Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We 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 uit Stuur 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 hoeveelheden 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 staan Het “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 wet Wat 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 via http://books.google.com
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A

PREDICATIE,
Vyt Philipp. 1. verſ 27.

d

Ghedaen in de Gemeynte

,

tot H E u s D EN ,

JBen zo. 3luguſti
1 63 4.
Door

e

-

GISBERT US VOET I Us, * .
geweſeae Predicant aldaer , ende nu ººk
tegenwoordig Profeſſor der Theo
logie in de Univerſiteyt van
U T R E. c H T .

Den tweeden Druck.

na: Er
onaat
tingh berbetert,

t' A M. s t e R D A M, T 5-3

Door Jan Pieterſz Kuypen, #5oeck
berñooper inbe JBol-ſteeghin't gepe
nobug band Bogt/ 655.
-

-

\
t

*

- = （--~~-----

-------

--~~~~~~ •~）_x=

-

- Den achtbaren , Godt
vruchtighen, ende ſeer

º
k
st

voorſienighen
Lambrecht. Jarens, Preſident van Schepenen, A
ende oudt-Borgemeeſter.
Johan Beelaerts, Schepen, ende oudt-Borge
meeſter,

Adriaen Daniels van Berlecom, Borgemee
ſter ende oudt-Schepen.
Dirck Gooſſens van der
Horden, .
Adriaen Willemſz
Braeckel,

)

-

van #

Huybrecht Walewijns,

Oude Schepenen
ende Burge
meeſteren.

J

Severijn Ianſſz Schouwen, Ouderlingh der
Gemeynten tot H EVSD EN.

Achtbare, Godvruchtige, ſeer voorſienige,
Welgunſtighe Heeren, Vrienden ende

Broederen.

# Lſoo veele van de ghemeynte
# aldaer wel gewenſcht,en eeni

k" *gheonderuwe E. E. ernſtigh
verſocht hadden omAmijn
2 af.#
2

-

-

e

ſate?

niet ſonder groote droefheydt ende be
roeringhe ten wederzyden ghenomen
den 2o. Auguſti 1634. in ſchrift te
moghen hebben: kondeick niet welna

laten de goede Vrienden ende Lief:
hebbers daerinne te ghelieven, dewijle
ick allesnae vermogenjaemyſelvenge
heelijcken in ſulcke ſaecken haer ſchul

,

digh ben. Ick hebbe wat langheghe
wacht: eenſdeels om dat ſooveel tijdts
naulijck; myoverigb is om het ghemel
de afgheſcheyt met eenen breedenende
gemeynſamenſtijl (gelijck het doenghe
predickt is, of immers ten naeſten by)
uyt mijne korte notulen ende diſpoſitie
in het latijn en in het ruygh benorpen,
ſooopte maken ende in het net te ſchrij
ven; anderdeels, omdat ick tot het wel

ſchrijven van ſulcken werckmy altijdts
ſwaerlijck hebbe konnen of willen bege
ven, meynende dat ſoodanighe leerin

ghen ende beweginghen veel beter ende

krachtiger met de levende ſtemme als
-

mlet

+ /

4,it.

\

met inckt ende papier verthoont wer

den. Doch hoedanigh het werckzy, ick
hebbe my hier in

# , ende de

gheleghentheydt van deſe Winter-va

cantien waernemende, 't ſelfde afge
ſchreven, ende uwe E. E. tot een teec
ken van onſe Chriſtelijcke vriendtſchap
willen toe-ſenden, niet twijfelende of
ſullen uwe E. E. geerne noch eens le

ſen ende herleſen 't gheene doen niet
ſonder affectie ghehoort is. Ickbetrou
we oock in den Heere dat uwe E. E.

hier door ſullen verwackert ende aen
geporret werden, om in den aengeſtel
den loop niet alleen wel voort tegaen,

maer noch beter te loopen, als zijnde nu

deſaligheydt naerder dan doen ghyeerſt
ghelooft hebt , om oock alle ghetrou
wigheydt, voorſtandt, ende hulpe aen
de ware Religie ende de ſaecke onſes

Godts voortaen te bewijſen , ghelijck.
uwe E. E. tot noch toe in verſcheyden
occaſien, als uwe E. E. in Kerckelje
A
3

ke

ke dienſten meermaels ghebruyekt zijt,
ſeer loffelijck beweſen hebt. De Heere
onſe Godt beware ende verſtercke uwe
E. E. tot zijn eeuwige Koninghrijck,
Amen. Vtrecht den 25 . Ianuarij
1 6 3 6•

Uwer E. E. dienſtwillige
Giſbertus Voetius.

&Stº2)&#ts 29

ſ'

afſtbevut-pitbitatie
Ghedaen in de Gemeynte tot
H E U s D E N.
&Den 20.2luguſti boogmibbagh
?Anno 1 63 4.

