afkomfte zijn , foo wordt daer van in de

Saenlanf Arcadia gefeyt : pag.245. Datfuytden

ouden adelafkomen , en behoeftons mietteverwande

ren, also oße preken, te hebben veele vryheden, die

de eedelen gebehooren. Dochdat hiervanoudt, een

Edelman, onder de naem van Heer Mentinga be

kent, heeft gewoont , enlydtvolgensdehforien

weynigtwyffelte;meer,omdatmennunoch,om

trent de kromte vandendyck, ecnplaeufe aen

V 5 v
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den Heer Mentingswerfgenaemt, daer een deftig

Slot opgeftaen ou hebben. -

Den eerßen Gereformeerden PredikantvanScher

wer , dochmet Schermerhorn gemeen, was eenen

Symeon Paulus , beroepenomtrentAnno 1574. en

devertrockenna Uygeeß Anno 1583.

Onder het Dorp Schermer, fooveelNoorfcher

awer aengaet, moet men begrypen Schermerhorn

ende de Laen, ende onder Zuyd@hermer Driehuy/en;

zijnde tenaenfien van den Kerckendienß, ende de

gemeenfºhap des felfs, om deafgelegentheyt der

plaeten, vandenanderenonderscheyden. -

Schermerhorn is,gelijck de naem van felsoock

aenwijft, een dochter offpruytellingvan Schermer.

Menlegt,darfe,fullendeinoudetyden,als debinnen

lanresorlogen,felfs Dorptegen Dorp,noch infwang

gingen, een fwaergefähil met dievan Ooßhufen,

flechtenennederleggen,doen,omgoede conditiente

bedingen,op de recommandatievanden HeerA4en

inga, een Edelmanvan Schermer, haer eynde foo

feer vaft hielden, gestadigaenwroetende, dat men

na het eyndigenderdingen, haerdaeromde wroe

ters noemden; en darfe uyt defe reden, endetot

desfelfsgedachteniffèeenwroetentmoleken,('r welk

oock nochfoois) totbaerwapen namen. Syzjnin

't fuck van Kerckendienß van Schermer geschey

den Anwo 162o. Haer eersten Predikant ,tevoo

renmet Schermergemeen, maervoortaenaenhaer

in'tbesonder gebleven, die was eenen Fan fanß.

Steengracht.

Driebuyen, doch met deSchermeergemeen,en

deAnno 1656. daervan afgefcheyden, hadde tot

fijneerße Predikant Cornelius Renfu,zijndeberopen

Anno 165 1. Wat
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Wat het Dorp van Graft aengaet, "twelckwel

eeruytomtrent 620hufenpleegtebeftaen, isnaest

Schermer het oudfe Dorp van allen op't Eylandt.

Eenigewillen dat des felfnaem uyt een graf in't

bouwen van desfelfseerfe Kerck, daer rontom

gegraven, fijn beginfel enecrfte oorprongnam:

waervande Aymkronyck op defewje preeckt:

Aen d’Abt van Egmond werdt verfocht,

Eenplaets van Godesdienst werde gebroche.

Een Kerck hybouwt rontom een gracht,

Daer uyt kreegºr Dorp de naem van Graf.

Doch anderemeenen darmen defe naemsvaneen

water, onder de naem van de vuylegraftbekent,

ende beweßen het Dorp gelegen, moet afleyden.

Danofdit waterde naemaert't Dorp, ofher Dorp

de naemaen 't water gaf, en valt niet licht met

fekerheytaentewijsen.

Wat desselfsoudtheyreneerßebevolckingbetreft:

de Kymkronyck will dit omtrent tot den jare van

Anno 12Co. brengen, feggende: -

Eenhuygefin van de Geeßkant

Heft de eerße woomingdaer geplant.

Dit was omtrent, meem hier op merck,

Daer nu tot Graftfaat de Hoof-Kerck.

Land dat daer lag, heel vruchtbaer war,

Voor koeyen, die daergaen in't grau.

"Volck, welvaert quam daer op de baen:

-Men immerde doen Ooftwaert aen.

Onlang daer na,fo men vermam,

Dat Hollandts Graefuyt Engelandtquam,

- 't Faer
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't Faer doen mentwaelf hondert fchreef

Het Eylandt onbewoont meeft dreif

Doch anderefouden dencken,datmenhereerfe

beginfel van Graf , als oockvan desfelfs Kereke,

weltotomtrent Anno 1100. foudetebrengen heb

ben;maerdebewijenomdat tekonnenvaft stellen,

en zijnvoor onstot noch toe nietklaergenoeg:

Temeer, omdat.devermaerde Leegwater, welck

Anno 1575. gebooren wierdt, ons een overleve

ringvan een deftig man, felfswoonachtigende Se

cretaristot. Graf, terhandt stellt, welckhiermede

nietwellenfoute accorderenzjn: Behelfende,dat hy

felweinfjnjeugt,eenen Fan Lubberf, zijnde Secreta

ris tot Graft, ende een manfeer erwaren, om van ou

de hiftorien endegefchiedenfete fpreken, wel hadde

hooren verhallen, aengaendeeenoudt Man tot Graf,

die gedenckenmacht, dat hetgemelde Dorp, nochheel

wenigbewolck ende feer kleyn zijnde, ten aenfien

van de kinder-teeling,geen vier wiegen kongaende

houden, ende dathetfondamentvan de Steenen Tooren

niet hooger daneenman lengte was.

Maer evenwel, dat Graft alvoordenjareAnno

1255. een bevolckte plaets ende een bequaem

Dorp was, dat is , gelijckwe te vooren aenwe

fen uyt een Offroye, op diegemelde tjdt, door

GraefWillem van Hollande, aen Grafende Scher

merverleent, gantisch klaerenfeker. - -

Dit Dopis, alseengroenen, cieryckenendefeier

waffelijcken boom, federt omtrent Anno 1580 in

60jarentjdtsalleen, bykansdehelft,inveelfchoo

negebouwen ende huysen aengetimmert: endewas

indietijdt,endenochverscheydejaren daerna,uy
- - - UC
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nementflorifanten welvarende, in koopmanschap

pen, in rederyenenvijeheryenterzee, vöornament

lijckopdenharingvangf.

Desfelfsinwoanders,alhoeweldat'ernahetfeg

gen van Cerialles, dien vermaerdenRomeyn,ge

brekenfoo lang, als er menschen fallen zijn, diezijn

doorgaens van een oprechten en vroomen aerdt;

feer welommedeomtegaen: haerdoorGodtsfe

gen geneerende en onderhoudende met koopman

fchappen, met netten ende kamefaste maken 3 als

oockmetdekaeskoperye,endeveeleoockmet beeßen

teweyden endevettemaken, endekgeyen te meld

ken, waertoe oock harevruchtbareenwaffeljcke

zweyden endevelden feerbequaemzijn. Eenmeering,

die na alle memorien, felfs met het eerste begin

van Graf daerfijnaenvangnam: waerom darmen

oock noch ondervint, dat deprincipale buert van

't gemelde Dorp, zijnde alseen verheven Zeebur

tegendemoot deswaters,vanoudeyden geweet,selts

met demeßt der koeyen,nietweynigen isopgehoog.

Syvoerenooknochtergedachteniffe,sohet schijnt,

van die oude neeringe byhaer Voorwaderen, inden

beginne gepleegt, tot eenDorpsWapen, een Bonte

kge, ondereengroenenboom geplaett.

De Ingeftemen maken hier een foogroote Ge

meente van de Gereformeer.de belydenisuyt, zijnde

de befluyten van't Symodus Nationael tot Dordrechte

toegedaen, dat'erindeDorpenvan't Eylandtgee

nen enis, die daerietsbyhalenkan. Syzijnoock

in't bywoonenvan hare openbare vergaderingen,

ende in'tplegenvan des felfs devotien, tenfpiegel

ende tot overtuyginge van anderen, in'tgemeen

feeryverigen necrftig.

Haer
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Haereerste Predikant die sy,beriepen, dochmer

de Kyp“ , was Pieter Hendrick/.'t welck

voorviel omtrent Anno 1574. welckvertrockna

Koaaycken Pancra, e-Anno 1575.

Den tweedenwas Kornelis Meymarß, zijndebe

roepenomtrente-Anno 1587. -

Denderdenisgeweet Pieter Poppens Ede/2. be

roepen omtrent Anno 1587. vertrocken na Ou.

derkerck en Amfterveen, Anno 1588.

Den vierden was Wouter Adriaen/z. beroepen

e-Anno 1591. welck in't fcheydenvande Kyp, dat

Anno 1623. aengaende de Kerckendienß voorviel,

tot Grafgeblevenis,zijndegestorvenie-Anno 1645.

in her 53fejaervan fijn Predickdienß, oudt 82ja

ren. Zijndebyzijn Gemeente leerbemintgeweet

in fijn even, en daerom oockfeerbeklaegtinfijn

doot:wantofhyingeenuytheemfe talen, enmen

fchelijcke konften en zweitenfohappen, die men,wel

gebruykt zijnde,geenfints verachten moet,fon

derling erwaren was, fooging hem nochtans die

eere na, dat hywasgeweet een vroom engoa/alg

man, welervarenom tot/tichtingende verbetering

tefpreken.

Dochdewijlwyvoorhebbenom kortte zijn,foo

füllen wy aengaende hare volgende Predikanten,

die men andersmetveele eere fouds te meldenheb

ben, fwigen.
-

De Dopgefindenzijn hieroock,alsmen't Noort

synt, "twelkfooweenmoet,onderGraftbegript,

vry talbaer; gelijckoockde Roomge/inde, welcke

haer vergaderplaetjen beyde hebben in't Nord

synt -
-

Oßende Wßgrafayck, welcke aenan:
7
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dyck van't Eylandt, in de Bannevan Grafgetim

mert zijn, en waerschynelyckvoor dengemelden

dyk,noch geen beginsel enhadde, die zijnbeyde

als kleyne Dorpen , gehoorig onder Graf. DeGe

reformeerde, om de afgelegentheyt derplaetfen,

hebbenhier zwee Kercken,waer inde Kerckendienst

byelckafonderlyckgeoefentwordt.

Den eerße Predikant byhaer beroepen , Anno

1644. doch doenvoor beydegemeenwas, Guliel

mus Grasmeer , welckop'' die Anno

1650. voorviel, daer,dochvan fijndienst ontfla

gen,noch bleef

Deneerßen Predikant,voorOoßgrafidyckalleen,

was Petrus Heringa, beroepen Anno 1649. over

leden Anno 1683.

De Dopgefinden, die hier niet, danmaermate

' 'tgetalenzijn, die houdenfoowelindeeene

als in de andere plaetshare vergadering. Doch die

Koom gelinde, die hiermeldenietgroot in't getalen

zijn, die envindennietnader, danomin't Noord

synt haredevotientegaenplegen.

Graft is de moeder ende oorßronck van de Kyp,

zijndevan onatsaf, alsteameneen Dorpmakende,

onder den anderen een endegemeengeweckt, tot

date Anno 1605. om gewichtige redenen, foote

geloovenis, vertondenvan malkanderentefchey

den, endeeen Dorp tot twee Dorpentemaken.

Wat nu het Dorp de Kypbelangt; verscheyden

plaerfen komen onsonder die benamingvoor, in

Italien,in Futlandt,in Wrielandt,ende elfsin Noore

holland. Byhet Dorp Sanät AMarten, beooßen de

oudeZyp, weer men oockvan eenen Ripte pre

kcn : doch wyhebbennute handelenvanhctDorp

de

--
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de Ryp genaemt, tuffchen de Beemferende Graf

ingelegen.Derechte oorfprongen redenvandesfelfs

benaming, is door de ondtheyt destijdts, endeby

gebreck van goede memorien, duyter ende uyt

dieredenoocknietwel doenlijck, ommetvollef

kerheytaen te wijfen. Eenige die willen datmen

defelve van een water , beweftenDorpsgelegen,

endevanoud sonder denaemvan de Rypfloor bekent,

moet afbrengen: gelijckmenfict datveelPlaetfen

in ons landtvan de wateren daer omtrentgelegen,

harennaemontfingen:alstenvoorbeelt: Rotterdam

van de Kotte; Schiedam vande Schie; Amfterdam

van den Amftel , Sanerdam vande Dam, endevan

de Saen; waertoeloocknochveelmeerandere ex

empelen by te brengen waren. Maerwie falons

konnenverfekeren, of defe naemvan die Sloot wel

eensfoooudt isalshet Dorpvan de Rpfelve, en of

mendie, alshet Dorpnualbegongebouwttewor

den, nietfooennoemden, omdatdefelvedoordie

van de Ryp veel gebruyckt wierdt, ofvoor een

vaerwater diende omdaerheen tekomen. .

Andere warenvan oordcel , dat dele naemvan

een eygentlijcken Rups ofte Ryp fijn aenvang ende

oorprongnam ; willende dat de Room gefinden,

hebbende, om hare devotien daer byte pleegen,

omtrent deplaetsdaer nu deKerkfaet, een Kruys

ondereen Lindeboom opgerecht,datalslydaerqua

men, om na haer gebruyck den omgangte doen,

doen by 't geval een grooten en overwonderli

 

ken Ryp uyt dienboom viel; waer natoeeenyge

lijckvan Grafendeelders, door nieuwsgierigheyt

ende hetgerucht opgeweckt, heen liep om defe

Rups ofKyp tesien; endedatdoenendebydiegele

- - gent
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gentheyt,denaemvan't diertotdeplaetsoverging

Waervan in den Kymkronyck opdefe wijlegepro

kenword: -

Beooßen Grafft men een huy,

Daer by werdt opgerecht een Kruys.

AMen/chreefdoen veertienhondert vier,

Doen Hertog Karel als Graefregier.

Een Lindeboom /tont daer in "tvelt,

Alwaer dit Kruys was tygefelt:

Een Ryp viel uyt de boom in "tgras,

Men dee den omgang op dat pas.

Wan die tydt af deplaets beroemt,

Die werdt noch huyden Kyp genoemt.

De Kerck/taet noch op die grond

Daer’t Kruys eerft to den Godsdienf fondt.

't Iswaer, dit machverstandgelieden watfa

bulachtigende overgeloovig schijnen; maerevenwel

als menniet degelegentheyt der tyden doen,en

de hoebnerwaren in defelvedemenschenwaren,foo

ftaet licht te begrypen, dat men't felve niet al te

vrymoedig, geheelenalte verwerpenheeft.

Het kan oockzijn, dat hier omtrenttoteenver

makeljcken uygangvoordejeugt van Graf, enan

derfints, een huys toteenherberggebouwtwierdt ,

hebbende in fijn uythang bort de gedaente van een

ryp; endedatfoo, als in'tgevolghiermeerderhuy

fem wierdenbygebouwt, denaem van'teerßtehuys,

oocktot.de andereoverging, endedatop desewij

fe defelve noch hetgantischeDorpaenkleef: Ge

lijckden vermaerden Wedeliut wildé, dat dusuyteen

huys, waer voor de uything, die gantische

Stad
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Stadt Hoorn allenskens benoemt fou zijn. Maer

dewijldat men vandefefaeckalleenbygfi
ngenkan

preken, endat mennochveelmeer andere beden

kingen op dit onderwerp ter toerfe fou brengen

konnen, foofalditverderalderbestaen
de overwe

ging van dengunstigen Leeferbevoolenbljve
n.

DeRypenheeftvanfijnoudtheyt, waervanfom

mige Steeden foofeerpleegenteroe
men, gantisch

niet veel tefeggen. Volgensdehforien, isde Kerk

vanWßwoud, tuffchen Enckhuyfenen Hoorn ge

bouwt, Anno333. ende Schagen Anno 334.zijn

dee-Anno 14-15. door HertogWillem van Henegou

zen, Grave van Holland, met Stadtr Previlegien,

voorrechten ende vryheyt beschoncken. De Stadt

Alckmaeris beginnen gebouwt teworden. Anno

720. enmen fegt bet Hofvan 's Gravenhage door

KoningWillen, Gravevan Holland,getimmert te

zijn Anno 1253. ofgelijckoockandere willenteen

weyniglater. Maerde begin/elen van de Kyp, daer

wynu van preken, en füllen na alleswatwaer

schynelijckis, niet veel hooger dan omtrent Anno

1400. tebrengenzijn: wantdewijldatdealdereer

fte huysen des elfs, langs den gemeenen Ringdyck.

van't Eylandt, sich streckende van de Beemferat,

weltwaert op , tot aen Grafttoe, alsnunochee

nigsints tefien is, getimmert zijn 5 foo volgt dat

defe bedyckingvoor ging, ende dat dc timmering

der hupfen noch eenigen tijdt daer na eerstgevolgt

is; maer het Oätroye, om defe bedycking temo

gen doen , en werde, gelijck mcn tevoorenaen

gewesen hebben, niet eerder dan Anno 1356. be

konen : "t welckoock met deaenwijingedestydts

doorde Aykronyck, aengaende hetbeginfelv,de

- yp
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Ryp gemaeckt, uytmementwelacordeerren over

eenkomt. Stellende dat het eerßte huys alhier om

trent Anno 1404.gebouwtwierdt, endat'erdoen

noch geen Kerck, maeralleen een Kruyswasopge

recht, daer het Gedenck/chrift in de Kercke vande

Kyp opgehangen, oockfeerweloppaft, tekennen

gewende, datmende eerfe Kapel, zijnde tot oeffe

ningvande Goddienß, een kleyneplaetsnietvoor

e-Anno 1467. bequam.