Philipp. 1. Vers 27.
Alleenlijck wandelt weerdiglijck den Euan

gelio Chriſti, op dat 'tzy ick kome ende
u ſie, 't zy ick afweſigh ben, uweſaec
ken mach hooren, dat ghy ſtaet in eenen
Geeſt, met een ghemoedt gheſamentlick.
ſtrijdende door 't gheloove des Euange
liums.

Aendachtighe ende weerde toe
hoorders in den Heere Jeſu
Chriſto.

#%#NS Clijch be ſauberg ſchepbenbe

#
(NSZ)
ſº fierg ban hare Diſcipulen ghes
ban haereiiinberen/ be JBeca

*-* mepnlijchen befcibe eenige moo
bighe beſtellinghen/ bebcien/Heſſe onber

huijſinghen of bermaninghen geben/bie
Dan
2t 4.

22
ban banb'een ſijbe met beſombere ſong.be
gebaen/enbe aen b'amber fijbe aemgenoa

men embe ontfangen merben: foo ig het
Doch boog een loffelijch gebgupch ingeltoe
inen/bat De Dienaerg ban €5obeg tuoopbt

ſchepbenbeban haere. Schapen/be felbe
een goede en behertelijche

#

alg een beplighe?ingel ofprichel in het
ljette laten batſe in toekomenben tijbt
nae haren uptganckhaerg Dienſteg/enbe
Heere te beter mochte ghebenchen/ embe
harren bnambel baet mae aenſtellen. Dit
fclbe gijebgupch hebben top in beſt gheles
genthept mebe miſſen maebolgen/ſtenbe
boog al op het erempel beg #.?Apoſtelg

3Pauli ?ict, zo, 17, 18, 19, embe Petri in
fijnen tune.cben 25giefcap. 1. berg 13. 15.
G#nbe op bat ſuſchg tot be meeſte ſtich

tinghe mochte gheſchieben/hebben mp
boog-gheleſen bie heerlijche bermanin=

ghe beg beplighen ?tpoſtelg Pauli upt
JPhilipp, 1, berf, 27. Paet in mp maer

#
nemen beſe onberſchepben ttmee
€ 212II.

3

I. De bermaningfje.

@ II. @e reben banbebermaninghe.
E ER

«.

EERSTE DEEL.
beſtaetin beſe moog

g: bermaninge
Alleenlijck
D ben:

wandelt weerdigh
lijck den Euangelio Chriſti,
ſBaer in onberſchepbentlijch aenghen
"

-

-

tnercht moet bberben,

S I. Het voorſtel van de vermaninghe:
" II. #beecher mobificatie / boog het
hnoogbehen (alleen) baet toe-gebaen.
I. Lidt van het eerſte deel.

Wandelt, ſeptben ?tpoſtel/weerdiglick

den Euangelio, getaen bier te bechiaten
bgie pointen of artijcheltjeg.
ſ I. ſDat betſtaen mert boog het Euan
A Euangelium.

-

j II. âDat hier bebtipbet het moogbea

-, hen/wandelen.
# III. âDat het ig / weerdighlick den
Ugelio.
'

-

J. GEuangelium betekent epgentlijſt be
blijDe bootſchap/ ofte. De leere man be beta

loſſingeenbefaſighept boog Chriſtum/ſoo
bie beſomberlijchen ten tijben beg nieua

menſ Leſtamentg boogjeſteitenbeghe
pgebichtig. Gºmbe mert beſe leere onbere

ſchepben banijeteguangelium in benotta

ben @Teſtament als een upt-nemenbe
mijfe het Euangelium ghenaemt ſiotn. 1.
7. 19. ſo grooten
òg 1,een beter
ſalig"
5

erg:

4.

ſaligheyt H#ebt. 2:3. embe merben ten ope
ſicht ban

# beterſchap en be uptne

menthept be geloobige in ben nieutmen

(Teſtamentegheluchigh geſeptboben bie
ban het Pube ſtºeſtament of boot be
Homſte Ghgifti/3Luc. 1o.berg 24. Saligh
ſijn de oogen die ſien dat ghy ſiet. Want
ickſegge u dat vele Propheten ende Conin
gen hebben begeert te ſien 'tgene ghy ſiet,
ende te hooren't gheene ghy hoort. HBiera
om ſept b'?lpoſtei: dat Godt wat beters
voor ons voorſien hadde, op dat ſy (geloos
bige beg ouben (Leſtamentg) ſonder ons
niet en ſouden boſmaecht werden. H#ebg.
11, òg4o. #Biet bat in Den tijben begou

Den @Teſtamentg gantſch geen ſºuamgee
Hium en mag / of batb'een embe b'amber
leere meſſentiijch fouben onberſchepben
fijn: maer batbe trooſtelijche Heere beg
Guangeliumg in ben níeumen (Leſta
ment 1. aen meer menſchen &#phef, 2.
15. 16. 17. 2. ende dat bupbelijcher/bgees
ber enberupmer/hlaerber en benaechter

ſomberbeckſel / behanghfel of ſchabutme
ban ceremonien bercombightig/ſoo bat
mp de heerlijckheyt des Heeren met onge
deckten aengeſichte als in eenen ſpiegel
aenſchouwen 2. @Lorinth. 3. 18. 3. Dat
oock be felbe nu boo?ſtelt Chriſtum afg
ghekomen/embe De toeſeggingen

ee:

&

5
l!!

nu met bet baet in hem boſbyacht. 1.
Petr. 1. Ög 9.1o. 11.12, 4.Ende dat bola

gengbien de toepaſſinge oanbefeiueſeea
te op onſe herten en beconſcientienlebena

biger/Hrachtiger/ſoeter geboeliger/ene
be meer uptgeſtopt ig/ ſomber het bijben/
en boogbpe ban bien hatben bengelmees
ſter/be met ſegge icht/bie ban in Den ou*

ben (Leſtafnente foo beel/foolanghe/ſoo
opereughart/berhaeſtinghefcherpt/ena
be boot beſchemerenbe embe koptebertoe
minge ban het Euangelium boog upt gee
ſomben buierbe/ batter anberg niet en

ſcheen ten beſten te fijn algemciteitmeten
oube berbont:ten melchenaemſien geſept
hnert 13eb?. 12. Ög 18.22. Dat mp niet ge
komen zijn tot den taſtelijckenbergh,&c.

maet bat mp gekomen zijn tot den bergh
Zion, tot de ſtadt des levendighen Godts,

tot dat hemelſch Ieruſalem,&c. 25lij ben
eben meI be leerebeg ouben embe beſeere
beg nieuhnen (Leſtamentgin ben gronbt/
in ſubſtantie of in bneſen een embe befeifa

be/aſſjoemel in circumſtantien batig in

7.

omſtanbigheden enbe in. De maniere ban

»

boonſtellen berſchepben/ ghelijch bat te
ienig fiom. 1. iig 1, 2, 133etr. 1, bgg. 1o.
1. 12.2lctog. 26, òg 22.ten melchen p?os
poſte / De oube leeraerg feet bueiſeggen
enbe behuijſen/bat.be naberen begouben
2 6

geſta

G

(Teſtamentg alle Chriſtenen fijn gemeeſt

-

niet in naem/ maer in geloobe embe pgo

feſſie. Irenaeus lib.4.cap.13, Euſeb. hiſtor
lib. 1. c. 4. Auguſtinus contra Fauſt lib. I9.
c. 13. 16. 17.

13ogberg ſoo beteeckent het moogbt

Guangelium ſommijſen begbeheele pºes
bicatie of leerebet ?{poſtelen/niet alleen
bepijpenbe 45obeg ghemabighe beloften
ineffriſto nu bolbracht/enbeſohlaerlijch
en Hrachtelijcit bootgeſtelt/maer ooch be
bermaningen tot boetberbigljept/nieus
hne leben en gehoogſaemhept: Dat ig/be
gamtſcheibet, Aeoo boogbt het moogt ges
momen?ict. 14:7. Liorn.2.16. en ſoo moes
ten top 't felbe hier ooch betſtaen.

II. Wandelt,inben orgineelen tertſtaet
Politeueſthe, melck moopt oock te hinben
i3/?ictog.23: 1. embe betekent hier ſijn

leven aenſtellen, ſich dragen, ſich gouver
neren, 3ijnbe be gijelijcheniſſeghenomen
ban het beſtellen en betegheren ban een

ſtabt/of beghennepneſtabtg embe lantg .

faechen:mant begfjeloobige hebben boog
haete henneiſche roepinghe beſtellinghe

gherreghen om met een bapenenbegoebe
conſcientie onbet haeren hoofbe 4Chgiſto
te heerſchen embe te regheten obet ijaeſ?

ſeinen/ober alle haere bebrijf/ ober be
tuctelt?fp fijn mede borgeren

(5mro:
er

-

'

7

der heylighen ende huyſghenooten Godes
getuogben &#phef. 2: 19, Sep fijn
tot de ſtadt des levendighen Godts #ebg.
12. Ö322. #aete borgerſchap (politeuma)

#

is in den Hemel. 3Philipp. 3. zo. #ep fijn
ghemaeckt tot

# ende Prieſters

Godeende den Vader 2 poc. 1:6. Het is al

baere/ ende ſy zijn Chriſti I Corint. 3:22.
23. Aeoobat een heel ambet Dgaginghe ree
giment en politie/ een heel anderen enbe
beel hoogheten ſtijlenbe fatſoen beg lee
beng ban hun bertpachtboert.
III. Weerdiglick den Euangelio! Dat
ſphaer bgagen/ſchichen/aen ſtellen/ene
be goubermeren nae ben epſch ban het
«Euangelium / betamelijchen embe bea
hooglijchen ben «Euangelig/ſoo het ben
Guangelio betaemtembe baet mebe ober
een Hont, Gºnbe 'tnett be ſeibe maniere

ban fpgeeckenghebomben &#phef,4:1. dat
ghy wandelt weerdighlick der roepinghe
met welckenghygheroepen zijt. 1, &#hef.