Het faette dencken, datdegront,wacrophet

Dorp naderhan getimmert wiert, eertifts,ten aen

fien vanverscheydeplaeten, niet dan uyt rietbo/

fchen ein wildernißen betont,zijndein'tgewolgdoor

modder en/lykopgehoogt: en datmcnookwelgroe

ne werden envelden, om hufen daer optefetten,

gelickfuiksin "taenwaffen entoenemen derDorpen

veeltijtsgefchier,tot erden nam,en maekten.Debe

namingen van 't nieuwe landt , van't Kiet ende

vande Ven, zijnde nutegenwoordigallewelbetim

merde fraaten, daer feerfchoone hufen opfaen,

zjn daer alte klarememorienendegedenckteeckenen

van, dan dat menfulcksnietgeloovenenfou: ein

zijn felfs de aldergrootfte Steden certijdts kleyn ge

weet, enhebbenetijdtmoodiggehadt,om alleins

kenste mogenaengroeyen: ofis Romende Konin

ginne derwerelt, nuwelderuienduy/ent fchredenin

haer omganggroot , ofwierdthaerringmuureer

rijdts selts opferendartig Italiaenf mylenbeschreven;

defelve is nochtans om groot emogenworden, in

't beginfeleerst klein geweeft; enook Amfterdam,

"t welckomveelredenenfelfseen wonder derwerelt

is tenoemen, enheeftnochtansvoordenjare Anno

1200. nict meer dan ve cen (loe, ende eenige

2
v/
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vfcher huysen bekentgewelt. Enwatwonderis’t

dan, datde Kyp, nietmeerdanmaer een Dorpzijn

de , mede uyt een kleyne gelegentheyt eerit aen

V1NQ.

ömtrent Anno 155o. eenweynig meerder of

minder , warender nochmenschenin 't leven, die

uyteygenonderwindlinggetuygenkonden,tegeden

kendat'erinde Kyp,in'tgeheel niet meerdanmaer

27huyjesfonden,endeop het Kerckhofnoch Kerck,

noch Kapel, noch Klockhuys, ofietsdatdaer nage

leeck, dan alleen een root Kruys, daermen nahet

gebruyckvan die tyden, desavondt het Vrouwe,of

te anders Marie lefbygingfingen. EndeAnno 1604.

overleed een getuyge van omtrent 90jaren oudt,

feggende,felfswelte geheugen, dat nochbyharen

tyde , hier nietboven de 4ohuyfen waren. Ende

de vermaerden Leegwater,welckeerft Anno 1650.

zjnde doen omtrent75jaren oudt, overleed, die

wiftalseeneygenooggetuygete seggen,weltewe

ten, dat men nochbyfisneydt, eenigejarenlang

inderechte Kypofftraet,niet bovenfest ofsevenover

huysen en vond: ende nieteenhuy vandekoornmen

len, p’t weßeynde af, ooftwaertaen,totdrieerven

roe, bevoßende weferbrugvan't Dorp; endedat'er

befyden de buert het Vlaender, (föo menwilvan

een Priefer dusgenaemt,) nochgantischgeenhuy

fenen waren, alleendatmenbeydendekaettbrug,

op de buert, die men nu , die van Klaes Baerfoon -

noemt, maer eenhuysvond: zijnde doenoockvan

vandaeraf, hetganfcheZuydt, langsden dyk,on

berimmert, bloot ende open; ende dus oock het

riet , naderhant onderdenaemvan deHardersfraet

bekent:getuygende hy oockverder, datdefraer

- - - - VAIl
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vande Kerck-af, ooß waertaen, diemennudeTuyn

buert noemt , miflchien om dat hier eertjdtsver

scheyden bogaerthoven en turnen waren, voorden

jare van omtrent Anno 1625. noch gantschonbe

immert lag.

Seer kleynendegeringvanmiddelen ofvermogen,

(gelijck oockdeinwoondersvangantsch Hollant,)

zijn dievan de Kyp indenbeginnegeweet. Want

mengingin die tijdt, zijndede Kypdoen noch met

Graf een endegemeen , alleen met twee endartig

eyeren, ende drie kappenbotervan Graf af, denhoo

gendyck om, totaen Alckmaertoe; ende defe 74/4

ren, na gelegentheyt van deprys desmarckts, in die

tyden welderverkogthebbende, endevaneenfoo

verreweg, wederom t”huysgekomenzijnde,foo

hadde menvan defe eyeren maer een,ßuyver, ende

vandeboter nietmeerderdandefelfdepry,beschou

digt: ookhaddende bueren onder malkanderenge

meen, maereenback-oven, staende op’t weßende

van de Kyp, daerfe, om "tgelt te sparen, en elck

huygefin om fijn eygen broot te backen, natoe

gingen. En op het gantische Eylandt maer een

kgornmeulen hebbende, welck,gelijckwy revoc

ren feyden, tot Schermer fondt, foobetaeldemen

voorelcken/àck(aet totmaelloon, niet meerdaneen

enckel oortjen: doch dewijldat die gantisch kleyne

fomme om op te brengen , defe goede lieden noch

dickwilstefwaerviel, foomoetenflyominplaets

van mergelt meteyerenteberalen,dienochbydeepn

dens ofhoenderen,eertgaenfoecken.Menwasdoen

oockin de Kyp sooseerflecht ende eenwoudig, dat'er

onder alle de eygen vrouwlieden, nieteengevon

denenwierdt,dieeenhoofdoeck (welckmen doen

3 ecnig
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eenigfintsopde foodschelmanier,soofeerlangdroeg,

dat des felsflippen opdefchouderenhingen) met

feep wäffchen konde: dandewijldat'ereen Brabant.

fchevrouw-woonde,diedefeonnoofele kunft verstört,

foowierdtdefelve, om ditgeringcierdettemogen

hebben, maerneteeney, waervantweeendartig

maereenftuyverdeden,voorhaerarbeyten moey

lien betaelt. Oock kanmendegeringe'
van defe en andere Dorpen en Plaefen in Holland,

tenaenfienvandietydenafhemen enoordeelen,uyt

fekere ordinantie , rakende den prysvan’t bier,

gemaektdoor Albrecht, Grave van Hollande, op

den 24fe dagvanZanuariu, Anno 139.8. behelfeh

de,dat geen buurman ofvreende berappen/al bin

nen den Ban van Graf, ('t welckcock.de Kypbe

treft,)danbyAlckmaiersbrandemaervanhoppen bier,

binnen auferlandegebrouwen, dan dat mengelen om
een hal Fä groot,einde Hamburgerbier

"tmengehen voorfespenningen Hollant. Ende omnu

de groote verandering der tydente fien, endeuyt

ditkleynevanallesnaproportie, ein evenredenheyt

teoordeelen;neemteen halvengrootopvierpennin

gen, soofalmendoenfelfsweltweeen dartigmael

minder alleenvoor een mengelenbier betaelt heb

ben dan tegenwoordig, alsoodekowrs enprysdaer

van omrrent nu achtjäuyver is. Een klaer bewijs

voorwaer, hoe schaers enweynighetgeltindiety

den, hieronderdelieden, geweeftmoethebben.

Maerisde Ryp im fijn beginfelen foofeer kleynen

degeringgeweet, den Hemel, welckfelfsdeal.

dermißte Ende verachtfr dingen, ten bewijlevan

fin Goddelijcke macht endegoedertierentheyr, om

trent de selve , ende tot eereendeverheerlijcking

- WAN
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van fijn Goddelijcke naem, menigmaelopeenfeer

fichtbare wijle, pleeg te verheffen endegroot te

maken, die heeft oock de Ryp inde tydtalleenvan

hondert jaren , wonderlijckuyt den flyckopgeno

men, ende in de hoogte gevoert. Want mocht.de

felve,zijndevoor dientist, de naemvan een Dorp,

alszijnde doen maereengedeelte desselfs,nieteens

voerenzdefelve is nochtans,alleeninfo kortentijr,

foodanigaengewaffen endeopgeklommen, datde

felvedeministeonderzijngebuerengeweeft, nudie

alleverrete bovenging, endevoortaendoorGods

feegen, onder de fchoonfte en heerlijckße Dorpen

vangantisch Holland, buytenalle onmatigenroem,

enfonderecnigtegenfeggente tellenviel. Wantmen

fagdat dekleyne endearmeVfhers hatten ententen,

daerdeVooroudersinpleegentechuylen,welckein

haer armoede opde Beemfer,omhaerfoberenmoor

draft te winnen, te vifchen gingen, nuin deftige

Koopmanhuylenen wooningen,verfienmetryckdom

ende overvloet van alles , in een korteftondever

andert wierden: dat defpin-banen, waerindat de

grootvaders endegrootmoeder, vanfommige deftige

familien en huygefinnen, nu noch in weiten, des

morgensvroegende des avonts laet , pleegente

gaen/laven enarbeyden, om dekoft tewinnen, in

grootepackhuysen, verfien metverscheyderuyme

folderingen, omdaerin, ende op,eenmenichtevan

kostelicke waren en koopmanfthappen tebergen,

wierden verandert ende omgeset: eninplaetsvan

eenige kleyne endeengefähuytjens, tot.debinnelandt

schewißherye, gafdenHemeleengroote menichte

vanfegenrijckeharingbuyfen,ende oockeenigekoop

waeray/chepen; brengendeindie tyden,deinwoon

X 4 ders
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dersalhier, geenkleynewinkeacn. Endaerom het

gelt, daermente vooren fooweynig kenniffe aen

hadde gehadt, nu alledagen, nagelegentheytheyt

der plaetfe, fierckaenwaffende, foogafmen sich

tot immeren, bouwen enplanten, ende alle 1aren

kon mendoenfien, dathet Dorpingetalvanhuysen

ende invermogen, handtvoor handt, niet weyng

toeennam. Ende derhalven veelievan deinwoon.de

ren, hare eygene, ende Voorvaderen voorgaende

kleyne/taetgedachtig,haddengroote redenen, (ge

lijckwygelooven dat fommige ookdeden,) om

van alle defe weldadennietalleen, een matigende

godlaliggebruycktemaken; maeroockdaer over

met den H. /acob , uyt een danckbaer hertte,tot

den Heere uyt te roepen : Ick bengeringer danaue

de/weldadigheden, ende dan alle defe trouwe, diegy

aenuwenknechtgedaenhebt: wantick ben met mynen

fafoverdefe ordane gegaen, ende nubenicktot twee

heyrengeworden. Gen.32: 10. -

Ende wilde den Hemel fijnfegewingen, in defe

plaets overvloediguytstorten, hygafoockdat.de

voorwerpen, orn die te ontfangen, namelijk de

menschen, niet weynig alle dagen vermenig

vuldigt wierden endetoenamen. Ende omhiervan

uytveele, numaertweeexempelentegeven, ee

nen Combaert, zijnde een beroemt man geweet,

onder de Voorouders van de Ryp , welckoockeen

feergroorgeflacht totbewolckengevan dieplaetsna

liet, die alleen haddetwaelfkanderen,welckege

trouwtzijnde,alle,dencenfoowelalsdenanderen,

wederomnochbyfijn leven kinderenteelden. Ende

een vrouw overleden, 90jarenoudzijnde, heeft in

haer leven6van haeregen Kinderen gesien,47 “
z
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kinderen, 63 overkindtkinderen, ende noch26per

foonen, zijnde aende haregetrouwt, makendete

famen eengetalvan 142 menschenugt.

En als die Kyp dus ferck n menschenendever

mogen aenwies, fooheeft men,tot oeffeningvan de

Gadsdienft, deKerck , nahettoentmender inzwoon

ders, oock allenskens grooter endegrooterge

bouwt, ende uyt dieredenhetkleyne houten Kapel

ken, dat Anno 1467. foomenwill, op approbatie

van den Bischop van Lytrechtgebouwt, endedaer

na, ommeerde ruymte wille,noch meteen Steenem

Choorverbetert werdt, tot dengrondetoegeflegt

ende uygeroeyt hebbende, foo heeft mene-Anno

1635. den Kerck, in eenbchoorlijcke groote, en

demetveelcieraetwederom opgebouwt, zijnde de

selve vanvooren met een nette endewelgemaeck

tetoren verfien,daer nietalleeneengoedt uurwerk,

maer oock tot eenfoetemelodyvoorde im woonders,

eenwelgestell feeltmygopwas.Zijndegemelde Kerk,

tot vermaeck van't oog, achterwaertsoockver

ciert , met een kleynder toorentje vanfeer goeder

konft. Maerdewijl dir allesdoorvierenvlam, tot

aîch en puyn verging, indie grootediftruältierende

brant van de Kyp , welck opden6fanuary, Anno

1654. voorviel , zijnde doendebloote wandenvan

de Kerakmaer overgebleven, fooheeftmenAnne

1654. de Kerck, en Anno 1661. den Tooren, alles

wederom voortrefflijck en choongebouwt,ge

lijcknochhuydenvanydergefienkanworden.

Ende alsde Kyp, Anno 1605. aengaende.de ber

gerycke regeerlinge, foote denckenfaet, ombillk:

redenen, van Graftgescheydenwas, fooheeftmic:

Anno 1630. hct DorpsZy alhierbeginnen

5 Te
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tebouwen endete timmeren, waerinboven,voor

de Regenten , om dedingendes Dorps tebesorgen,

ende oockvoorde inzwoanders in't algemcen, leer

veel ruymte ende goede gelegentheyt is , zijnde

beneden tendienste van deWag, welcksgebryok

men hier in't Dorp al omtrent zuveehondert ein rien

waren heeftgehadr, eenfeerwydeplaets.

Enaengemerckt deharing fchepen hier allejaren

tosenamen, foo is omtrent Anno 162 5. tendienst

derfchepen, de eerste zuyderhaven, ende dentwee

den Anno 1650. gegravenendegemaeckt.

Aengaende nu de aerd ende diefeden derinzwoon

deren allhier, welckwyomgeenredenente verach

en, noch te pluymlkrycken hebben, menmoetbe

kennen, dat het onderdefelve, de weelde ende de

vaarfoedigheyt der plaetfe,boven dievanveeleande

re,aengemerckt zijnde,nietfonder groote gebreken,

noch oock uytmentende deugden toe enging,men

heefthaervanoverlangin’talgemeen, sondereven

weliemant van andere Plaetfen te nate spreecken,

voor bedachtsame menschen, nier lichtvaerdig

noch onbelint , van'teentother ander overflaende

gekent, enderhalven omonderling, endemetan

dere, in vrede ende vrientschapteleven, nieton

bequaem,zijnde in'tbelegenen der menschen, weil

niet onfatsoenelijck noch onbeleeft, maer echter

liefhebbers van een geflooten ende voorsichtige

rong, ende date in't koopen ende verkoopen wac

kerzijn, endeweltoesien; maerin't betalengoedt

willig ende precht , nemende haer eygen dingen,

londer sich met die van andere menschenalte vecl

optehouden, gantischvlytigwaer. Zijndefeerbe

 

forgt,op datleharedingenmetgoedfatfoenmogen

uyt
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uytvoeren, dathareverteeringen,dievanharewin.

fe ende inkomfte onder Godfegen, niettebovenen

gaen. Eenmiddelomveel ruft, cndegrootgemak

onder demenschenaentebrengen. Endedewijldit

het getuygeniffeis, aengaende die van de' by

alle, fooheefther den e-Autheur van de Saenlant

fe Arcadia, oppag.502. gelieft vandefelvetefeg

gen : Darf info) verheyt van dragt, inhuyhouding

ende, belefde "famenprekinge,feeruhtmuntendezim.

En derhalven in burgeryckheyt ende gefähicktheyt

byna de volckerenvan de andere Darpenteboven galen

Eengetuygenis, ofhet nadefaeckmißchienhoog

genoegsteygers,"welckfoodanigeeneerebehellt,

dar, die van de Kyp nochtans, daerna, benevens

alle deftige menschen,tefaenendetefrevenhebben.

Wegens de neeringen en brootwinningen, waer

uyt degoede Ingefetenen, alhieronderGodsfeege

ningen bestaen, die zijn veele ende verscheydene.

Behalvenmenigerleyeambachten, winckelmeeringem

en andere handelingen, diemen overalvindt, ende

onderalderhandemenschen noodigzijn;foomaken

veele lieden hier, vande koopman/chapbaerbefon

derte werek; het zyin hennip , inkaes, ingranen

en anderfints, oockzijn de heeckelaryen, dekype

ryen, en't makenvan quardeelen, tot de Groenland

fe vfcheyenoodig, hier oocknierweyniginfleur.

Het makementimmerenvanharing/chepen, enfom

tijdts oockvan fchepen die veelgrooterzijn, isvan

overlang hier niet weynigin gebruyckgeweest:

dochbovenalworthierheruytreedenende waren ter

zee mer fchepen, tenharingende op.de walvivangjß,

metgeen kleyne luß endeyverbetrachtende voort

gesetz vermitsdatmen hierfoodanige/hpen,met

de
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de gelegenthey, tenaenfien van de natuurderplaet

fe, daertoe noodignietweynigenvind.

De regeering van't Dorp, ende desfels Ingefeue

nen, worthier aan veerten Vroefchappen, uyteen

dubbelt getal, byden Heer Hooft-Officier, ofte Ba

lienwie verkiesen, toevertrouwt. Hergerichte,

dochalleen in burgerycke/aken, is den Heer Schout,

mer vyf Scheepenen gefterckt, aenbevolen; welck

College den Secretari, omhetnoodigeaentetecc

kenen, isbygevoegt: Soonochtans,datde Sche

penen, door de Vroetchuppen vryelijck, allejaren

drie des vydaegs voor Paefchen , wordenaengtelt.

Doch den Secretaris, als datvoorvalt, doorallede

Regenten t’amen, gelijck defelve oocksonderie

mantstegenfeggen, derverkiefingvan drieperfoo

nen tot Weemeesters,en vier tot. Arme Voogdenover

debuytenarmen, temaken hebben.

Aengaendenuher DorpsWapen vande Kyp, had

dendievandeStadt Enchuysenvanoverlang, tenin

fichte van de grootcharing-vaert, die aldaerplaets

hadde, tot een wapen drie gekroon.de haringen aren

genomen. Dievande Ryp, zijnde degroottenaest

Enckhuysen, in gantisch Noordhollandt, in diege

melde neeringe, hebben twee gekroondeharingen in

een groen velt, tot haer wapen ontfangen: waer

schynelijcktentydeals.de/cheydinge van Graf voor

viel, "t welckwas Anno 1605. wanneer de Kyp

aldereerteen Dorpopfijn felven wierdt.