. 2: 12, Dat ghy ſoudt wandelen weerdigh
lick Gode die u roept tot ſijn Koninck

rijck ende heerlijckheydt. ſlaattij. 3:8.
Brenght dan vruchten voort der bekeerin
ghe weerdigh. &#nbe ſtomt met beſemae

t

miere ban ſpeechen ober een/ noch een -

anbetebie mp leſen, 1 39etr. 1. #jg 15.16:
Maer ghelijck hy die u gheroepen heeft
35 7
heyligh

/

8
1

heylighis, Iſoo] wort oock ghy ſelve hey

ligh in al [uwen] wandel, ooo ig ban
weerdighlick den Euangelio niet anberg
te ſeggen/alg ſoo het betaemtembe obere
eenhomt of paſt met embe op het ooghe

merch/ben epſch/het mobelenbe boog
ſchgift begi?. &#uangelij:tmant be gºuane

gbeliſche Heere ſpecialijchen in ben nieu
hnen (@Teſtament gepgebicht boo; be?lpoa
ſtelen/ig boeg eerſt be mate / het richte
ſnoer / be canon of regel ban ong leben/
gheitjcht mp ſien honnen 45al, 2: 14. datſe
niet recht en wandelde na de waerheyt des
Euangeliums, &c. 33hilip. 3. 16. laet ons
nae den ſelven regel (canon) wandelen.
G5al,6; 16, Ende ſoo veele alſſer na deſen

reghel ſullen wandelen, &c. #ieromme
noemt be #,2lpoſtel beſe Heere een fopme/
een ſtempel/ een erempel of eremplaet
baer mae ongleben afgbetepchent/ghea
fatſoeneert/gheformeert/uptgebgucht
embe uptgebeelbet moet met ben ; batter

helijckeniſſe embe obereeninghe 3p tuſa
en Die tbuee enbe een het ambet bettode

me niet anberg alg het gfjeſmolten mee

tael be figuere ban feecher foyme maet

#

in het
embe obergeſtort ig/ ofte
het ſlBäg beſmebe ban ben ſeghel tegen

embe aen ben meichen het ghelepbt embe

gebguchtig, ſtom,6, berf. 17, Maerghy
-

zijt

'

9

zijt nu van herten gehoorſaem geworden,

hey
ban ,
berg
bets

ght*
00,laſlº
itlls

p02
tijte

den voorbeelde (gr. typen) der leere, tot
.

het welck ghy over-ghegeven zijt.
Ten tweeden,ſoo ig beſcIbe leere of ben
gamtſchen inhout berfelbe leere boot ſoo
beel eBobeg gemabe embe troume in Chris
ſto baer in bertoont mert/ een bemegen

De oogſaech/een hrachtigh motijf7 een
hoogſj enbe ſomberlijche erempel ſomber

erempel/bat mp behoorenmae te bolgen

Jen/
latſe

om ban gelijchen liefde en betroubneon
fen 45obt te bemijfen! ſoo bat het een mae

t des

het amber behoogbe te trechten enbe te
ſtnemen! embe een fjeplighe obereenſtema

onS

len.
eſen
1ſſl?

mt/

mingeenbepgopoptie tuſſchen fijne liefde
eube onſe meberliefbe /fijn troume enbe
onſen plight / fijne ghemabe embe onſe
banchbaerhepbt/fijne berloſſinghe embe .
ong merch /fijne heerlijche belofte/ en

lijte
#
Icht
ttet

'uſe
1122

onſen geringen bienſt/ſoo grooten falige
hepbtembe onſe neerſtighepbtallenthals
ben beijoogbt gheſocht te berben, (Ien
hmelchen opſicht be #.?lpoſtelfeer ſoetes

Hijchen beſlupt 2 ſlotintij, 5 berf. 14, 15,
Want de liefde Chriſti dringht ong/

#

Die bit oordeelen, dat indien een voor allen
att

»fte

gen

1Ü€

geſtorven is, ſy dan alle gheſtorven zijn.
Ende hy is voor alle gheſtorven, op dat de
hene die leven, niet meer haer ſelven en

hy

ouden leven,&c Jau upt bemoo #beg

tijt

, Apua

1o

#.2lpoſtelg(wandelt weerdighden Euan
gelio) ſtonnen top afnemen embe onthou
ben beſe gemepmeleeringhe ! Dat de lee
re des Euangeliums anders niet mede en
brenght, noch uyt haerenaert ende natue
reden menſchen anders niet en ſal of en

kanaenraeden als alle Godtſaligheyt, eer
baerheydt, ende deught.

I. Deſe leere iepbt in onſentert/ mant
b'2tpoſtel tot gobfalighept bermamembe/
mijft alleen op het Euangelium / en fjp
boſſ batſp baet ban baen het erempel en*
be boogſchrift nemen fuſien.
2. Daer by Hoinen beſe embe biergelijca
fie paſſagien (@Tit.2: 11. De ſalighmaken
de genade Gods (te meten) begoSuangea
liumg) is verſchenen alle menſchen, ons
leerende(nota)dat wy verſakende de god
looſheyt ende weereltſche begeerten, ma
tighlijck, rechtveerdelijck ende Godtſa
lighlijck in deſe wereldtlevenſouden, &c.
q#phef. 4:2c. 21.22. Doch ghy en hebt
Chriſtum alſoo niét gheleert: indien ghy
maer hem ghehoort hebt, ende door hem
pºp

gheleert zijt, gelijck de waerheydt in Ieſus
is: [Te weten] dat ghy ſoudet af-leg

#
aengaende de vorighe wandelinghe,
en ouden menſche, die verdorven wordt
door de begheerlickheden der verleydin
ghe, &c.

-

3. Iae

I”

II

3. Iae de gamtſche leere ſnert genoemt
een leere emiſſie een waerheydt nae de godt

ſaligheydt (Eit. 1. berf. 1, 1@ſimoth. 6:3.
foobat begobtſalighepbtig het ieben/De
byucht/ De kracht enbe het met cij ban
beſe Heere.

r

4. Alle deelen embe ſtuchen/be heele
foyinsenbe'tgeſtel/het ſtofenbe materie/
banbe GEuangheliſche leere/bgenght niet
mebeaigenchele 45obtfalighept/embe en
rabet amberg niet.&ietmaet en bebencht

uime bechieſinghelfpig tot bepligbepbt
ente onſttaffelijchhepbt in het liefde
GÉphef 1; 4. utme hemelſche toepinghe/fg

ig tot beplighept 1,3Petr 1: 1;.&#ph.4: 1.
umeberſoeninghe/rechtbeerbigb-maer
hinge/aenneminghe tot hinberen/ 't ig

al ten felben epnue. . (Tit. 3. berf,5. 8.
1 #oh.3.4. 19meberheerlijchinge/ume
falighe opſtanbinghe 33hilip. 3: 1o. 11.
2ºctop. 24. 15. 16. 19tme gijeſooige G5al. 5.
betſ. 6. #Jacob, 2, 18. 26. Ad. Galat. Lib.
I. Cap. f.

Uyt het gheloove Chriſti, ſept 13ieronpa
. Huug/en komt gheen verlof of licentie om
te ſondighen, maer door de liefde desghe
loofs waſcht den wille tot het goede Ede
wijle wy het goedt daerom doen, niet om
dat wy den richter vreeſen, maer om dat

wy weten dat hem ſulcks behaeght, in den
welcken

12

welcken wy gelooven. (Een melchen epn

be b”?Apoſtel maerſchoubt 4.5aiat,5. 13.
Ghy zijt tot vryheydt geroepen, broeders,
alleen dat ghy uwe vryheydt niet en ghe
bruyckt tot een oorſaecke den vleeſche.
5. Soo verre is het baer ban baen bat

beſc Heere eenige ongebonbenijepbt foube
«

toeſaeten of ſtijnen/bat alle rupmeenbe
bleefchelijchehelpbergberſeinen moſben
gheſepbt een ſchijn der godtſaligheydt te
hebben maer de kracht daer van te ver

loochenen. 2 (Timoth. 3, berf. 5. enbebat
boog haer de name des Heeren ende de

leere ghelaſtert toert/1 @Timoth. 6. 1. Dat
het waterlooſe wolcken zijn vanden winde

omgedreven, bomen die dorre, onvrucht
baer,tweemael verſtorven, ende ontwor

telt zijn. #jub.berſ. 12.
&Beſe leeringhe ſoo gheſteit embe bebee

ſtigt3ijmbe ſalong bienen tot ontbechins
ghe embe meberlegginghe ban berſchep

ben laſteringbennaermebepe Guangelie
fche Heere inong (bie bnp be felbe oprecht/
ſupper embe gehſaert ban

#

trabitienenbeben oubenfuerbee en beg. 't
3Paufbomg te boogſchijn benghen) ber
bacht gijemaecfit embe beſmaert mett/

alg of bie een beure ſoube openen tot alle
onghebonbemljepbt enbe bleefcheltjche

ſongeloofhepbt, alg of be byuchtbanbit
Iſ Iglº

13

nieu Guangelium embe reformatie ans
berg niet maet alguleeſcheiijche ophept
embe ongeregelthepbt. @Pitig hetghebuee
tigh embe onbeſupſt roepen ban. Die bleea