De Ingefetenen alhier, geljckoockmeetin alle

andere plaetsen , enzjnaengaende den Godsdienst,

niet alle vaneenen defelfdebehdeni, endeworden

(vermitsde Roomgefinde hier gantisch geengeral

vanbeduydenuytmakenkonnen,)voornamentljk
11
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in Gereformeerde, toegedaenindebefluytevan'tN

tionale Synodus tot Dordregt, endein Dopgefinden,

bestaende defëlve in twee gelycke deelen omtrent,

onderscheyden: welcke tweederleye gefmtheden,

scho9m in verscheyden pointien vaninficht endege

voelen nietweynigverschillende, feerwellnoch

tans, om datde Goddienft anderswelbedagtzijnde,

geenfaeckvanvyandfchapendepartydigheyt, maer

van enckele liefde ende vriendeyckheyt, felfs om

trent de doolende,is,alsminfameinwoondersvaneen

endedefelfdeplaets,in vredeendevriendfchapkon

nent"famenleven,

De Gereformeerde, als"tlicht desEvangeliums,

byvernieuwingonderhaer,endeanderebegondoor

tebreecken, diehebbentot haren eerften Predikant

gehadt,welckomtrent Anno 1574.beroepenwiert

Pieter Hendrick/z, doch doen met Graf gemeen,

die na Koedyckende Paneras overtrock, Anno 1575.

Waernadatsenoch drieandere Predikanten, tot

bedieninge vanhaerGemeente, gelijck wytevooren

in onfeaenmerckinge,rakende Graf,dedenbljken,

hebbenbekomen, to datie, zijnde Anno 1623.in

den Kerckendienft van den anderen afgefcheyden,

voor haer felven in'tbesondertot Predikant bequa

men, Antonius Haringhoeck, welcknaAmisfoort

vertrock Anno 1629. waer na datse vervolgens

verscheydemael het geluck hebben gehadt, van

deftige mannen tot den Predickdienf teverkrygen:

zjndebeydegelijckwelprekende, oockalsoogeoef

femtende erwaren.

Watnude Dopgefinden, in defeplaetfein'tbe

fonder aenbetreft, endealhier,gelijckwytevoo

renfeyden, omtrentde andere hef der inzwoon.de

renz
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ren konnenuytmaken, die zijnfootalbaer,datmen

haervan overlang, onder degrooße Gemeenten

van gantisch Hollandt , onder die gesintheyt telde:

alhoewel mennietontkennenkan, dat'er oockee

nige zijn, voornamentlijck in degroote-Steden, als

Amfterdam ende Haerlem, diehaernoch vrytebo

vengaen. Alvroeg in de tijdtvan de Reformatie,

wierden Dopgefinden in de Kyp gevonden, alsoo

in denjare Anno 1539. hier al drie perfomen wa

ren, welckevoor hare beydenije, gewillig tot

„Martelaren wierden , ende den doodt fierven: te

weten Arent Facobfoon, met fjnhuyvrouw ende

sudtfefone , waer van de makomelungen hier noch

aen te wijsen zijn : "t welck danvoorviel vyfen

dartigjarente vooren, alleerde Gereformeerdealhier

hareneerßen Predikant bequalmen. -

Onderdeeerfeendevoornaemßeyveraert, omde

behdenis dergemeldegefintheytvoortteplanten,en

de des felfs Gemeynte alhier teflichten ende op te

bouwen , moet men buyten allen twyffel tellen,

Symon Michielfoon, welck fels den vermaerden

Manhans de Rie,het H.Dopflopfingeloove heeft

toegedient, daer men danCornelis Michielfoon als

broeder, endete gelijckalsmede helperinden dien/

des Woordts, van denbovengenoemdenSymonAMi

chieljoon,voorfkerheeftbytevoegen. s

Seeryverg, wuerig, enbrandendewarendefelic

den in 't waernemen van haren Goddienß, offe

schoonalsonnofelelachychapen, overalendacnal

le kanten, ten uytersten metgalgenderade, met

water endewuer, wierdenvervolgendebenauwt:

doendevollgens de bestememoriendiedaervanzijn

bare Predikationbymachtendebyanyden,metkom
- INC"
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mer endegrootgevaer, onderdenblootenhemelin

het velt. Oock heeft mendesaengaende een tradi

tie, ofte overleveringvan handt tot handt, uyt.de

Vooroudersgeprooten, diefceraenmerckelijck is:

hier in gelegen,darfe,hebbende denanderen, het

zyuyt de Ryp,van Graf en Noordteyntbefcheyden,

omopfkere tydtendeuure,totoeffeningvan Gods

dienß op de A4atten, zijnde doenmaels een kleyn

Eylandt ende rietbo/ch, rontomme in 't watervan

de onbedyckteSchermergelegen, te vergaderen ende

t”/amentekomen: enof"eronderruflichenfoofwaren

form van wederende wintontfont, datmendenc

kenkonde, dat'erbydetegroote angelegentheyt, om

te konnen waren, niemantverschynen ofzichver

toonen foude; fy echter alle, sonder dat iemant

achter bleef, brandende vanlustomGodsWoort

tehooren, endekonnendeuyteenheyligenna-yver,

in't alderminste niet lydien, datiemanthaerinfoo

pryfelijckenfaeckvoorbyfoudeloopen, tergeltel

der tydt endeplaefe welvytigende eendrachtgwa

ren opgekomen. 't Welck dan tot eenuytnement

baecken ende voorbeelt moetfaen voor hare makg

melingen ende voor alle anderen, om omtrent de

aenhooringdes GoddeyckenWoort, nooyt traegnoch

verfuymeyck te zjn : maer ter contrarie, na het

voorbeeltvandele loffeljcke lieden, yvergendevie

"9",

Wanneer, ende opwar die defegeßntheyt ha

reneerßte Tempelende vergaderdeplaetgebouwt heb

ben inde Kyp, en isnietten aldernetstenaentewy

fen: doch hetfact tedencken, datfulcksvoorden

jare Anno 1574. nieten is geschickt: want als de

DorpsKerck, zijnde sonder Predikantofte Prießer,

- OIN
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omtrent defe tydt noch ledigftont: foo heefteen

van de Doopgelinde Prediker,footedencken staer,

niet buytengoede ordre , daer in,vollgensdeme

morien daervanzijnde,de Predikatie gedacn:"twelk,

indien sy doenfelve eenbequame plaets om inte

vergaderen haddengehadt, metalteweynigreden

hadde geschieden konnen. Evenwel, dewyl de

Gerformeerde kort daer aen, hierdegedaentevan

een geordneerdegemente ontfingen, ende her ge

bruyckvan de Kerckaenvaerden, foois’tgeloove

hick, dat yniet langgetoeft en hebben, om de

Name des Heeren ende tot fijnen dient, uythaer

feerklynemiddelen endeweynigvoorraet, oockeen

empelken ofte huyte bouwen; doch het selvena

den grooten aengroeye der Gemeente ,van tydt tot
tydt uytgefetende vergroot hebbende , foolishet

felve in den grootenende jammerlijcken brantvan

de Kyp, op den 67anuarius, Anno 1654, 'eene

mae vergaenendein deraffichegeleyt: gewendeden

Hemel,evenwelaendelegefintheyt,wederomdege
nade,ominplaetevan'toudehuys,nu doorden brant

vergaenende vernietigt, enzjnde maer van her
geweet, endeuytverlcheydefucken einbrockenbe

fiaende, nochinºffdejaereenen nieuwen tempel,

inde enckel vanfteen,te bouwenein Letimmeren,

zijndefoowyd, roym, ordenthekende deftig in alles,

ende boven met drie be/ondere kappen gedeckt, dat

men een diergelijcke tenplatten lande, in gantisch

Hollande, onderdegemelde geßntheit, niet veel

winden enfal. -

Op welks bouwen den Kyper Poet, H.A. Hoejº

witt, ditverken stelde:

Doen
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Doen't Preeckhuys dat hier plagte faen

Was door het fahrickelyck vuur vergaen,

Brachten veeljongen ende veelouden

AHaer offerhand van hind en veer,

Dies binnen't jaer tot Godes eer,

Men hier dit heeryck werck weer bouwden.

De Dopgefindealhier, welckevan vudetyden af,

in't fuck der Leere, nietlicht alteveel uyt noch in

enfloegen, ende derhalvenvoor allerhande rauwe

ende angekoockte opinien en driften der menschen

nietfeer openfonden,hebbenvolgenseenpryelycke,

gematigde ende voorfichtige regeerlinge doorgaens

vanden Hemel , het geluckgehadt, omalsandere

Gemeentens, door alteveel driften ende onkunde,

totgeenkleyn nadeel, ergerniffende blaem voor her

gemeen,indroevigetwifen,party/Chappen en/then

ringen onderlichvervielen: dat y evenwelbyhaer

felven, buyten verdeeltheyt, van den beginneafrot

noch toe, in eendrachtende vrede tefamenleefden,

fonder ooyt fcheuringen onder sich aen te reichten,

ofte moeten lyden darfevan anderetegenhaeraen

geregt oftegemaecktwierden.

Aengaendede Leere, stellen sy benevens alle

Protefanten,van't Pausdom ufgescheyden,vat,dat

God Woort, vervat in deSchriften desOuden ende

des NieuwenTestaments, foovollmaeckten ende kla

ren regeldesgeloofsis, datmen omaligteworden,

daer buyten niekstegelooven noch te doen enheeft,

en dat daer aen alle belydemifen ende leeringen der

menschen teltoetfen endeteproeven zijn.

Syftemmen oock de 12 artyckelen des alge

meenen Christclijcken Geloofs , benevens de

- Y gant
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gantische Christenheit , uyt geheelder herten toe.

Endeindien iemantgencgen is, omhaergevoe

lens, aengaendeallerhandeverderefucken der Chri.

felycken Gelof in'tbesonder, teweten, foowort

fulcks kort, klaer ende beknopt gesien uyt hare

Schrifteyck beydenit, alomtrent Anno 1581. door

twee vermaerde mannen van haregemeenßhap, na

melyck Hans de Kies, ende Lubbert Gerrit foom,

ten verfoeckevan hare gefamentlijcke Gemeentems

ingestellt, welck oock indegelangboecken, byhare

Gemeentegebruyckelijck,tevindenis.

Ende vermits datmen de Doopgefinden in'tge

meen, aengaende de Leere van de H.Drie-eenheyt,

ofuytalteveelpartyßhap, ofte omdatteltseenige

partikuliere onder haer, fich desaengaende, door

onervarentheytinfoohoogenfoffe, niet altebequaem

uyt en druckten, welpleegte verdencken endete

beschuldigen: de Dopgefinden van de Kyp noch

tans,vollgens defehriftelycke behdenißen, aen diege

fintheytin’talgemeen, vanoudtafeygen,endurven

haer vertrouwen ter faligheyt , nier in eenigbloot

fchepfel stellen : Maergelooven in Godt denWader,

in feßum Chrifttum/jnen Soone, ende in den Heyligen

Geeß,alszijnde den Wader van hem/elven,maer den

Soone ende den Heyligen Geeß“, vanendein denWa

der, Godt vanalle eeuwigheyt.

Den H. Doop wordt byhaervooreen gebode des

Heeren erkent; maerdurven defelve, omnahaer

oordeelniet buyten de H.Schrift tegaen, aende

onmandigekinderen nietbedienen.

Het Eed/weeren, om dat de ware Chriftenen

malkanderen na de natuurderongeveynde liefde,

gehcclgaern endevanfelfswelgeloovenwillen''
-- y
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by baer, als waer hetfelve overtollig einde onmut,

gantisch in geengebruyck: oockoordeelenfy, dat

fulcks met de H. Schriften des Nieuwen Verbonts

niet wellis over centebrengen.

Het Magfraet ampt, alszijndenahaergevoelen,

in de drie eerfehandertjaren der Chrißenen, byde

felve ingeengebruyckgeweet, datlatenfy, als

zijnde dit voor haer het befe en veyligfe, gantisch

aernaenandereover: endaeromfyverachtennoch

verwerpen dit amptniet; maerde Overheden, fon

der tegenßandtgehooramende, houdeniy haerfel

wen feergeluckig, datsein "t Evangelium, omde

grooteperyckelenen warighedendaeraenvat,des

te beter le myden, niet tot defe bediening, maer

tot andere dingenberoepenzijn.

Het vechten , fryden ende blaedtvergieten der

menschen onderling, als zijnde voor haer alte

fwaer, om hetfelve genoegmet de schuldige liefde

der Chrißenen, nevens vrient ende vyant, teikon

nen overcentebrengen, achtenfelseer verrebuyten

haer beroep endepligt.

Siet duszijn de lieden van defe geßntheyt, aen

gaende defepoinätten des geloof , hiertot eenvoor

beel ten kortisten ingewlyr,gewoonteispreecken,

fonder darf evenwel andere, waerbymenietsvan

Christus vint, soude verfmaden, verachten oftever

doemenwillen.

Een lange reeck van vermaerde mannen, uytde

inwoonderen vande Kypontiftaen,enkanmen,mits

defelve maer voor korten tydt haer opgang eert

onfing, van ons niet verwachten. Noch ansde

wyl de waregrootheyt des menschen, meeruyt

desfelfsdeugende weiterfahrp, danwel uyt andere
Y 2. din
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dingen te waerdeeren endete achten is, foo kon

nenwy mannen, ten defe opfichte, niet van de

minste verdienfte zijnde, nietgantschelijck over

flien. ArentFacobjoon, welckAnno 1539. alleen

omfijn confientie ende de deugt niettekreucken,

voor het geloove, metfijnvrouwen.de oudfefoon,

tot Monnickedam, zijnde hier woonachtiggeweeft,

met teenen omdenhals, diehytendienstevanden

beul, tot een bewijsvan fijn grootegewilligheyt,

om dusvoorGodsNaemte sterven, elfshopop

heffen,verdroncken wierdt, faet voor deinwoon

dersvandefe endevanalleandereplaetfenvoore.eu

wig, ende altoostoteenuytnement endeleersaem

voorbeelttentoon,vandatmenomde waerheytende

vroomheyts wille, alles, ja fijn eygen levenfels,

als"t'er opaenkomt, kleyn achten ende verfima

den moet.

Pieter Pieterson de Oude, welck de oprechte

Leere, meteeneenvoudigende Godfälligen wandel,

die opeenuytmuntendewijse, felßvoorvrienten

de vyant feer overtuygent ende aengenaem was,

t"famenvoegde, en moetoockhier,voor alledin

gendoch niet vergeetenzijn: hebbende alshybin

nen Sanierdam, fijnlaettewoonplaets,Anno 1651

overleed, ende omtrent77jarenoud was, deGe

meinte Chrifi meerder dan vyfig iaren uyt reyne .

lief de mer GodsWoort bedient : nalaetende wel

acht traktaetjes, by hem totfichting ende verbete

ring der menschen, ende met allerleye krachtige

muddelen, tot devotierende Godtvruchtigheytopge

vult, uytgegeven: daer dan nochbymoetkomen,

dathyinfijnleven die overwonderlijcke konß befat,

"t welck in de gantische werelt, ende doorallen
EMM
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den des elfs, foo uytermatenweynigrefienisge

weeft, nameljk,dathytot acht oftienvademenon

der water kondegaen, endaerdriequartier van een

uur, en mißchien nochwelveellanger kondeblij

ven, ende in defe gelegentheyt eeten ,freecken,

fingen,fieelen ende/chryven,brengendeherpampier

droogendeonbeschadigt,omvan allengeleentewor

den,wederom boven ende voor den dag. Waer

vanhy,benevens de vermaerden an Adriaenfoon

Leegwater, opden laeßen April, Anno 1605.ver

fcheyde proeven heeftgedaenbuyten den Hage, in

tegenwoordigheyt ende ten verfoecke van fjn

Hoogheyt den Prin/e Mauritius,vergesellschapt met

fijnheer broeder Prinz Henrick, GraefWillem van

Wrielandt, GraefErn/t,endevanveelanderemeer.

Fan Adriaenyoon Leegwater ,waervanwyaen

fondts spraken , dieverdient oock onder de uyt

muntenße mannen van de Ryp getelt te worden.

Hy wierdt Anno 1575. geboren, ende het was

e-Anno 1649. wanneer hy zijn memorien aen

gaénde Graf ende de Ryp, benevensmeer ande

re nutzte dingen noch in't licht gaf, doch overleed

Anno 1650. oudt zijnde75jaren: hywaseengroot

liefhebber, endegeheel eenmanvande komßt; niet

alleen rakende het tim-meren , ende alleswat daer

onderte bëdenckenvalt, maeroockom inkooper,

- -- - -

metaelen andere foffe van die natuur te konnen

wercken na de konft, gelijck hy danoockveeler

leye feer uytnemende warenfeelwercken heetge

maeckt; als in't besonder twee tot e-Amfterdam,

heteeneopdeToorenvan deZuyder, ende hetander

op die vandeWßer Kerck: foouytnementnet ende

fchoon, dat elck hemmaer desverstaende, daer

- Y 3 OVE"
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over verwonderen ende verheugen moer. Daerbe

nevenswashyoock met de weten/chapbegaeft, van

rekenten,Handweeten, tekenen, endewar vorder rot

eengoedtingenieurofvernuftelingmochtbehooren.

Ende of een inwoandervan Uygeef, aldereerst in

Hollande de Saegmeulen praktferde, de gemeldet

Leegwater , welck gedencken konde, dat'eraen

degantfe-Zaen, van Knolendam af, totaendeSa

merdammerfluyr toe, nietmecrdan alleen een meu

len, zijnde een vierkante koornmeulen, en fond,

diewasdealdereerste oockiertganrschelandt,welk

de konß van achtkante olie meulen, metflamperte

maken, omtrent e-Anno 1604. gewonden heeft,

waernadefelweineenfookorientydttergenoem

der plaetfen, foofeerdoor-Godsfeegenvermenig

vuldigtzijn, darfe nubynaomtelbaer, endeingeen

geweß vandewerelt, foomeerteWindenzijn. Ook

verfondt hyhem op die wonderheke faeck, (ge

lijckwetevooren,rakende Pieter Pietersfoon, de ou

de,aenwesen,) vanonderhet watertegaen: waer

vanwy, omovertolligheyttemyden, nietverder

spiekenfullen.