ſchelijche boomſtamberg begi?auſbomg/
3iet beg #efuptg Leonardi leſſii Con
ſulatie, ſiaetghebinge/embe biergijeiijca

he ſchriften meer. #ier banfietmen ha
te baghelijchſche ſchriften krielen enbe
onerſcopen. Jaaer ſp miſſengrootelijcr/
enDe boen onſe Heere onghelijch. iBant
1. indien onſe Heere een embe De ſelfbe ig
met be leere ber 2lpoſtelen (gelijchſeig/
enDe mp met Göobeg hulpe bereet enbe

oberbobigh fijn bat bp allegheiegenthept
te bemijſen) ſoo en kan men ong ſuïcitg
niet meer opbighten alg haer. “Enbeach
ten top ong gheluchigh / dat ſy alle quaet
van ons ſpreecken liegen om Chriſti wille
ſlaattij. 5.11, geooijebben ſp ghebaen be
2 poſtelen/ ghelijck teſignfg ſtom. 3. &#g
7. 8. embe 6 berg 1. 2. @Pit heeft be eerſte
enbe oube iterckenae be tpbenber?lpoe
ſtelen oocht moeten hooren/Zoſimus Hi
ſtor lib.2 ubi de Conſtantno.batſe b2pigs
bepbt embe rupmte gaf tot alle onghe
bonbenhepbt. 25ehalben batmen ſjaer

beel b?eembe embe onghehcoybe ſtuchen
opbichte/aengaembe haren gobtſbienſt/

t'ſamen âomſten embe comberſatie onbet
malhans

14
-

malkanberen/baer man te ſtefenigbp /
&Iertullianuë in fijne 32erantuoogbigina
ge. Tertull. in Apolloget. e. 2. 7. 15. 16.

2. Pnſe ſeere heeft onthecht be uſee
ſchelijche fopgeloofhept/ onghe bonben=
gept/embe bien bootſlaep berberbogbente

bepot in de meichebe therchen in het meſ.
tenenbeſpetiaſijchen begenaembe ſpee
ſtelijchen nu foo langhe gheſeghen hab
ben/gelijch alg bat in ben gemel riep /
enbe alle bgonnen ſoo Ianghe bocſ) te beta
geefg Daet ober gefuchthabbem/ja haet
epghen boechen embe ſchriften meer alg
bupſent getupgë baerban fijn. Siet Illyr.
atal. Teſt. veritat. ende myſter. iniquit
van Pleſſii. Dat mag het/tnaerom onſe
Heere embe ſieformatie ban biebupIcona
gereformeerbedſbijeeſtelijche niet ſtombe
berb?agen met ben; om batfe heplighept/

gerechtighept en geheel een ambet leben
mebe brachte/enbehare bupſferniſſe boog
bitheibete licht te ſeer ontbecitt buierbe.
"Hoh,3': 19, 2o. Ende demenſchen hebben

de duyſterniſſe liever gehadt,dan het licht:
want hare wercken waren boos. Want een

yegelijck die quaet doet haet het licht.
3. @Boog fit acht ban omſe Heere 5ijn foo
beeImenſchen tot achter benchen tot een
beplige bekommerniſſe/en tot een geheel

ambere lebenghebpacht/aig menſen #
In D2

Yts

I5

in be ſeifforien ban onſe tijben/ boogne
menlijft ber JIBartelaren;en fijn bebpama
bem ſcIbe baet ban getupgben, éobat.be
onſe in be eerſte fieformatie alle baete

pactpem hebben bonnen upt-baghen/en
be op haer ghetupgbniſſe beroepen: ghes

Hijch batbare ?lpologien/requeſten/iſie
monſtrantien embe biergheiijche ſtuchen

upt mijſen.

Om met heel te verhalen

niet al te langh te maechen/ich ſaï maet

een bp brengijenban omſe boome 19oog
oubcrg hier in #ebeclambt/ upt het bete
toogh bp be felbegbeſchgeben aen be
&Pberheben/?lInno 1562. IBp banchen

,,gbobt (fegghen ſp) batonſe Bpamben
,,feloe ghcbmonghen mo,ben / cenighe
,,gbetupgbemiſſe omſet manierlijchhept/
,,bloomigbepbt/embe lijbtſaemhepbt te
,,gheben : alſoo bat bact ghennepn fega

,,ghen ig: bp en 5uleert niet / bpig een
,, Lutheriaen : Ijp en hoereert niet / noch

1.

,,bp en blincht niet byonchen/ bpig ban

.