Oockftaer hier anWillemfon, Medicyne Doc

tor, ende Leeraer der Dopgefinde in de Kyp, om

veel redenen te melden. HywasAnno 1583. tot

Keulen gebooren, ende overleed Anno 1660. oude

zjnde 77 jaren , hebbende degemelde Gemeente,

methetWoort Godr, uytreyne liefdebedient,ruym

50jaren. Hywaseen Godfallgman, in Goddelycke

ende menschelycke wettenschappen,uytmement wel-er

waren endebedreven: ende dacrombyydereen,als

een anderen Apollosbekent, zijnde feer welpreken

de ende machtig in die Schriften, ende daerom

- ECT
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feerbequaemtothet Prediken. Waervan fijngroo

te en kleyne Poßilla, heden noch totgoedegetuy

genzijn, gelijkoockoverfijngodfäligaffterven,dit

versken ,waer invan getrouwe Herders, nevens

GodsKercke gehandeltwordt, gemaeckt is:

Vanfulcks hebben wydoor Godes gunft gehade

Fan Willemijoon, die als een boode in Godr Stadt,

Welruyneen haveeeuw defchapjes Chrift hoeden,

En haer uyt liefde met geeßelycke fly/ voeden.

Hy die van Godt begaef, was mer foo grootengef,

Dat boven anderen hy uytmuntent is geweef.

Omheteenvuldigvolck.de waerheytrechtteleeren,

Enom defondaers tot den Heere te bekeeren.

- Hendrick Alberföon Hoejewili , welck men te

rechtden Kyper Poêet heeft tenoemen,enisomveel

redenen in dit Regifter oockniet overteflaen. Hy

was eenperfoon die rechtenflecht, eeneeryck en

deftig levenvoerde: enzijndelevendigen/cbrander

van geeft ende venuft, konde hy na de regelten

van eengoede ende feergevallige Poéeffe, beyde

het ernftige ende vermakelijcke, metveelaerdig

heyt, hetzyom teflichten, hetzyomteverheu

gen, t'famenmengen: daerfeerveelliederenende

aengename gedichten ,byallerleye toevallendoor

hemgernaeckt, noch duydelijckeblijckenendege

tuygen vanzijn. Hy overleedt in de Kyp, op den

14. Februarius , Anno 1667. oudt zijnde 61 jaren:

en omzijngedachteniffe totnutvanallenakomelin

gen noch meerder te vereeuwigen, wat is onder

alle zijnfchoone enaerdige gedichten dacrdienfi

ger toc , dan zijn leerfaemen bondigrymwerck,

Y 4 Pt welck
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"t welck hymaerweynigtydtsvoorzijn doodt, na

melijck in't laette van Anno 1663. intelde,be

helfendeguldenregelen, aengaende’t levenendoen

des menschen, op't-,B,C. luydendeals volgt:

Aenfet altydt hetend, fowordegynietbedrogen.

Begantgeending, offf zyn in a vermogen

Ciert u met ware deugt, dat is het befte kleet.

“ Doetyder menfah gelyckgy wilt dat menu deedt.

Een yder na zijn taet te eeren, wilt u. wennen.“

Fael gy, foo/chaemt uniet fouten te bekennen.

Gaetmetdengoedenom,van't quaetgesellschap vliet.

Houtureyn, acht u kleyn, verachtu minderniet.

In weeldeftet weltoe,endenck, hetikan verkeeren.

Kyf met uÖuders niet, noch met u Overheeren.

Logentael,achterklap/chont dat als doodeykfeuyn.

Myd valtheyt en bedrog, en alle bog/e/hyn.

Naerftigin'tgoedezyt Laettrouwen liefdekheken,

Om lief, noch am leet, will niet van de waerheyt

uycken.

Pluynftrykerye veragt,ßreektniemantinademond.

Queltuniet methe geengt geenfints leeren kondt.

Roemt van ufelven niet, zyt/edig van manieren,

S agtmoedig, milt, beleeft, behulpfaem,goedertieren.

Tracht niet na hooge faet, vliet holvaeraye en

haogmoet.

Uleed verduldig draegt, vergeef die - mitdoet.

Weeffober, waeckten bidi,en dient den Heermet

zpreefen.

Xempelen goeden quaed, laetu leermeeßer zwefen,

Ydelheyr is al" aerfch, dit an het hereprent.

Zoek voral" Ryke Godig krede kroon in't ent,

- . H.A.Hoejewilt.

- " En
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En inderdaet,daerzijnwelveelmeeranderevoor

treffeljcke mannen, waerdigom hier te noemen,

geweet ; maer allesbyte halen,waer nuveelte

breet voor ons; defe aen te wijlen , isalleenuyt

veeleandere, tot een exempelgeschiet.

Enomnudebesondere hofneeringenvande Kyp

nochwar nader in tefien, diezijnvoornamentlijck

ende boven alle andere weein'tgetal, tewetende

vßcherye ten haring, endedievan de walvivangf.

De cefte , namelijck de vßcherye ten haring,

welck dievan de Walvivangt lange jaren voor

ging,nam in defelanden,gejck’t dehrforien mel

den , omtrent Anna 1,86. fijn eerfen begin ende

aenvang door cen vßcherman van Biervliet , met

name Willem Bucholt, welck overleedt Anno 1397.

defe vondt die kanß, hoe datmen den haring, om

daer mede sonderlingvoordeelendeprofitte halen,

kaecken , fouten, ende in tonnen moeft doen; op

dat men defelve langgoed endefrisbewauende, in

allerleye verre landen, feden endeplaerfen, alseen

fer delicate aengename endewelimaker.de fiye,

die on te gebruycken altoosgereet is, voorgoede

koopman/chap foude overcheepen ende versenden

konnen : (alhoewe mcn will dat hetgrooternet,

in’t hartingwangengebuyckelijck,bydievan Hoorn,

in denjare Anno 14-16 foudegevondenzijn.) Een

foo waerdigen konf in der daet, datfilfsdien mach

tigten Keyfer , Karolus de tyfde, doenmaels Grave

van Hollandt zijnde , en eenfeer gootenliefhebber

van geouten vijeh, ende daeromoockvanfoodani

gen hartng, als hy Anno 1556. metzjr/ußerMa

ria,Koninginne van Hongaryen,tci Bier ledt quam,

htm in tygener Perfoon, Cm defekci mutbaereen

Y 5 de
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deprofytehcken konf“, teleeren endete verheerycken,

ende met een de gedachtenf van des elfseerfen

vinder tevereeuwigen by alle menschen, sichbe

gafna"tgrafwandelten Vfcherman, diedoenal 159

jaren, was overledengeweet. Om hem nu,onder

die aerdeleggende, over"ruytvindenvandit middel,

"welckhemfoofeergevallig, endeaendelelanden

foogantfchvoordeclig ende geluckigkondezijn,

plegtelijck te looven endete dancken: gelijck dir

den vermaerden Godfried,inzijn Hßtorische Kronyk,

oppag. 1298. alfooaenwijst. - - -

Na dete tjdt heeft.de haringvfeherye hier te

lande, door hetgeluckig vangen ende profytelyk

verkoopen van den harmg, alle dagen meerende

mcer uytmement ende dapper beginnen aen te

groeyen ende toe te nemen, omdegroote wünften

cnprofyten, diedoendaeruyt rehallenwaren: waer

wann Enkbuyfens Lofoppag7.aldusgeleytwordt:

" Ibymannsrom uyt teffpreken, hoeveeldufenden van

menschen hier ty leven, ende winkte die hier doorge

fehner. 't GetatderBoodgesellen, die daer toegebruyke

worden , is fuaerhckte noemen. Veele dufendenge

meeren sich mer het breyden der netten, hetdrafen der

tonaven, kuypen der tonnen, toemaken derfehepen,

ende andererveraßinge die daeraen vaft zijn. Somimi

ge oock, hebbenuytdehforienwillenaenwijsen,

darmen Anno 1566. heteenejaerdoor hetanderge

nomen, derwunft vanden haringin Nederlandt, weil

errfemme van vierhondert endeten gentig duyfentpont

groors beliep: ende een andervoortreffeyck Authener,

vanEmckhuy/en zijnde,reeckendedat Holland alleen

- van den haring, behalven van de uytreding, Pareycks

beeft genoten meer dundartig rommengouts. Endefoo

- - - hecft
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hcef men den haringvangf“,waer doorhergeltin

denbeginne, in foogrootenovervloet, uyt aller

leye Landenen Koningrycken, (den haring alleen

uytter zeegevangen, ende derwaerts heengefon

den) in Hollandt quam , als de moeder ende oor

frongvan desselfsgroote koophandelende welvaert,

daer gelttoevan noodenwas,aengemerckt. Dier

voegen, datfeifs de Grootmogende Staaten van Hol

lant ende Wefvrieflandt, deren handel, om die re

den , de hofneering, de welvaert, endevoorna

me mynevanons landt, in hareplaccatenplegente
NOEmen), - -

-

Sommigehebbenhet getal der haringfchepen,va

rendeuytdefe landen, tenaenfienvandevoorgaen

detyden, welopomtrent duy/entofteefhondertbe

groot. Den vermaerden Emanuelvan AMeteren, in

zijn Nederlandfehistorien, oppag..437. getuygt,

dat Anno 1601.welomtrent 1500Buyfen uyt defe

landen ten haring voeren: ende nuzijnder tegen

woordignoch mannen in'tleven, welckeals eygen

oog-getungen verfekeren konnen, datfefelveterhas

ringvangf. uytzijnde, metrien ofte elfhonder foo

dangejchepen omtrent Hitlandt lagen.

Grootelijckspleegboven alle andere de Stadt

Enckhufenindefefegenryckeneeringe teflorerenen

deuyt temunten, brengendealleenmeerderharing

föhepen in zee, danalleandere Steeden van Hollande

refamen: wantten tyde als dit overflaggemaeckt

wierdt, foo bevondt men dat de overige Steeden,

met den anderen, niet bovende 200 a300/ehpen

konden uytmaken; daer het getal des elfsalleen

voor Enckhufen weltufchende 400en500be
liep.

- Ens
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Endewat deplatte Landenmochtaengaen, doen

washer in allerleye plaet/enende dopen, dienuvan

deseneeringnaeuweijckscenige kenniffemeerheb

ben, overal alsvollendeopgevult. Maerinfonder

beyr munte alvroeg.de Dopen vanWormer en Fuß

in defe handeling uyt : want alssie in den jare 1556.

aen den Hove van Hollandt , byrequefte te kennen

gaven, dat de onderfalten aldaer, ende debueren hen

meeß algeneerden met de rederye van Buyten om ha

ringte zwangen: wer toe buurlayden van moode waren,

vierendeels ofte netten , ende darf bevonden, da in

verscheyde teelten van haringwang, die geene die de

voor/chreeven vierendeelen ofte netten meckten, de

(elve niet en maecken van fülcker-lengte, dieptenoch

breete, ende gewagte als 't behoort : verfoekende sy

Supplianten, da hier in voorßen , ende hengeaccor

deert werde byardinantie, daer inne temagen reme

dieren: Soo is doenmaels, by den gemelde Hove

van Hollande, aen haer torgefaenendegeaccordeert,

te mogen keurenende ordneren, over hare onder/aten,

op/ekere tamehcke baeten endepeenen, dat de koopers

van de vaorfchreven vierendeel , ongehoaden fallen

wesen, andere vierendeel te ontfangen, dan die ge

maeoktfullenzin, naervolgendede vaorfchreve keure.

Waer uytdanklaerblyckt, dat degemelde darpen

van Wormerende Fußp, omtrent deletijdt, indeha

ringviffcherye nietweynig flooreerde, endoendewa

ren: gelijckmendanoockfiet, dat defevoornoem

de Dorpen, door Keyßer Karolus de vyfde, Grave van

Hollandt , al Anno 1533. met eengiftbriefzjnver

fien, houdendeonderandere feer nutztedingen, dat

debiertappersgeenmeer dan een gulden aen de jong

liedenen mochten borgen: opdat andersdoor desselts
dron
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droncken drincken, defchipvaert, waer toejonge

kloecke mannen noodigwaren, niet verhinderten

fouden worden.Men willookdatdeinwoondersvan

defe plaetfen , om grooter profytswille, haring

(chepenplegen uyt te reeden, felfswelvan40 laßen

groot, ende oocknochgrooter; maeralsmen hier

wegens defe fegenrycke meringe , doenmaels fooin

fleur, enfoofeervoorfpoedigende welvarendewas,

foo heeft hetdenHemel belieft, welckdenedrige

enkleynevertrooft, oockvoordievande Ryp, en

devanhetgantische Eylandt,zijndedoenmaelsnoch

feer eenvuldig, endetenaenfienvan middelenende

macht, feergeringendeflecht, fijn mildeendeva

derlijcke handt open te doen : want alsmen in die

Ryp, zijnde fy te vooren maerfoberebinnelanfche

vßchertjesgeweeft, haeraldereerste buyjes, zijnde

medegering ende kleyn , in zeebrachten, "twelck

omtrent Anno 1540. voorviel , ende dat harege

bueren, gelijck de hiftorien willen, zijndedefelve

vanvrymeerder vermogen ende macht, daervanals

fchimpendefeyden: Wat willen defe kgol-eeters daer

mede beginnen: Soo heeft nochtans.degoede Godt,

tenbewije , dat hyniet hetgroote ende machtige,

maer infonderheyt het kleyne endeverachteaenfiet,

dit fbere beginfel foodaniggelegent endegebene

dydt, dat de Kyp voortaen alseenaengename ende

feer cierlijcke roofebegonoptegaen, bloeyendein

deseen in andere neerigen,vandagtot dagmeeren

meer. Want alshet gelt op defe manier begon te

waffen endeaentegroeyen, foowierdendefchepen

enrederyen oockgrootelijcksvermenigvuldigtvan

tijdt tot tijdt: konnendeyder zien, datse alle jaren

nictweynig toenamenende aenwieflen. Eenvoor

treffe



348 Een korte Historie aengende Holland,Sc. 

treffeyckman vanoudsinde Kyp, met namen Coner

baert , die men hier ter eeren, als een van de voor

naem/te worteilen, waer uyt die vande Rypherko

men ende spruyten, gedencken moet: defeisge

weetdenprincipalen autheur ende aenlegger derha

ring/chepen, als oock van't nette garente spinnen,

endevan't breyden des elfs: endehebbende een leer

gelegenthuys , van weltwaefkinderen, fooheeft

hyveele van defelve, ende oockanderevan zjnge

flacht, tot faurlayden opharing/chepengemaeckt.

Hoegroot her getal der haring/Chepen op fijn alder

hoogte ooytgewectis, ein sonsnet ieker, maer

menweet dat hetfelve tuffchen Anno 1670, ende

Anno 1680. omtrent 73 a 78. alhier beliep; maer

waerschijnelijck is’t getal, voor defen geheelveel

grootergeweet, alloo her felve onder die regeerin

vandenEngelchen Kromwel,doordes elfsbloedigen -

oorlog tegen defe landen, mits het onrechtvaerdig

rooven endekapen, wegen dele onnofele endeweere

loosevichers, niet weynig alle dagen afen nam.

Waarvan men oock mits defware oorlogen zediert

dien tijdt, noch verscheyde malen zußchen ons,

ende dievan Engelandt ende Wranckyckvoorgeval

len, niet weynig bittere vruchten, rot verdertvan

dele fegenrycke neeringe, heeft maken moeren; het

zy dat men de/chepen, welcke als een koen van de

boom lichttegrypenwaren, ramtjoeneerden, roof

den , ofte moetwillensin brant/taken endeverbran

den , voerende menigmael soo veel kloecke jonge

mannen, tot stinckende en vuylegaten endegewan

kenfewech, waerineen menigte van defelve,van

koude,jammer , ende allerleyeongemack, fter

wenendevergaenmochten. Dingenimmersuytey

gen
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genaertvan die natuur, dat daerdoorvan elfs, de

haringfchepen alle dagen, als wasch voor hethcete

vuur,grootelyks moesten fancltenendeafmcmen.

MaerheitsdegoetheytdesHemels, welckallede

fe donckere ende droevigewolcken, dienende tot

kastydinge ende niettotonfeondergang, foodanig

ingenade heeft doenoverdryven, dat den laeften

oorlog met Vranckryck, door eenen goede vrede,

welckbinnen Ryuyckopden 20.Septemper, Anne

1697. geflooten endegeteyckentwierdt, teneyn

degebrachtzijnde, deferechtveerdigeneeringe, als

uyt een doodelijcke befwyminge verweckt ende

opgestaen, felfsoverhetgantische landt, endein't

besonder ookin de Kyp,wederom alseennieuwle

venontfangtendebekomt;"twelckmetgeenkley

ne luß ende ver vergesellschaptgaer. Dervoegen

dat de Kyo, onder alleplaeten, in dele schoone

neering, doorGodsfegen, gelijck langvoor dc

fen, noch de voornaemste ein grootste, alleende

Stadt Enckhuy/en uytgesondert , in gantisch Noort

holland blyf. Behelfende een handelendekoopman

fchap, vanfoodanigenfoetenfmaeck endegrooten

voordeel, dat de e-Achtbare Regenten van't wyd

vermaerde Enckhuysen, in ecnfinrycke verken, op

de Beurs van hare Stadt, tot desfelfs lofaldusnoch

hedien prcken: -

De/cheepsvaert doetde/tadt en’slandt, welvaren

bloeyen, -

En door haer koopman/chap haer eer en ryckdows

groeyen.

Eerwaerdig i de geen die fich hier in welquyr,

Ten beißen van't gemeen, des burger tot profyt.

Als
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Als de fcheepjes veylig waren, met des koopman

rycke waren,

AMen Goat dankbaerweinmoet, voordesneering

overvloet.

Opwelckenfindengeleerden endevermaerdenVe

deliusvan Hoorn, fich deharingvfeherye, netwey

nigna verdienfeter eeren, in een krachtig vers,her

felve uyt het Latyn vertaelt zijnde, aldusliethoo

"EIN -

Wat will ickin myn digt van aldelen /preecken,

Die als de Sonde kreeftgenaeke,van/trant affeeken,

Uyt luß der harungvangf“, envaren diep in zee,

Wanneer men'tgaren werpt, envfäht van/fee tot

fee.

Als"rnetdengantfchengront derzeekanovertaften,

Wanneer Enckhuysen, foo grootmachtig door haer

maßen,

Haer buy/en, diese tot den haring uyt liet reen,

(Want defeforgbetrefthaerbovende andereffeen,)

Eerß in dat groote nat heeft ledig uygelaten;

Dan kygfe die weer "huy metmengte vanvaten,

Volvfsh in't fout gepakt en/entfein't eyndt weer

voort ,

Op hoop van winß, naer’t Ooß,naer’tWeß,naer

" Zuydten Noordt.

Men feyt dan oock,na'toudefpreeckwoort, van

Hollandt terecht:

- All is de Salem fchoon,

De Haring/pant de kroon.
Het
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/

Het getal der haringfchepen, tegenwoordiguyt

Hollandtvarende, foudenietveelmeerdan45obe

loopenkonnen,daervandievanZuyd-hollandtom

trent 250. ende dievan't Noorderquartier, om

trent200fchepeninzeebrengen. -

Maerfeydenweaengaende.deRyptevooren, dat

desfelfshoofneeringe, niet alleenindeharingvfche

rye, maeroockin dievande walvi(hvangf bestaet?

ende moet men bekennen, dat deharingvangt in

defeplaetfe, (gelijckoockdoorgaensin"gantiche

landt,)zedert harevoornaemstefleur, feerageno

menendevermindertis;hetisookopenbaer,da die

Heere , wiensvaderlijkehandtflaetendegeneest,

endenietenverwondt,danopdatdefelvewederom

genesenfoude; het eene,voor eengedeeltewech

genomen hebbende, hetandere,namelijckdewal

vivangt voorveele hier niet minder, maer noch

vrybeter endeprofytelijcker, wederomindes elfs

plaetfe gefchoncken heeft. Enom in't kort van

de Groenlanfe vßcherye te preken, voorfoovcel

dienuinde vrye zee endein'tygelchiet, alsoodie,

welck in de Baeyen van Groenlandt, onderdebefon

dere Compagnien, eertydtsaen't landtpleeggeoef.

fent te worden, ende tegenwoordiggeenmeer

plaets en heckt, nu tot onsoogmercknietenbe

hoort. . . -

Den aldereerfen Harponier, varendeop Groen

lande, welck in de openbare zee een walvijeh

fchoot en doode, doch doenmaels noch in dienf,

van eenderGroenlandfºcompagnie zijnde, wasvol

gens de traditien ende overleveringen alhier, een

perioonuytde Kyp, metname A4arten AAichie/on,

nu omtrent60jaren ele, alsoomenmeyntdit

- ON
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omtrent Anno 1639. ofte Anno 1640. voorgeval

lentezijn. Behalendehydaer medefeerkleynedank

byzjn Kommandeur oftemeester, vermitsdefelve

vreesde, dat defeneeringende vifcheryetevooren,

altoos tot eygenzwinßendeprofyt, onderdebefon

dere compagnien,welckalleen aenlandt vfchte, ge

eygent,nu voortaen, mitsdefe windingende konfº,

van Marten Michiellfoon vande Kyp,voorengemelt,

eenyder, alszijnde voorelckevenna, t'eenemael

vry ende open soude worden : alsoo men aen nie

manthet gebruykenende bevfchenvandewydeende

ruyme zee, eenigfintsfoude belettenofverhinde

ren konnen : "t welck na't infien van dien voor

noemdenKommandeur, welhaeftoockfoouytviel.

Want deinwoondersvan 7iß, endein'tbesonder

eeneKommandeuraldaer,metnamedePloeger,was,

foomenmeynt,dealdereerfeonderdezee vfhers,

welck,om/waeckvandefeneeringente mogenheb

ben,opdewalvivangftuytdeelanden,nacroenlandt

in zeeging:'twelckonder Godsfeegen,uytnement

wel beflaegt ende uytgevallen zijnde, ende feer

goede winßevoorzijn Principalen aengebragtheb

bende, veroorsaeckte datandere oockte lichterin

't teekomende resolveerenkonden , omtendefen

eynde,fchepentoeruftendeendeuytredende,hiervan

oockdeproefte nemen: wanta-Anno 1644. voeren,

gelijckwyberichtworden,van Saerdam naGroen

landt uyr,defe drie Kommandeurs, teweten Corne

li Pieterföon,andersgenoemt Pouwele Kees, Pieter

David.foon, en Cornelis Klaesföon Omoval, "twelck

van tydttottydtaldaeroock meer ende meer toe

nam endeaenwies.

Anno 1645.volgensdebestememoriendicWy :
- STM
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den aentreffen, isdealdereerfe Kommandeur, met

namen Cornelis Meyndertjoon Kraeck, woonende

in de Ryp, doorde unwoonders aldaerop Groenland

uygerüst. Ende alsoofijne viftheryem feer gelux

kigende uytmuntent gelegent doorgaensuytvielen,

foofagmen oockdat defenegotie ende handelingter

zee, niet weynigvanjaer totjaernde Kypvoort

efet, endevermenigvuldigtwierdt. Endedewijl

at het fich niet alleen in de nugemeldeplaetfen,

met de Groenlantfevaert in Hollandefootoedroeg;

maer oocknoch inveelandere meer, alsindeStee

den Amfterdam, Rotterdam, Hoorn , Enckhuysen

endeveele desgelijcks, foofagmen het getal van

dusdanige vifchepen in een feer kortetydtweltot

omtrent 265 toe aenwaflenendetoenemen, waer

vanyder fchip , ten aenfien vanzijn jaerlijke uyt

rußingalleen, vracht medegerekent,welkostdoor

malkanderengenomen,omtrent 14000 ofte 15coo

guldens, enmiffchiennochwelmeer. -

Zijnde dit een neeringe , tenaenien van veele

menschen in onsWaderlande, vangrootvoordeelen

de profyt: wantbehalven de varendelieden vanom

trent dertig tot veertigperfoonen toe , vooryder

fähip, als Kommandeur, Harponiers,Stuurmanen

degemeene Boodtgesellen, diehierbyhaer brood al

le trachtentewinnen, foozijndernochveelandere

meer, die doorditmiddelgeenkleynvoordeelenbe

komen; als deTimmerlieden, Houtkoopers, Lym.

flagers, Seylemaker,Kuypersdiedeqwardeelenleve

ren, Backert, Brouwersendeallerhandeleveranciert

en dienfelingenmeer, veeltebreetomhierallesop

tenoemen, welcke alleniersfonder winfeofepr.

ht leveren, ofte icts doen füllen. Belangendenu

- Z 2 het
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het voordeel dat voor den reeder uyt defeneeringte

treckenvalt, datenfou, tenaenfienvan'tgemeen,

voor ons niet licht vollgens eenige nettighey te

rekenen zijn : danvande uytkomft op een algemeene

wijfeisnoghtansnietheelfwaerteoordeelen;aenge

fiendat'erfooveelezijn,welkdefeneeringefoelange

jaren, metgrootenluß endeyver,aendehandthou

den ende volgen konnen , daer het nochtans een

vatenregel overalende dooralle tydenbydemen

fchen is, dat men sonder bequame winning, ende

noch veel meer in't gevalvanfchade, denarbeyt

haeft moede wordt. En daerom itaetnaonfeoor

deeltegevoelen, ofmenhierbymerckelijcketoe

vallen, hetzyvan't bhven derfchepen, ofvan een

feer leichten vangf“, ofte andersinuswelfeer ware

fchade kan lyden , dat nochtansin "tgemeen ge

proocken, de winning dickwils het madee/vryte

bovengaet.

De plaetfe, daermen defe vifherye tegenwoordig

hanteert , is in't algemeen Groenlandt genaemt ,

om de Noort, tuffchende70en8ogradengelegen,

makende een lengte van wel 15omylenuyt, zijnde

van hier teilandeomtrent300mylenweg, daerde

Son fonder ooyt onder te gaen, een dagvanvier

volle maenden maeckt. Geschiedende die vifcherye

aldaer , in een zee die van eenverwonderlicke en

feervervarelijckte diepte is; namelijckniet alleen

van 30 en 60. maer welvan 12oo en 1400vade

men, en op fommige plaetfen felfsbuyten alle

peyl ofte maet , die menfou nemenkonnen: daer

mendannu omde vifcherye te doen , tuffchende

vreeselijckeveldenen bergen, dryvendeindezee,

zijnde somtydts feer dicht aeneengelegen, einwel

2O
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20,30,40,50,60.mylen minderendemeerderinden

omringh groot , met alle vrymoedigheydt ten

diepßenindringt. Wantofmenwelomtrente-Anno

1650. dit op geenderleyewije, door ang/t voor

't y , ende anervarentheydt der dingen, durf

den onderstaen; wanende (chip, völck, goede

ren, en alles teullenverloorengaen, alsmenheit

y, maer eensquam aente raken: dervoegen dat

menfelfsdealderkostelijckste walvifchen, leggen

degereetom maeroverenbinnen boorttenemcm,

felfstotverscheydentoein'tgetal, door den hylmet

allerhaeftgingafkappen, enindezeemaerdryven

liet,alleenopdatmenhetgefichtendedenangstvan

Ptysmochtontkomen. Soofalmennutercontrarie,

gantisch nietgeruß nochteureden zijn, tenzymen

om bequamegelegentheden, tot de vilcheryeuyt

tefoecken gantisch verre, fomtydtstotveele mylen

toe, in'tmiddenvandefe wonderlycke engrouwfame

ysbergen endevelden ingedrongen is, ichoon dat

men hieralstufchen valteen metalle mutieren, sonder

eenige dealderminste opening te konnenfien,van

alle kanten menigmael befet ende beflooten wordt.

Gelijckeenderaenonsfeerwelbekent,Anno 1688.

met/chipen volckfoodanigfich beklemtvondt,van

de 28fte funyaenvanckelijck, totden30fee-August

toe; dryvendemetherys, (zijndedaerin beftende

beflooten) van 78 tot 68graden en40 minuyten toe.

makende omtrent wel 140 myleninde lengte uyt.

Doch het was nochtans degoede endegetrouwe

Godt, welck, alshetwater dusbenauwt opdelip

pen begon tekomen, die evenweleengoedeende

Vaderlijcke uytkomfgaf, hemmet eengefegende

vang/t ende behauden reife hetlieveWalderlandt,

Z CIl
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endedehavefijnderbegeerteniffe, metvreugdeen

de blyd hapte huys brengende.

Dewalvifchen, diehieronderGodszegengewan

genworden,zijnbeeßen vanfulckeenwonderlijcke

groote enßerokte, dathetverrebovendesmenschen

macht ende vrymoedigheyt foudemogen schynen,

die eenste durvenaendoen. Welwort"erdamin de

H.Schrift van groote walvifchengeproken. Som

mige deftige Autheurenwytenaen, dat inde Revier

vanArabia gekomen foudezijn ualvßchen van

600 voeten lang ende300voeten breet; anderegee

ven voor, dienen van defe fort gesien tehebben,

van 160 voeten, oockvan 200 voeten in de lengte;

dingenvoor onsoogin'tgemeenfoofabulachtgen

de 1oo vreemt, damals hetiemantwelckin al zijn

leven niet andersdan maervan kleynegrundelemen

garmeelen hadde gehoort, foude fchynen moe

ten,wanneer maervangemeene walviffchen met

hem foude fpreken willen. Maer om ditals een

dingalleen tot bedencken/peoulatieaengehaelt, nu

overteflaen,echterdatmendefedierenvaneenfelt

fame groote vindt, isaenalle erwarenetenvollenbe

kent:sywordengewangenvan40a50voeten langen

Van2oa 30a40a50,a 1oo.ende meerderquardeelen

groot , makende elckquardeel omtrent uyt 16a 17

Jeekan 3 welcke met het/peck alleenvandefevif

fchen worden opgevult, zijndehetfelvemaer buy

ten van't lichaem afgefmeden 3. aengefien menden

gantische romp des lichaems maer laet dryveninde

zee, daer men dan nochin"tgemeen 1400a 160e

pont baerden , vanyder vifchbybekomt. Maerom

nu de rechte waerdys van defe dieren, elcknazijn

grootteaente wijlen, dat is ondoenbaer, alsoodit
VAN
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vaneen altegrooteveranderlijckheytderprysende

dermarckt,aengaendedelewarenafhangt: detraen

isfomtydtstot22gulden, oockweltotomtrent80

guldens, yder quardeel verkocht. De baerdem zijn

wel van fookleynewaerde geweet, dat sekere

Kommandeur aen fijne Boot gefallen, hebbende van

dele waeren hetmontamtvanomtrent2vifhenge

vonden, defelve, alszijndenaeuwelijckshctber

gem maler“haert eenemaelwech schonk,

naderhandt heeft een oud ende defigkoopman, nu

noch in't leven ende onswelbekent, defelvehet

Ioopont, maer tot 5gulden verkocht, daerdeprys

van't felve goed, voor maerweynigjaren, tot

240a 250gulden toefteygerde. Waeruytdanlicht

begreepen wordt, dat men uyt het getal der vif

(ehen, noch uyt de veelheyt der quardeelen traen,

noch uyt het gewigt der baerden, mitside groote

verschillentheyt derprys,debefchouwdenisder vif

fchen, niet altooswelrekenenkan. Endedaerbe

nevens, kanuytdefefondamenten haeftbegreepen

ende verstaen worden, hoe het mogeljck konde

zijn, dar-Anno 1692. vaneenen wallwich alleenom

trent 8000gulden, endevan eenander 1060ogul

den beschouwdigtwierdt.

Datdefe vilchen nahaerlengte, dickte, endeon

gemeene fivaerte, oock uytnementferck moeten

zjn , is uyt alle defe dingenferlichtafteleyden.

>Anno 1682. haddefekerKommandeuruyt deStadt

Hoorn.degelegentheyr, leggendein't beset, om

een frick, in eenkleyne openingaendezyde van

zjn/chipte spannen,mitsdatdaerinuynementveel

zwalvilchen, om haeradem te scheppen,quamen,

macrofden/trick bynaccn nieuw kabeltouw, ter

- Z 4 dick:
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dicktevan meerdan7duymen inden omgang, ende

aen de groote maßt welvaltgemaecktwas. Even

wel nochtans als "er in defe frick een walvifch

quam, voor wiensgroote en dwarfe (kaert, het

touwwel toegetrockenwierdt, foomoethetfel

ve, alsden vifchmaertentweedemaeltoeleyde,hoe

feer sterck het anders oockwas, gelijck als een

dunnen draetaenftuckenbreken; uytwelckvoör

beelt, alsoockuytveelandere meer,mendanaen

gaende defeltsamegrootekracht, derwalvifchente

oordeelen heeft. Ende met een hoe overwonder

lijckde regeeringe God is, omtebesorgendatalle

fchepelen endedieren, tot nut endedienft dermen

fchen, tebekomenendetegebruyckenzijn. Want

anders hoe foudenwynietigeendefwackeschepf

len,fulke ferckeengevrees.de beeßen eensaenraken,

ickfwige.doodenende overwinnenkonnen. ,

Maeris’tdegoedertierentheyt Gods, welckaen

onsmenschen alhier, infoo kleynen endegeringen

landt, fulcke groote endemenigvuldigeweldaden

geeft endefchenckt: fulcksdarmen Hollandtgeen

Koninginne alsKommen, maer felfs dat meeris, een

wonderdesgantischenwereltstenoemenheeft?Soo

moetmenbekennen, dathynietalleenzjngoeden

fchat den Hemel, als een vriendelijckVaderover

ons open doetz maer ooek de menigvuldige en

de verborgenegoederen ende rijckdommen, uyt

deafgronden ende diepteterzee, felfsuytdeafge

legenstegewettenvandewerelt, onsin denschoot

geeft ende schenckt: onder welcke dingen, men

oockinfonderheyt in defe landen, dezegenrijcke

ziffcheryentertellenheeft. Endeonderdefelvevoor

namentljck onder Gods legen, oockde walisch

vangf
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vangft, dieinfulckenkortetjdt, foogrootenzyk

dom kanaenbrengen: waeroverfooveele Godtla

ligeinwoondersvanonsWaderlant,den Heereher

telicktelooven endetedanckenhebben. Endein

sonderheytoock dievande Ryp,welckefoomenig

mael,voornamentlicksommigeeen Benjamynspor

tie, dat is dubbelt deelvanden Hemel, nietmin

derdan anderen ontfängenhebben.

De/chepenop Groenland varende, enzijnde door

den laetstenoorlog, endedeonveyligheytderzeeniet

weynig afgenommen 5 maken nu tegenwoordig,

voorfooveel Hollandt aengaet, omtrent eengetal

van 140. uyt, welcke fchepen gefamentlijck met

eenfeerbequame ordinantiezijnvoorfien:houden

de , hoe dat men sich in alle voorvallen van’tvif

fchen,van’tverongeluckenvanfchepen,in'tbergen

van menschen, endevangoederentehoudentende

te dragen heeft: endeveelanderenutteendenoodi

ge dingenmeer, welckebyde Gecommitteer.de van

de Groenlantfevfeherye defeslandts, uyteenpryfe

lijcke genegentheyt, endemetveelomfichtigheyt,

om alle wanordre te verhoeden, ingefteltzjnde,

endefelfsby dievan Hamburg, Breemen endeEms

den nagevolgtzijnde, doorhare Edele Grootmogen

de , de Heeren Staaten van Hollandt endeWeßvries

landt, opden 22 fanuarius, Anno 1695. itgeappro

beert ende goet gekeurt. Hebbendeallooomtfangen

denatuur ende machteeneswets, welckyderon

derdaen schuldigisomnatekomenendetegehoor

famen. De Heeren Gecommitteer.deyandesevise

fcherye.warendoen:

Z 5 mi
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Willem Baßiaenß.van Rotterdam,

Fan van Taerlinck, Pieterfoon,

Cornelis Beets, Amfterdam.

Albertus Doornkroon,

Cornelis Corneli/z. Blauw van Hoorn.

Meynert Arent/.van Saerdam.

Lucas de Lange, vanff.

Spmon Gerrif. Wßcher, van Saendyck.

Seger Eenhoorn,vande Kyp.