,,bet nieutner 3ecten. Aeo bat be byoome

n

bereformeerben hare baterg ente laſten

: " , taer3) met tecijt in het aemſicht ſjabben

'ſ)

00

in

cd ,
all

bt "

moghen merpen be moo!ben (Iertullia
mi : In Apologetio. cap.7. Het wordt al
tijdt gheſeydt (bat mp in fulcheſnoobe
ſtuchtnfrbulbigh 5ijn) ende ghy en ſoeckt
het niet te onderſoecken ende voor den
dagh

16

dagh te brenghen't gheen datmen ſoolan
ghe ons naegheſeydt heeft. Derhalven
ofte onderſoeckt het ende brenght het te
voorſchijn, ſooghy het ghelooft; Of en
en wilt het niet ghelooven dewijle ghy
't niet onderſocht ende te voorſchijn ghe
bracht en hebt. Uwe diſſimulatie in deſen

maeckt-een groot voor-oordeel, datter
ſulcks niet en is, de wijle dat ghy 't niet
en dorft onder-ſoecken ende her-voor

brenghen.
#g ban be Heere Deg «Euangeliumg
-

ban ſuichen aerbt embe htacht ? ºoo
moet bit bienen tot ontbeckinghe / obera,

tupginghe enDe beſchaminghe/eerſt ban ,
ſoo beel bleefchelijcke embe neutrale
mont-Chriſtenen/bie ſich te bgeben ſchij
men te houben alleen met be bloote hens

miſſe embe ſpeculatie ban het GEuangea
ſium / bieijaer alleen mepben embe beta

maechen met be biſpupten / rebinghen
embe tierlijche voorſtellingen banbe ber
bogghentheben berfaiighepbt/embe in be
reſte 3ijn fp ſogghelooſe embe onbekom

mert : Pie niet eeng en arbepben om
foefjeplſame moogben in merchen te bere
amberen/ om ſooſchoone bertrooſtingen

embe bermaninghen op hate herten ena
beconſcientien te leggen/of op alle par
ticuliere gelegentheben hateg lebeng te
paſſen,

17

#

paſſen, ſiechte
te mamben /fpgeechembe ſtatuten of beela
ben bie eben mei gheen lenen en hebben/
het rechte bloet engbeſtachte bambe oube
HPfjarigeen bieſjetſepben embe niet en bea
ben/dlºatt.23:.3. mom-aengeſichten en
bullebachen ban 45ebtbgesſentijepbt;gea

bepnfoe en ontroume bienſtknegten/bien
Dienſthnecht (ſlaatth.24: 48.42.51: ghee
lijchſ biefijnen ºpeereboog het hooft en de
met ben uptterlijchen ſchijnban profeſſie
alleen gebienſtigh mag/maet uoo? De
teſte embe in bet Daebt ſchabelijch en De
ontrou, Ten tweeden Dient. Dit tot bDacta

ſchoutninghe ban bele ſaeume en De IJuaa
ſt

lijch gemodereerbe Chriſtenen/bie in De

j'

p?actpche beg Ch?iſtenbomg] dat is ban

14

gheloo.be/hope/embe liefde niet reſolupt/

%

uierigh/ boont-narenbe embe eenſpbigfj

3

en 3ijn/maethinchen aen bepbe 3pben/

ſ!
'ſ
t

tuſſchen & Sobt embe be meteſt/ tuſſchen

|4

11

tº

ſl

14

's
t?
ſlº

ben #emel enbebe ?terbeſ tuſſchen light
enbe bupſterniſſe/niet te 45obtſaligh ene
be niet te ſ5obtloog/ niet te ſcherp embe
niet te ſtomp/niet te kout/maerlaeubue/

enne mobberaerg in be partpche , bie
epnbelijchen niet bantatſlijck/ſchupm/
en beſmetten in onſe ghennepnten en fuſe
Henghebpen/ſooſebaet niet en beheeren.

Aeoobanige ſlaobiteen/ſuichte

aan:
gſ

zº
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s

beſe ghetnoonten/boog beſe Iupigljepbt
enDe laumighepbt boog Dit ghemnach ens

- beſoetboerijtjepbt/boog Defenſiemonium
enbe ghmepnen ſleut / eben of dit maere
alleen berechte temperature beg Chris
ſtenbomg/ noch heet noch kout maet

laeubje te 3ijn tegen?üpocal. 3.bg. 15.16.
' Hae ſp ſchijnen haer meer te ontſtel
* . ſen/embe meer te byeeſen boog allen pber/
* ineerſtighept/enbenaeumigbepbt/gaens

i

De boben of bupten bate gepaſte mobeta

tie/alg boog eenighe bmaiingen bifogbge /
Ioffigbepbt embe gheb?echelijchbepbt.
#ierom iſt bat ſuïche gemacheſiche moa