Maerheeft den Hemel de Kyp tot nochtoemer

fulcke gunftige enfeegenrijcke neeringen , boven

veelandere Darpen enplaeten, rontommebegif

tigt ende befchoncken: hoefer aengenaemende

welgevallig isoockde contreye ende gelegentheyt,

waer in'tgemelde Dorp, door Godsfeegenge

vonden wordt. Aen alle syden is’t met fchoone

froamen ende vßbryoke wateren, totgrootplayer

endcluß voorfien: Zijndefeerbequaem, omdoor

gaens uaarendeachterdehuysen, te uater allerleye

waren ende koopmanschappen, met goetgeryfende

grootgemack, afende aente voeren. Develden

endeweyden,diemenindefe Banne,totomtrent240

Morgens, in getalle rontomme beschouwt, ende

feervetendeuruchtbarer zijn: dienenhieromkgeyen

op te melcken, doch voornamentlickom totluß

ende vermaeakvandegoede inwoanderen, metoßen

ende andere vette befken, na degelegentheyt des

plaetfe, in groote menichtebeweydt te worden.

Ten Ooßen het Dorp heeftmen maer eene brugge,

overgaende ofte over rydende, deferberoemdeen

de uydt vermaerde Beemfer: zijndedes elfsbeayc

king, in vierjarentijtsvoltroeken, endeaengewan

ECM- -
- -
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gen, Anno 1608. zijnde het water desfelfsdoen

maels, na demeetingvandenvermaerden.Leegwa

ter, omtrent 6 voeten diep , ende den Ringayek

omtrent7 mylen inden omgang: makendeuytaenge

kavel landt, behalven wegen , wateringen, ende

anders 7545 Kymlanfe Morgen. Een beayckinge,

die voorseker allerleye andere hier teilandt , ende

waerfchyneljekoockvande gantische werelt,ver

re overtreft endetebovengaet. Zijndeeen Lant

douwe foo uyrnement ver ende van vruchtbarer

aerd, om koorm, arraw, gerf, repfer, koofer,

ende andersvoorttebrengen, dat defelvein"teerße

jaer nahare bedycking, gehjckmen will, alleenfoo

veel kgolaet voortbracht, dat alle de olymeulen in

gantisch.Noordhollandt,hergeheele Jaer door,daer

aengenoegomteflaenendetebearbeydenhadden.

Ende hetgeen het groot vermogen van de aerde al

hier,in't teelen, tenduydelijckften,endetotgroote

verwonderingaenwift: denHeer Françoy van O.,

haddedoenmaelsalleenvan4oorynlamtfroedenlants

geteeltwel drie gemeene laßen haver, makendete

famen 108fackenuyt. Weten fommige dan niet

genoegteroemen, van eenfekerdal,bewertende

Oude Stadt Damaskus in Syrien, zijnde 12mylen in

delengte, ende drieinde breete, metfooveelichoo

ne boomen, geurgebloemen, endeallerleyewelrie

kende gewaffen beplant; datmenhetfelvedaerom

hetdalderviolieren noemt,wanende eenige dathier,

felfs het overschoone Parady,voor onlen eerfen

Vadere-Adam,welgeweetmochthebben: ofga

ven andere ten breetften op, aengaende het ver

maerde velt Endrelon , by den fchoonen Berg Tae

bor,in'theylige Land, welcksgroottemen brengt

op
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30 duy/ent febreeden in de legte , ende 18 duyen

in de breete , zijnde inkgorn, uyn/tocken, olyfboo

men, ende allerhandelevensbehoette,foovrucht

baer, als menmetoogenfoudeaenschouwenmo

gen: nochtanszijnwyvryvanbedencken, alsmen

aengaende de over/choane Beemfer bedenckt, hoe

groot cenmenichte landts hier aen een gelegen is,

"welckbynalondereenige verandering,ineeneen

parige vruchtbaerhyt,overaltenheerlijcktenuyt

munt: defchoonecierlijckewelbeplanteWegenen

de Laanen, dekostelijckeenfeeraenfienlijckenet

tepaley/enendegebouwen, deuytmuntendeen cier

lijcke hoven ende lufthoven, met menigerleye boo

men van allerleyevrucht daerin, "tgrootgetalvan

vette offen endefchoone paerden, alsoockstercke

koeyen, "tzyomte werdenofte omtemelcken, ofte

ookdebyna onnoemelike menichtevanfchapenen

lammeren; mitsgaders deuyfe ende verstandgere

geering, die over defeschoonebedycking, totelcks

dienstendegemackgehoudenwordt, datmendan

niet lichteentgoort indewydewerelt, fooheerlijk

ende foouyttekendeaenalle kanten, alsde Beem

fer vinden fal. En daerom noemeneenige Italien,

het Parady van dewerelt? de Beemster machmein

buytentwijffel, wardeLandtaauwe aengaet,weil

voorhet Paradys vanganrich Hollandthouden.

Endefiet dele heerlijcke landt/treke , met alle

zijngeurigekryden, bloemen, enovervruchtbare

klaverwerden, leyt alle dagenvoor de inwoanders

van de Ryp bloot en open, om metveel vermaeck.

endegenoegenfich herteljckverwonderende,over

den grooren ende goedertierene Schepperallerdin

gen,dieallesfoodier/ckendcheerlyckte voorschijn

brengt,
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brengt , daervan het gefcht tenemen: want als

men van de Ryp, langsde RyckebuertvandeBeem

fer, tot aen Purmerent toegaet, makende om

trent twee uuren gaens indelengte uyt, fooheeft

men eenoverschooneruymte, metgrooteaenley

ding t'amen gevoegt, om den Schepper uytfijn

fchepelen groot te maken endete verheerlijcken,

voornamentlijck als menfichdaeromtrent.deliefe

hke endefchoone May-tydtbevindt:wanneerhemde

gantische natuur, alsin eennieuwejeugtende/choon

heyt aen't oogvertoont. Immersdanfouelckop

merckende 't herte haeftgaendeworden, omden

prysvan Godtsnaem, aldusteroemenendetefin

gen: - -

Wat is den Meeßer uy en goed, . . "

Die alles heeftgebouwt, -

En noch in zwefen blyven doet,

Wat's men/chen oogaen/chouwt.

Die’s werelts wyden ommering,

Nooyt uygewaeckt, bewaecke,

Endoorgepaßte wifeling,

AHet foet noch foeter maecke.

Nu is de winter, dor en/chrael,

A4et alfin onluft heen,

An d'aerde heeft voor defe mael

Haer hden afgeleen.

Dies is de tydt weeromgekeert,

Wer in natuur verjonckt,

Haer’s milden Scheppers goetheyt eert,

En mer fin,gavenpronckt. - - - - -

De Mey, wiens foetheytfover/trecke, - .

Dat fijn gedachtemis - - - - -

- - - - - -

-
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In"menschen geefall vreugt verweckt,

Eer hy voorhanden is.

De Mey her fchoonfte van het jaer,

Daer alles in verfrayt :

De lucht ifoet, de Son fchynt klaer,

't Gewenfehte wintje waayt.

Het danwtjen in de kgele machte

Wort over" vett verfpreyt,

Wer door de heel natuure lacht,

Emir voll damckbaerbeyt.

De aerd is metgebloemt geriert,

Het Byken gaert/in war,

Het Leeuwerickjen tiereliert,

Endaelt op’t nieuwe gras.

Het bloempjen dringt ten knappen uyt,

" Geboomte ruygt van lof,

Het veetjen/cheer bet klaver-kruyt

Graegvan het weltjen of

Elck diertjen heft/jm vollen wenßk,

Enquelbegeert leyt Keil,

Behalven in den duvafen menfh,

Doorfjn verkeerden will. enz.

Enfiet, om dusGods koftefingen, vindtmen

ten Ooßen van de Kyp, vooreenGodtfäligwande

laer, ftofen middelinalle overvloet.

Ofgaet men Zuydtwaerts uyt, daer en füllen

ons oockdeaengenamewareren, engrafige Klaver

weyden nier ontbreken. Wantwandeltmenvoort

tot aen Ooßgrafayck, foo komtmen in deStarn

meer, een bedycking die op den27.Auguf, e-Anno

1643. gekarwelt ende verdeelt wierde, endemerhet

Kamerhop,689morgen en32oroedewinfich begrypt
- Ne
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Nemende het felve landt alle dageningoedthey,

ende deinwoondersin welvarenthey toe.

Ten Weßen heeft men, langscenbequamefee

nen weg,"tzyomte gaenofeomteryden,heten

de vermaerde. Dorp van Graf, ende op een halve

nur gaen van de Kyp, het 2Noordzyme, van waer

men bequamelijckkan overflaen op devruchtbare

bedycking, genaemt de Noordermeer, om vorder

doórdeaengename velden, werden, ende bequame

hoffteden van de Schermer, welckAnno 1632. be

dyck wierdt, endeomtrentfe duyßnt morgensbe

grypt, tekomenbinnendeplayfanreende nette Stad

Alckmaer, leggende omte voette gaen, omtrent

twintig duy/entende drie honderttreden, ofte anders

drieuren gaens, omtrent ten Noordwesten vande

Rypaf.

' DNoorden vindt men langsde Ringdyck van

ºr Eylandt , onder’t aenschouwen van allerleye

vruchtbarevelden entweyden, het Dorp van Scher

merhorn,zijnde vandeKºpgelegenomtrentyfday

femt endeferien hondere reden: vanwaermennon

derheyt byfomer dag,volgenseenzermakelykewan

deling, om oude en viewwe dingente bepeynen,

heelicht toteen der vermaerfte Steeden van Noor

bolande, teweten Hoorn kan voortgaen, alszjn

de vande Ryp omtrent ten Noortoffen gelegen op

denaftantvanbynavier wurengaen.

Maerzijndevoorßoedewendegelucken vande Kyp,

doorGodsgenadigenfegen tot nochtoeveelende

menigerleyegeweeft,wanneerdefelvealseencier

lijckerooß in fookortentydtdusheerjckopging,

menkanoocknietontkennen, dat de Heere,diewill

dathy kßye den geenen die hy liefbeef, endegefeie

&P-14
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eeniegelyckenfoone die hy aenneemt, haernietoock

metfijn Vaderlijcke handt, van tuchtingende ka

fydingeinrechtvaerdigheyt, warelijcktotverschey

demalen toe, heeft befogtende aengetaft. - -

Want tufchen den 6ßenende7ften Fanuarius, des

7aer 1654.wierdtditfloriante endeheerljeke Dorp

desnachtsomtrenthalfelven,van eenfeerverschric

kelijkenbrant overvallenende aengegrepen. Want

is het felve hier ende daer besaeyt metverschey

den wintmeulens, ende infonderheyt met fulke,

die hennip kloppen, door/fampers daertoegeltelr,

welcke/toffe alloo sagtgeklopt, gehekelt, ende Loe

bereyt zijnde,niet alleenhiertelande veelgebruykt,

maer oock in veel andere verre afgelegeneland

fchappen getuurt ende verfonden wordtz maken

deditgeenkleynenegotie endeneeringe, tenprofyte

der inwoondersvan de Kyp. Hetwasdanoockfoo

danigen meulen , faendeopeenkleyne aftantom

trent Weß-zuyt-weß, van’t voornoemde Dorp af:

welckdooreenvreeselijckenendegrouwfameform

win vandefelvekours, doorde wangendeaenbrant

geloopen, metfijnbrandendehemmp-poppenendean

dere lichte foffe, na een korte fonde hetgantische

choone Dorp, in deakeligemacht, ende in't mid

den vandebedroefde winter, in enckelevlam ende

brant ontstak.Debrandende hennip poppen,alsvuur

spouwende draken, benevenshet goeyende riet,

alseen regen vanenckelvuur, door.dekrachtvande

geweldgeformwintdoorde lucht wewende bracht

Cerft de brant opde Lieflamts buert, vervolgensop

de Keysers buert, welcke buerten beyde t'eene

mael in derafche wierdengeleyt, gelijckoockher

gantische Zuyteynde,opecnige geringe I12 -

AED
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staende op.diefraetaen'teyndevan'tDorp. 'tSel

ve lot trotoock de St.jacobs, envorderdoßwaerts

asende Meelacks baert, gelijckdefchoonewoonin

gem rontomme den Dam oock nierverschoonten

wierden. En wat de deftige huysen van de nieuwe

lants/raet oftebuertaengaet, defelvegingen (uyt

gesondert cenigeaen't weßeynde des elfs) almede

defelvedroevigegang: endetenaenienvanderech

tefraet des Dorps, beginnende met eenige hufen

van beweßen denDamaf, foowiertallestenoofteyn

deuyt, t” eenemaelverbrantende tot"# endepuyn

hoppengemaeckt z alleendatmaereenhuys, taen

de een weynigopfijn felven opdendyck, alsmen

na SchermerofenaSchermerhornwilgaen, vandie

fchoone/traetoverbleef. Detuynbuert, recht tegen

defefraet over , ende met veelfchoone koopmans

hupfen gebouwt ende betimmertzijnde, enwierdt

oockvanditswaerongeval,in"talderminfenietver

fchoont.Jawatfelfsdetwee Tempelen ofte Godhuy

fen, faendebeydeomtrentin'tmiddenvan't Dorp

aen den Dam-, tewetende Dorps Kerck, endeder

Dopgefinden vergaderplaets aenging, ywierden

beydeook,deeenefoowelalsdenanderen,doordeife

jammerljcke vlam ende brant verteert. Dochhet

geene in ditgroot ongevalwonderlijckis, enfoete

bedenckingen aen de handt kangeven; het Rget

huys, "t welckeerft Anno 1630. gantl.ch/choonen

decieryckwasopgebouwt, enftaende in'tmidden

van't Dorp, ende rontomme indevlam endeinde

brant,wasnochtansomfoote preken geheelende

onverfert gebleven: endegeenminderwonderis'r,

enten uyterften waerdig om aentemercken, dar

zwee geheel schoone reyen van haringbuy/en, tot

Aa 704
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70a80in't geral ,tweehavensbelaende, endedigt

nen malkanderengelegen.» behoudenzijngebleven,

die nochtansden brant, endedatnocht'eenemael

„eden wint, foona waren.» doordenabygelege

ne in brandt faende huysen, dar door des elfs

groote „re, het teer elfsvan de haringbuyen af

droop, ja de rouwenenpalen, daer defelve aenvat

lagen , opfommige pläetienafbranden; waeruyt

einige reden namen, ome hoopenendete denc

ken, dat Godtdit doenmaelsarme desolate Dorp,de

sechpen noch toteen wortelende beginfeloverliert,

on wederom doorneeringendewelvarentheytt, tot

haren voorgaende fortante endebloeyende itant, te

mogen wederkeeren: ºt welckoock (denHemel

zygloof) als mende uytkomstaenmerckt, nier

wenigfoodanguygevallen ist
beha-welckindesebrant, de inwoondersvan

de Ryp over quam, en is niet wel mogeljck om

mereénigenettigheytaente wijsen;maerdarfe even

weluytmementgroor ende/waerwas, isvanfelfsuyt

hervoorgaendekor verhael, sooopenbaer, darmen

om fulckste doen fien , niets meerder einbehoeft

optenoemen.
Doch een van de alderopmerkenfteinwoonders,

eines intleven, heeftons,volgensdebatte

kennifle, defenoritiedaervan naergelaten:

Omtrent43o Huyen bebbende, amtrent

600 Wooningen.

1oo Packhuysen ofte feburen.

50 Heeckelhocken.

4 Bruggen. 3 Schulen,

60 Scheepstuygen.

4000 Netten.

- 400Bon
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. 400 Bonden hemnip.

4 Paerden.

18 Koeyen ofteksebeeffen.

90 Schapen.

2 Hennp-meulen.

"tWelckalt"famen, elckopzjnprywende waer

dye, ordentlijckbyden anderengerekent , ende

toteenhoffómmegebrachtzijnde, eenfeergroo

te/omme geltbeloopen endeuytmakenfoude: daer

dan degrootemenichtevankofteljcke kafen, kifften

ende comptooren, alsoockvan linnen ende wollen,

endeallerleyedierbarehuygeraden meer, nochfou

denbytevoegenzijn. Aengefien feerveelvandefe

dingen, niet minder dandehufen ende wooningen

felve,doordendrovigenendejammerlijcken brant,

als in een oogenblickvergingenendetotnietwier

den gemaeckt. -

Opwelcken deftruerenden brantvan de Kyp, ha

reneygen Poeet, H.A.Hoejewillt, dit versgemackt

endenagelatenheeft:

Godt den Wader van hier boven

Moeten wy alt"famen looven,

Hadhy ons miet bygefaen,

W) waren geheel vergaen.

Syngenade kam men mercken

Aen de wonderlycke wercken,

Die hy door fjn fercke handt

Toonden middem in der brant.

Doen hy at de./cheepen fpaerden,

ºt Raethuys en de Waeg bewaerden,

En de Beemferbrug, doen daer

Aa 2 Eon
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Een fehuyt aengedreven waer,

En verbranden daer terfeede,

Dat nochtans geen hinder dede

Aen de Beemfer brug: daer uyt

Maeckte eender dit beluye;

Dat de Heer tot onfer baten

Noch de middelen hef gelaten,

Daer door dat de Kyp feer rasch

Zal verryfen uyt deafch;

Soomen fiet den Phenix groeyen

Salfe kortelyck weder bloeyen,

AMeerder damß heeftgedaen,

I't dat de inwoanders gaen

Na Gods wille in/ijn wegen,

Soo falhyßjn ryckenfeegen

- Nederßorten over haer.

e-men,'k wenfeh het worde waer.

Dochwasde Kyp, dus/waerhckvoordeeerfe

mael, door den brant befochtenaengetast, ten is

noch daer nietbygebleven : want alsfewederom

vry wat was opgegroeyt ende torgenoomen , ende

devoorgaende wende niet weyniggenesen ende

toegeheelt, doenheeft derechtveerdige en noch

tansdeVaderlijckehandtonfèsGods, haervoorde

werdemael, doordefelfdetucht-roede, nietwey

nigwederombefochtendeaengeraeckt.Wantals

opden elfden dagdermaentNovemberi,zijndedoen

maels St. Marten, Anno1657. de buert,genaemt

het Wlaender, wederom indermashtdoor den brant

aenkoolenwierdtgeleyt:fooloegdit wordent Ele

ment over, op een buert daerten Noorden rechtte

genover,medebehoorendetothetgemeldez:
- 679
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der, en daervan een goedgedeelte in der feheleg

ende, foowierdthetwefeyndevan't nieuwelandt,

in den eerften brant overgebleven, nuvoortt"ee

nemaelafgebrant:"twelkde BuertofStraet,het Riet

enaemt, beydeaen de Noort- en Zuytzyde, met

esfelfsOoßeyndebeginnende, voorhetmeestege

deelte oocktebeurteviel, fulcksdattoteengroo

te ende bedroefdefchade,voordegoedeIngefetenen

van de Ryp, wederom70a80 buy/en door de brant

Vergangen. -

Maerofmendoorde weelde endegrootevoorfpoe

den vandewerelt, alteveelendete diepin(laepge

wiegt, doordevoorgaendebefoeckingeGods, niet

genoegen was opgeweckt, de Heere, welck ons

enckelingenade wilde doen opwaken, die heet

tenderdemael,metzjnVaderlijckekafydinge,krag

telijckwillen aenkloppen onderons, toelatende in

rechtvaerdigheyt, dat op den 25 dag der maent

Fulius, Anna 1674. omtrent ten halfeen uure des

nachts,wederom foofwaren, brant in deKypont

ftont,dat op de Rechte Straet aldaer,vandeWeßer

brugafooftwaertaen,alleeninruym drieuuren tyt,

' 73foo Woon-als Packhuysen wierden ver

brant, endetotaschenpuyn gemaeckt. Dervoegen

dat her fahoone enkofelycke Dorp de Kyp, alleenin

2ojaren en ruym 6 malenden tyts, t'eenemaltot in

dengrondttoe (eengeringgedeeltealleenuytgeno

men,) isvergaenendeafgebrant. Endaerom :

Ophuys noch hofu miet verlaet,

Want dar hiergebouwt wordt, haeß vergaet.

En dacrom, ofmen vryelijckbekennen moet,

Aa 3 dat
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dat de Heere, hebbende de Kyp, als een groene

eierlijke olytboomgeplantennietteminharetacken

meteenviervangroorgeluyt endegerugtnietwey

nigafgebrant:'tisnochtansfeker,datdoorfijneVa

derlicke lanckmoedigheyt engoedertierentheyt,

desfelfswortel, om wederomtekonnenfpruyten,

endemet veel cieraetenaengenaemheyttegroenen

enuyttedyen,evenwelnoch nietgeheelenwasuit

geroeyt:deondervindingendeaengenameuitkomft

Melfs,gafvan tydttottydtdaervan debefteendeal

dertroostelijckte verfekering,omdatdediepewon

de,end'ongemeenegroote/chadealhier,metveeler

leye vertroofingen ende heerlijcke fegeningen,voor

ºt oogvan alle de werelt nietweynigbekentende

fichtbaerzijnde,vanden Hemel verfacht endever

goedetgewordenis. Dienendevoordeinwoonders

van de Ryptotgrootereden,om Godt denAllmachti

gen steetsvoordegroote menichte fjner vaderlijke

weldaden, hertgrondelijckloovende ende dancken

de; alles met een foodeugtsamen en Godtfaligen

wandelte beantwoorden, dat defen grooten en

gunftigen Weldoender,ominfijnVaderlijkegoeder

tierentheyt enfegeningen, overhaerte continue

ren endete volherden, hetfelve magaengenaem

endewelbehageljckzijn:feetsendealtoosbyhaer

felvenalledevoorgaendedingen, indevreeseGods

bedenckende, om voortaen nier meerdertefondi

gen, opdathaer anders,zijnde dusverredoordes

Heerengenade,wederomgenesenendegetrooß,nier

wat./waerderendeergerover en kome. Zyndeten

defen eynde de waefchouwingvandeuyfe derKo

ningengedachtig: Een man , die dick will befraft

zynde, den necke verhardt, fälfhieljck verbrakes

worden, foodat "ergeengenefenaen enzy.

Y



Op de -

RYPER ZEEPOSTIL,
Uitgegeven door

De Eerwaerdigeen Veelgeliefde

ENGEL, ARENDZOON

van D O O R E GE E ST,

Ein

CORNELIS ALBERTZOON

P O SJA GER,

Getrouwe Leeraars der Doopsgezinden,

in de Rypen Noordeynt.

Tranquilluf in undis.

- atZeemanzounietdoordebaaren,

- Schoon hemelhoog door felle

Orcaan : -

Gekaetft tot aen de bleekeMaan,

Geruft en onbefweeke vaaren?

Wanneer hy denkt, datGodsalmacht,

Die zeén en winden kan betoomen,

In't hevigitvan haarwoede enfróomen,

Houdt over hem de naauwfte wacht. -

Wanneerhy denkt, datd'Englefchaaren,

Gezonden van den Opperheer, -

Slaan als een wagenburg hun neér

Rontom het fchip, en't voorgevaaren
Aa 4 Be

 



Beveil'gen in de felfte nood.

Met wat een alderzoetft vertrouwen

Moet zich zijn ziel geankert houwen

Aan hem, die zonderflag offoot

Hemvoeren kandwersdoor de baaren:

Terwil het albestralendoog,

Dat nimmerfluymring overtoog,

Voor klip en frant hem will bewaaren.

Zoo leeft men in het woestgeklots

Der felste baaren zonder kommer. "

Zooflaapt menveilig onder’t lommer

Van God, die pal faat als een rots.

Zoo kanmen met vertrouwen hoopen,

Schoon't woeft en ruft'loos element

Vaakpaal, nochstrand, ofoeverskent,

Een veil'gehaven te beloopen.

Lees dän, 6Zeeman lees deesblaän,

Hooruwe Leeraars totupreeken,

U op de reiseen hart infpreeken,

Om in geen noodverzette faan.

Gebruik den arbeid dezer mannen - -

Terwijl uw fchip zeiltvoor dewind,

Gybinne boord geenwerk en vind,

En dat de zeilen faan gespannen. -

Voor al fchik uwe levens trant

Na deze leffen door Godsgave,

Zoobrenghyu inveil'ge have,

Gezegent in uwVaderland. -

- - HERMANUSSCHYN.



RE GIs T ER -

- der

Voornaemstefaken, in dit Werck

begrepen 5 a.beteekent heteerte,

- b. hettweedeDeel.

A

- Engefcht Goddaer voor te wandelen,wat

datbetekent. - I2, I 3:2

“ “Achterklopmoetgeschouwtworden. 191 b.

e-Allmachtgheydt behoortalleentotGodt, 7 a.ver

bind ons tot.deware Godsdienst, 7a. versterkt

ons indesfelfsoeffening, enbreydeltonfelustin

tegenheitquade,8a. maecktonsvrymoedigte

genonfe geeiltelijckevyanden,ja tegen dedoodt

fielve , 9a doetons op Godsbelofenvertrou
Wen. - – - - 84a.

Allwettentheytvloeytin Godeuytfijn almachtigheyt,

7a, verplichtdenZeemantoteienoprechte wan
- del. - 77a.

Aletentheyt Christifteltheminfaet, omonsna

onfewercken tekonnenoordeelen. 1 K b.

Ambrosiusaenmerkelijcke Spreuk. b.

Amurte Turks Keyser, aenmerckelijck feg
gen. 295 b.

Akelenonfangenden H.Geest, enhoe, 5 %,
58,59b. fprekenallerleyetalen,60,61 biseen

bewij voordewaerheytvanhaersending. 6b.
Athanafiuswonderlijckbewaert.

113a,

- B. - -

B“ waer’t gelegenwas, enhoefin naem

- gekregen. 53,54a.
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Regifter der Vornaenfe faken,

Relofte Gods aenJacob, wat die in sich begreep

82,83 a. Jacobs aen Godt, 101a. waerdiein

betont, 107a. door heamvollbracht. 1 10a.

BelofenaenGodt moetmenvolbrengen. 112a.

Bethanien desfelfsbeschryving, enbeduydenisvan

deszelfsnaem. 29 b.

Bethlehem, waeromChristusdaergeboren, 86b.

waerom DavidsStadtgenaemt. 86b.

BewaringGodsoverdevroome, isaenmerckelijck

in de Joden, op de hooge Feeften en Sabbat,

190, 191, 192, 193 a. dient tot onfengrooter

trooft. - 195, 96, 197a.

Beemferwanneerbedycktis, 361 b.haergrooteen

fchoonelantsdouw. 361 b.

Bidden moetmenGodt, omgeluckenbehouden

reyfe , 113 a. in noot en fwarigheyt, 156a.

exempelen daervan , 157 a. redenen waerom

- men bidden moet, 157, 198a. omwatdingen

menbiddenmoet. 160, 161, 162,163a.

Bhd/chap waerin die bestaet,en hoevelerley.81 b.

watbydichapden EngelaendeHardersverkon

digt, 82 b. waerom groot genaemt, "32b.

waerin diegelegenwas. 83b.

Bloeme eenafbeeldingvandesmenschenleven.245a.

Bouxillusaenmerckelijkgetuygenisvanhem.194b.

Brafferywaerindiebestaet. 100, 101b.

- C

O- , aenmerckelijckgetuygenisvan

- hem. - - - - 19 a.

Chrifu wat dat woortbetekent, enwaeromonfen

Heylantfoogenaentwiert. 85b.

Kompas,wanneerendoorwiegevonden. 43a.

- – – – – Kons



in dit Werck begrepen.

KonvoyzijndeH.Engelenvoordevroomen. 75a

fD.

D daer in te wandelen , wat dat bete

kent. 97,98,99b.

Danck-baerheyt moet men aenGodtbewjfen, over

een behouden reys, 143, 144 a. over andere

genoten weldaden , 137a. exempelen daer

VAI), I38a.

David,bywatgelegentheytden34stenPalmdoor

hemgemaeckt. I5 I, I52 a.

Dopgefinden haeryverenfantvastigheyt, 279b.

aenmerckelijckexempeldaervan, 333b. korte

beschryvingvanhaerleereengeloof. 335,336b.

DykbyPetten,wanneertoegemaeckt. 276,577b.

Dorpen in Hollandt, hoeveel. 28ob.

Droomen, waeruytdieveroorsäecktworden. 65 a.

Droom-Jacobs,waerdie uytontfaenis, 65a. waer

toediehemgedient heeft. - 66,72a.

Dronckenfhap wat dat is, 101 b. omstandigebe

fchryvingdes felfs, 11:8, 11:9, 120b. afmaning

daer tegen, 120, 121b. dit nader aengedron

gen. 124,125,126b.

Dronckenfhapdesfelßfchadelijckevruchten, door

exempelenbetoogt, 128, 129b. heydenendaer

in tot overtuygingderChristenen, 130. verma

ningdaeropacngedrongen. 131,132,133,134b.

Dronckaerts zijn niet-onderderedelijckemenschen,

oockniet onder deChriftenen tetellen, 131 b.

faen onder defententicder eeuwigeverdoeme

niffe. 134b.

Eb

 



Register der Vornaemf/aken,

E

bbeen Vloet derzee,haerbeschryving,44a.heeft

haer oorsaeck alleen in Gods macht, 44 a.

vreemt geval van Alexander deGrootdaerom

trent, 43a. fichtbare werckingGods, daerin

geblekentotbewaringvan Hollandt. 3o1 b.

Eedtfiveeren, eenChriftenafteraden. 186, 187b.

Eeryck wandeln, wat dat betekent, 95,96b.

vermaningdacropaengedrongen, 105 tot 112

TOG. b.

Eeuwig leven desfelfswaerdigheyr, 11b. daerom

moet menarbeyden. 22b.

Elenden diedevroomeoverkomen, fijngeenbewijs

dat Godt de werelt niet regeert, 168b. bewij

fen in tegendeeldatGodtnaditleven, fijnregt

vaerdigheyt in't straffen der quade, enin'tbe

loonendergoedevollkomenuytvoerenfal. 168b.

ElendigewasDavid, enwaerom. I52, 153 a.

Elenden daer het menfelijck leven bloot voor
ftaet. 243 244 a.

Engelen desfelfsbeschryving, 79b. wiedaerdoor

verstaen worden,67 a. datfereden,levenenbe

faenlijkheythebben,wortuyt haernaem,werk

enverschyningen omftandelijckbetoogt, 171,

172a. fyzijn dezielen derafgestorvenvroome

niet, 176, 177 a. dit door redenen bevestigt,

178, 179, 180 a. konnen oplichamen werken,

173,174,175,176a. te twyfelen of"er Engelen

zijn,isongefondeert 68a. haernamen. 69a.

Engel des Heeren omlegert en bewaertdevroome,

168, 180,181 a. verlost devroomeuythaerno

den, exempelen daer van, 72,73 a. ditftryt
N1CL



in die Werck begrepen.

niet tegen dealmachtigheyt Gods, 182,183 a.

maer komt met de liefde over een, 183, 184a.

dient tot trooft der vroome, en omwat rede

den. 184, 185, 186,187, 188a.

Engel des Heeren verkondigt de geboorte Christi
aende Harders. 8ob.

Engelen, haeronterfelijckheytbetoogt. 187a.

Exempelendervroometegedenckenisnodig. 19a.

Eylant desfelfsgelegentheyt,groote,enoorpronk

vandienaembeschreven, 307,308b.wierteer

tijts door deinwoondersvanAkerlootenLim

men bebouwt, 2o8,309b. wanneer het felve

eerftbedyktis. 309,31ob.

F.

TR: aenmerckelijckexempelvangetrouwig

heyt. 190b.

G.

G“ voor deviffcheryinGroenlant, 214b.

voor den haringvangt, 219b. omtedoen

in Groenlant alsmenteflapengaet, 222b. om

te doeninGroenlant, alsmenvanhetysvatbe

flootenenbefetis. 225 b.

Gebedt en danckfeggingeomtedoenin Groenlant,

als men uyt een langduurige befettingeoffware

dyningevanhetysverlotis. - 228b.

Gebedevoor een Kommandeur ofSchipper, met

fijnvolckinformenfwarezee-noot. 232b.

Gebede en dancklegginge voor een Schipper of

Kommandeur met sijn Volck, dieuyteenware

zee-nootverlostzijn. 236b.

Gebedevoorde Godsdienst opzee, 239b. eenan

der



- Register der Vornaemße faken,

der gebedt voor de Godsdienst opzee, 242 b.

nocheenandergebedtvoorde Godsdienst.245 b.

Gebedt en dancklegginge na de Godsdienst op

ZEC, 248b.

GebedromtedoeninGroenlantalsmen opftaet uyt

fijnflaep. 25 1 b.

Gebedrom dooreenkranckmenschvoorhemfelven

gedaenteworden. 254 b.

Geloveiseen nodigeconditieder faligheyt, 13b.be

schryvingdesfelfs. 14b.

GefallfdeisChristusenhoe. 85b.

Gemeenßhap moet men met devroome, dochniet

metdegodloosehouden. 92,93a.

Gä menschenonbegrypelijck. I4I A.

Gerformeerde, wanneer in Hollandteerftbegon

nenteprediken. 278b.

Godt moet men eerenenvreesen,15 a. hemlooven

omdeheerljckheytvanzjnwesen,vanzjnwer

kenengoedertierentheit.119,120,121,122,123a.

Godtuytzijnwerckentekennen. 2OO-24

Godt Abrahams, Isaacks en Facobs,wat dat bete

kent. “ : " 81,83a.

Gadsdienft haerwaerdeen nuttigheyt, 197,198b.

bestaet nietindeuyterlijcke schyn,eninbeelding

97,98,99a. maer in deoprechtigheytdesher

TEN. 199,20ob.

Goet, watdatbetekent. 161 b.

Goede wercken zijn medewerckende oorsaken der

faligheyt. 162b.

Goedemenschen,wiedaerdoorbetekent: 160,161 b.

Graf,desselfsoutheyt,grootte, eerstebevolcking

enoorpronkvandeszelfsnaemaengewesen,313,

314b, beschryvingvandezeden, Godsdiensten
* - NS



in die Werck begrepen.

negorievandeszelfsinwoonders 315b.

Gef (heylige) des felfs uyrtortingoverdeApo

fielen, enwaerom door de wint verbeelt, 56,

37b. isaen alle geloovige belooft , 63b, ver

maningdaer opaengedrongen, 65,66,67,68b.
daerom moet menbidden. 70,71 b.

Getrouwigheyt Gods, in hetvervullenvanfijnbelof

ten, aendePatriarchenbevestigt, 80 a. aenJa

cobbetoont. 130a.

Grootheyt vanGodswercken. 206,207,208,209a.

H

H: waer"tgelegenwas. 54a.

Harderswathaeramptwas,76b.moetenover

haerkuddewaken,77b. pligtendaeruytaenge

drongen. - - 78b.

Heere, waeromGodtdie naemvoert. 83 a.

Heyligheyt isdeChristenen nodig. 93b.

AHemselvaert Chriftisplaetfelijck, enmeteenwolc

ketotindenfaligenhemelgeschier, 33,34b.fe

kerheyt des felfs, 35b. voorbeelden daer op

„flaende,36,37b. vruchtendaeringelegenvoor

demenschen, 38,39,4ob.gebruyckdatwedaer

uyt maken moeten. 41,42 b.

Hollandt, oorpronckvan die naem aengewesen,

269,27ob. desfelfs lengte ein breete, 270 b.

lag over langonbedyckt enmetdezeegemeen,

271b.grooteschadedoorverscheydenformwin

den en hooge zee-vloedendaeropgedaen, 271,

272,273,274b.desfelfsinwoondersalvoorChri

ftigeboorte, onder denaemvan Batavierenby

de Romeynenbekent,277 b. wanneer dit lant

certmaelbedycktis, 275,276b. ve SIN

- OOL"

 

 



Kegißer der Voornaemße/aken,

door wie de Leere des Evangeliums hier eer

verkondigt wiert,278b. in wat tytde Reforma

tie hierfijn beginselnam,278,279b.Godswom

derlijckefegen overditlant,zedertdeReforma

tie,2o8,281,282b.grooteschipvaertennegotie,

alsookrijkdomdesself.282,283,284,285,236 b.

I.

I4 beschryvingyanzjnperfoo
n,

53,100a. de

oorfaeckvan zijn reyfe, 51,52a. hoeverre

defelvewas, 54, 104a. hoehydieaengevangen

heeft, 54,55,104a.zijnontmoetingopfijnweg,

- - ' a. zijndroom, enwaeruytdie ontstaenis, ein

em roegedientheeft , 65,66,72a, zijngebedt

' fijn reye, 105, 106a.hoegrootelijks hyvan

odtgelegentwiert. 134, 135 a.

Ffis Chriftu beschryvingvan hem, 6,7b. is de

opstandinge en het leven, en hoe, 12b. isna

zijn Hemelvaert niet meer op de aerde, 35b.

SpreuckvanAugustinusdaeropflae
nde. 35b.

Tdele woorden wat die zijn, 179, 18ob. daervan

füllenwe rekenschap moeten gewen in den dag

desOordeels. - 182,183b.

K.

Ennife God is hetfondament der wareGods

dienft. - IA

Kennifonfesfelfshoen
odig. 237,238a.

Koninck van Vranckzyck, hoegrootenleger tegen

defe landen aengevoert heeft , 297, 198b.fijn

voornemen om Amsterdam te vermcesteren,

wonderflijckverydelt. 299,3oob.

Korthet van desmenschenleven, 242, -----
1.



in die Werck begrpen.

dit door exempelenbevestigt, 249,250a.noot

fakelijckheytom dittebedenken, envermaning

daeropaengedrongen. 251,252,253, &c. a.

Krankheit, daerin salmenbidden,enhoe, 161 a.

L.

Adder 7acobs,wardieaenhem betekende. 66a

Laßt helpt Godt dragen, diehyleopleyt, 45b

dit in de Apostelen op den Pinxterdagbeve

ftigt. 46,47b.

Ledigheyt, afmaningdaertegen. 23O,23 I a.

Lief.de Gods is hetfondamentvanonsehope enver

trouwenopGodt. 49, 5O A.

Liefde defelfaerteneygenschap, 26b.isinGodt

en Christusalrooswerckdadig. 27b.

Lichaem des menschen eenwonderfuck, ente

recht eenkleyne wereltgenaemt. 23 a.

Licht dat den Engel omfcheen, eenbewijsvanfijn

goddelijckheyr. 8ob.

Loon fal elck in het laerfteOordeel na fijn doen

verkrygen, 165, 166b. die waerheytbetoogt

uyt de H. Schrift, ein gesonde reden , 166,

167, 168b. vermaning daer uyt aengedron

gen» - - 169, 17o, 171b.

Luxenborg ( Hartogvan) zijn optochttegen Hol

landtwonderlijckverydelt. Z92 ZO3

- M.

Alchus wonderbare enaenmerckelijckever

losling I 1+2.

Met iemant tezjn,watdatinopfichtvanGodt be

tekent. - 85,86a.

«Menschen, in opfichtvanziellenlichaemfijnwon

- Blb der



Regifter der Vornaemße faken,

derlijck. IIO A.

Menowerdinge Christi, vanuytnemendenuttigheyt

voor ons, 86,87b. ditnader aengewesen, 87,

88b. is totheylvoor allemenschen, 89b. nie

mant krygt er deelaen, tenzyhydeconditien

vollbrengt, 90b. plichten daer uytaengedron

gen- 91,92b.

N.

N"waerindiebestaet. 104b.

Nooddruft, daer mede moet men tevrede

zijn. II5 8.

O,

O Lbarfelansaenmerckelijkfeggen. 60 a.

Onderföheyden faet tuffen vroome enonvroo

menaditleven, 19,2ob. plichten daeruytaen

gedrongen. 169, 170, 171 b.

Ontuchtigheytwat datis. 1o2 b.

Opfkandingwat datbetekent, enwaerinbestaen

al, 7, 8,9b. des felfs mogelijckheyt betoogt,

15 b. nader bevestigt, en doorChristiopfan

dinge versegelt , 16, 17, 18 b. Mal algemeen

zijn. 19b.

Oprechtigheyt in den Godsdienst, wat dat bete

kent. I3» I4a.

Oordeel Chrifi, faloveralle menschenenharedaden

gaen. 139, 140, 141,142,157,58 b.

OordeeldagChrift, infijnomstandighedenbeschre

ven, 144, 145b. desfelfsfekerheyt uyt de H.

Schrift, ein gesonde reden betoogt, 146, 147

148b.plichtendaeruytaengedrongen, 149,15O

&c.b. des elfsowerdencking nodig. 172,1 Z•

- 4-m

-



in die Werck begrepen.

P

Atriarchen,befchryvingvanhaerlevenenGods

dient. 87a.

Pinxter, betekenisvandatwoort, 49b. wanneer

entotwatgedachtcnisvan deJodengeviert, 49,

50b.watofferhandendejodendanmoetenbren

gen, 5ob. wasfeer bequaem om de Leere des

Evangeliums in 't kort over de werelt te ver

breyden. -
53 b.

ris van Orangiens, komstein Engelant , 305b.

wort met # Princesgekroont tot Londen ,

306b. aenmerckljckvoortekenvan die faeck,

in dereftitutievanOranjengepaffeer,306,307b.

Prins van Conde, in't overtrecken der Yflelge

quett. 3Cob.

“Y Uademenfchen, wiedaerdoorverfaen,enwat

haer naditlevenowerkomen fal. 164,165 b.

R.

R"Chrifi,wat diebetekenr. 143b.

IN Rechtverdighey , laer yder het fijne behou

den, 113b. verbintonsomGodsschepfelenma

tiglycktegebruycken. 1 14b.

Rechtvaerdigheyt verbint Godt , om het goedete

loonen einheit quadete straffen. 167, 168b.

2Reyß, hoemen die aenwangenfal,58a. aenmerke

lijckfeggendaerop. - 17a

Reifende lieden moeten Godtbiddenomvoorpoedt

enbewaring. ÖOa.

Rekenßhapsulen alle menschen aen Godtmoeten

-
b 2 - docn.



Regifter der Voornaemfte faken,

doen. 139,140, 141 b.

Kyn plag van't Zuyden tothet NoordenHollandt

te doorloopen,274b.wanneerbyKatwijcktoe

gestopt, 274b. wanneer by Petten toege

topt. 276,277b.

Ryp,desfelfsoutheyt, eersteopkomstenoorpronk

vanhaernaemaengewesen, 317,318,319,320 b.

desfelfsaenwas en bloeyende staetbeschreven,

225,326,327b. Zeden, Godsdienst, negorie,

enformvanregeringaldaerbeschreven,228,3295

330,33 1 b. wat mannen van name, # plaets

heeftvoortgebracht, 337,338tot 342b.inwat

contreye dieplaetsgelegenis,360tot366bgroo

tebrandenin dieplaetsbeschreven,366tot372b.

watschade daerdoorgeschiet. 368,369b.

S.

S , hoe een afbeeltfelvandesmenschen

leven. 24-5A

Schipvaert, en desfelß oorpronck, 26a. isten

tydevan DavidenSalomon alinfleurgeweet»

27a. istotgrootnutvoorde menschen, 30,31a

hceftonsveelnieuwelandenontdeckt. 38,29a.

Schepen, 8oofucks doorAntonius enCleopatera

byeengebracht. 28a

Schip ofGaleyvan Cleopatrafeerkoflijk. 28a

Schepen , door wie aldereerst bedacht , 29 -

des felfs groot getal uyt Hollandt varen
de. 282,283,284,285b

Schepen op deharingviflicheryuyt Hollandt varen

de,hoegroothungetal van outs. 345b.

Scheepbouwallenskenstotperfe&tiegekomen26a.

Salgheyt des menschen, daer toeisnodig.deer“
-- Ing



in die Werck begrepen.

dinguyt dedoodt, 7,8, 9,10b. niemant ver

krygt die buytende conditien, enwortonsnier

uytverdienftemaergenadegeschonken. 162 b.

Schermer, desfelfsoutheytaengewesen. 31 1 b.

Schermerhorn. 312b.

Schermeerhoegroot, enwanneerbedyckt. 365 b.

' hoeveelderley. 30,31,32b.

Segen der Patriarchen,en PriestersdesOudenTe
faments. 31 b.

SegenChrifioverdeApostelen. 31,32b.

Segening moet elckChriftenaen denanderenoffe

IEN. - 42b.

Segen Gods, waer in die bestaet, 30b. isdeoor

faeckvan onfevoorfpoet, 59, 140,233a. was

over dePatriarchenaenmerckelijck, 103a. die

moet men met danckbaerheyt beantwoorden,

117a. moetons nietverfüymelijckinonfeplicht

maken. 220,221a

Sluyt totSparendam, wanneergeleyt, 275b. tot

Saerdam, wanneer geleyt, 275b. in deRyp»

wanneergeleyt. 310,311b.

SondeAdamsheeft.de.dootindewereltgebragt. 1 b.

Spraeck,kanbeyde toteengoetenquaeteyndege

bruycktworden. 178,179b.

Staet der vroome en onvroome in de opfan

ding, 19,2ob.

Starnmeerhoegrootenwanneerbedycktis. 364b.

Starrenhaergrootteen verre attant. 121 b.

Steden in Hollandt, hoeveel. 28ob.

Sterven moetenallemenschenenwaerom. 1,2,3b.

T.

Allendesfelfskennifle, opdeApostelen uytge

L. fort,6ob. Bb 3 Tem.



Regifter der Voornaemfe faken,

- - - - - -

TempelSalomons, hoeveelgekostheeft. T3 9a.

Tydelycke dingen moeten medewaergenomenwor

dem,228,229aditnaderaengedrongen.236,23 1 a.

Toeverficht Godesoverdemenschen. 166,167, 68.

Tonge des felsgoedt en quaetgebruyck, 195 5.

niet in toom houden desfels, wäer in be

taet. 201,2635.

Toage moetwelgebruycktworden, 184b fraffe

op des elfs misbruyckgedreygt, 1855 verma

ning daer op aengedrongen, 186, 87,&é.

208,209 b. middelen om die well kegebruy

ken. 191, 19:2, 19:3,22b.

Tongen in defendingdesH.Geef, opdeAp6ß6

lengefien, en wat datbeduyde, 57,58. wäer

omdiegedeeltenvierigwaren. 58,59b.

Trouwmdet meninfijnwoordenzijn. - 89,90b.

Twift wat datis. Po4b.

Uyterfe faet des menschen, desfelsbedeneking

nodigen vangrootevrzcht, 137, 172, 173 b.

Wy -

V Erlangen der gelovige desO.Testaments na

Christikomte, enwaerom. 73,74,75 5.

Ver/akingdeswereltsaengedrongen. 23,24b.

Vloecken en Sweeren onbetameljkvoor eenChri

ften,186b. afmaningdaer omtrent. 188,189b.

Woofpoet moet mennietonsfelvenmaerGodttoe

chryven, 45,46,233a. moetons kleynen niet

hovaerdig maken, 145, 146a. en tot danek

baerheytenwcldadigheytopwecken,234,235 a.

Voorfienigheyt Gods,waertoe die onsdient, 90,91 a.

die uyt Godswerckenbetoogt, 213,214a. ge

bruyckdaer uytaengediongen. 215,216Sca.
- ze



in dit Werck begrepen.

Wrede moetmenbetrachten. 1 I6a.

Wrede in den Goddienß, isGodtaengenaem, 48b.

isvande Apostelenbetracht. - 54b.

Wrief Regimenten trachten de Franffen den over

tochtvandeYffeltebeletten. 299 b.

Vroome menschen zijnvan Godtbemint, 64a. zijn

bewijlenvanGodsvoorfienigheyt, 89,90a. om

harent wille spaert Godt Landen ein Steden,

91 a. moetonsbewegenomgaern inhaergesel

fchapte zijn, 92 a. aenmerckelijckfeggen van

KeurvorstFrederickdaerop, 92a. vroomelatt

Godt niets tot haer verderfoverkomen, 188,

1 89a. worden van Godtbewaert, 189 a. aen

merkelijk exempel daervan indegantischeJood

fche natie, opde hooge Feesten endenSabbat,

190, 191, 19:2, &c.a. ditdient totonfergrooter
troot. 195, 196, 197a.

Vfherye, een eerlijcke hanteering, 223 a. in de

Apottelen geheyligt , 22.3a. hoein defelanden

gebloeytheeft. 223, 22+ a.

Wijeherye op den haringvangft, wanneerindefellan

den , en doorwie eert begonnen, 343b. hoe

veelfchepenopdieneeringeuyt Hollandtplegen

tevaren, 345 b. grooke winst en rijckdomdaer

dooraengebracht, 344b. hoe die neeringein de

Rypgebloeyt heeft, 348b. versen tot lofvan

die neeringe 349,35o b.

Wloot der Noorthlanders, wonderlijckbehouden,

- 287,288b.

Wloot der Spangiaerden om Hollandt en Engelandt

te Conquesteren,desselfsgrootte,290,291b. des

felfs onderganck beschreven. 292,293,294 b.

Wloot der Ergefe , hun aenflag vereydelt en

- - Bb 4 hoc



Register der Vornaem/e/aken,

hoc. 301,3O2 b.

W7.

Wyatt haer grootte enferkcte.356,357,

8b.

Walvivangt, wanneereerfindefelandenbegon

nen,35 1,352 b.waerdievischerygepleegtwort,

hoe sterckdievaertuytdefelanden wortgedaen,

35 1,359b.wat voordeeldaeringelegen is 354b.

watgecommitteer.devandievisitcheryzijn.360b.

Wandel', 't menschelijck leven daer by uytge

beelt v 1 I 2.

Watermeulen, wanneer des elfsgebruyckeerstbe

gon. 310b.

Wedaden Gods aen Jacob bewesen , 126, 127,

128a. moeten ons tot danckbaerheyt opwcc

ken. - I 39%I4OA

Weldadigaende armemoetmenzjn. I47a.

Wegen Zijnder maer tweevoorde menschen. 15 -

155 b.

Wynigmoetmeninwoordenzijn. 190b

Wet AMß , des elfsgeving een voorbeelt vande

fendingdes H.Geeitsopde Apostelen. 51 b,

WZeit des Evangeliums, haervoort1effeljckheytbo

venMofisWet, 51,52b. feervoeglaemopden

Pinxterdag eerstagekondigt. 53 D.

Wint,haerovereenkomft metdeH.Geest. 56,57b.

Mercken Gods zijngroot, 120, 12, 1, 122,206,207,

&c.waerindiebestaen, 202 tot210a. verwon

derendenbeschouwer, 21 a. gebruyckdaeruyt

aengedrongen. 215tot 219a.

Wolcken, wat die zijn. 33b.

Woordt Godmoetonie betrachtingezijn. 94,95a.

- Wow



in die Werck begrepen.

warAdriaenf, Predikanttor Graffinlof-36b

Z.

Z" een moedervanwonderen, 209 a. dievan

denZeemangelienworden, 24,35,47a, daer

moetmenachtopnemen. 37a.

Zeehaergrootteendiepte. 40 A.

Zeemoor daerinmoetmenbidden. 163a.

Zeevaertnutenprofytaengewesen, 33a

Druck



Druckfoutenaldüsteverbotsrenin'teerste Deel.

Fºlg.Fre 3 van öhekervoor beenderen leeft barderen

2

- -

--

-
-

#
93

#

14Vanbovenvoor decademyeleeft decadencye

13 Vanondervoor verinsleestvenus

5 Vanondervoor leerende leeftleenende

4 Wanboven vöor uytleeß niet"

14 Wänbovenvoorwätleestwant

5 varionder vöör kunnen leeft kämmen

17 Wanbovenvoorkomenleeftkonnen

7 vanbovenvoorfaellkundigeleeft taelknndige

H4Cn 14' boven““ fizileeffin bevreeft

1o Van ondervoor hy machtlogys leefthysinnachtlo12 Vanbovén Wöör"''' y11) gys

14 van andervoer betanelijckheytleeft bestanelijckheyt

5 vanbovenvook geportleeftgeparkt -

3 vanbovenvoorkommen leeftkonnen

7 Vanbovenvoor ingunfteleeft infijngunfte,

14 Vanbovenvoorhunleeft hen

9van bovenvoor derleest den

24 vanbovenvoor hierleefthaer

16 Vanbovenvoordes leeft der

3 vanondervoordesleeft der
1 1 vanboven voor defe leeft der

16 Vanbovenvoorvol-leeftvan

2 vanondervoorvierhondert leeft alsvierhondert

2 Vanondervooroockhyleeft hyoock

9 van ondervoor des leeftden

16van bovenvoorgefichtenleeft lichten

vanbovenvoorvoerschappen leeft voerstappen

13 vanbovenvoorbovenmét leeft bovendienmet

1o Vanbovenvoor dielagleeftdie occasie lag

14Van ondervooruwe leeft de

4 vanbovenvoorgemeenenleeftgeenen

vanbovenvoor elendigheyt leeftde elendigheyt

1 vanondervoortegendeeleeft tegendeel

vanondervooranerceon leeft anacreon

12 vanbovenvoor ondervindingleeft de ondervinding

17 vanbovenvoorvanwalleeftvandewal

1. Vanondervoorinvrolijcke leeftineenvrolijcke

2 WanbovenvoorH.Sterfuer leeft H.Stefanus

93

1 CC

ICI

116

72

124

zo

206

218

219

225

229

23

24O

24-O

249

25

251

152

257

Drukfoutenvan hettweede Deeldusteverbeteren.

Fer 31 Kegel 8vanbovenvoor cap. 19leeftcap 49.

34

5 I

79

34

",167

168

14vanbovenvoorheimelkenhouwers leefthemclschouwers

12 Vanbovenvoorbugleeftberg

10 Vanbovenvoorvan leeft om

3"van bovenvoor in Efrata leest Efrata

% van bovenvoor die leeft dat die

12 Vanbovenvoor betont leest bestact

5 Wanbovenvoor logen leeftlagen Z

- 16



168

347

16 Van boven voor kuchìi e lcefi ha cb rîgflc‘

4 Van onder voor waexfc ouwcn lccfi wacrfchouwingen

6 Van onder voor Ianuwaxius lccíì Iunius

16 Van boven yoor brande macr lecfl brand: .met

16 Van boven voox buysjcs lccfi buysjen.

  





 



 

 



 

 



 