Derate/ neutrale/bneteſtſche en pberiode

inſe Chriſtenen/ ten ſcherpſtengaen/ten
hoogbften pberen / ten beetſten bgamben

embe bſaechen/ten ſogghbulbigljſten bueia
| |ren enbeboogbnerchem iiſtelijchen beraeta

ſſaghen en De aenſſaegenteghen alle pbea

ºrigfje Chriſtenen bieſp mennen banhaer
Iaeubp en De moberate humeut niet te

tºt 5ijn: &#nbe. Dit altemael met een ſtatigij
14 aenſight of momaenſight bam een goet
d: gºh?iſten/ ban een liefhebber berreligie/
tºt net een proteſt ban 45obt embe ben ge

dit ſnel te foechen alſſe albaer Diepſt in be
taerbe beïben / ban het meibaren ber
religie en De Der ghennepnten te behertia

w'',
h

hen/aiſſe bate epghen paſſienenbegee
25
bgeechen

-

-
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dagh te brenghen 't gheen dat men ſoo lan
ghe ons nae gheſeydt heeft. Derhalven
ofte onderſoeckt het ende brenght het te
voorſchijn, ſoo ghy het ghelooft ; Of en
en wilt het niet ghelooven dewijle ghy
't niet onderſocht ende te voorſchijn ghe
bracht en hebt. Uwe diſſimulatie in deſen

maeckt-een groot voor-oordeel, datter
ſulcks niet en is, de wijle dat ghy 't niet
en dorft onder-ſoecken ende her-voor

brenghen.
#g ban be Heere Deg «Euangeliumg
,

-

ban ſuichen aerbt embe Hracht ? #ooo
moet bit Diemen tot ontbeckinghe / obeta

tupginghe embe beſchaminghe/eerſt ban .
ſoo beeſ bleefchelijcke embe neutrale
mont-Chriſtenen/bie fich te bgeben ſchij
men te ſjouben alleen met be bloote Hema

miſſe embe ſpeculatie ban het GEuangea
ſium / bieijaer alleen nepben embe beta

maechen met be biſpupten / rebinghen
enDe cierlijche boo?ſtellingen ban be beta

bogghentheben berfaiighepbt/embe in be
reſte 3ijn fp ſogghelooſe embe onbekom
mert : Pie niet eeng en arbepben om
foefjeplſame moogben in merchen te bete
amberen/ om ſoo ſchoone bertrooſtingen

enbe bermaninghen op hate herten ena
beconſcientien te leggen/of op alle pata

ticuliere gelegentheben hareg leneng te
paſſen,

17

-

paſſen. Iſ echte moogt-Chriſtenen/gebuite
te man ben /fpgeechenbe ſtatuten of beeſa
ben bie eben ſnel gheen lenen en hebben/
het rechte bloet engbeſtachte bambe oube
HPijatige en bie het ſepben enbe niet en bea
bem/ JIP.att.23:. 3. mom-aengeſichten en
bullebachen ban 45ebtbgesſentijepbt;gea

bepnfoe en ontroume bienſtknegten/bien
bienſtknecht (ſlaatth,24:48.42.51: ghee
Hijchſ bie ſijnen peereboog het hooft en de
niet ben uptterlijchen ſchijnban profeſſie

alleen gebienſtigh mag/maet noo! De
reſte embe in bet baebt ſchabelijch embe
ontcou. Ten tweeden bient Dit tot toacta

fchoutninghe ban beſelaeume en De IJuaa
n

3

4

lijch gemobereerbe Chriſtenen/bie in De
p2actpche beg Chriſtenbomg) dat is ban
ghcloobe/hope/embe liefbe niet reſolupt/

%
3
n
W
[/

uierigh/ boont-narembe embe eenſpbigfj

bt

embe bupſterniſſe/niet te ſbobtſaiigh ene
be niet te ſ5obtloog/ niet te ſcherp embe
niet te ſtomp/niet te kout/maerlaeubue/

w

fl?
lfſ!
ſt*

En

# /maethinchten aen bepbe 3pben/

tuſſchen ſbobt enbe be merelt/ tuſſchen

ben #emel embe be?ierbe/tuſſchen light

enbe mobberaerg in bepgactpche , bie

d!"

epmbelijchen niet ban tot ſlijck/ſchupm/
embeſmetten in onſe ghennepnten en fuſe
lenghebpen/ſooſebaet niet en beheeren.

#tt

ſooobanige ſlaobiteen/ſuichte

jan
til'

aan:
ººl

ſen,
vº
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fen enbe pyaterg ſuiche biſtouteerberg
ban be ſheligie en bebeucht/fuſche forma
iiſten embe bertoon-Chriſtenen tnerben
hupben ten baeghe niet ban al te beei ons
ber alle ſtaten embe combitien ban mena

ſchen bebonben, JIP'en foube @Biogeneg
3Lanteerne niet behoeben om bie te ſoece
ften/ noch berteftijcfierg om bit elberg te

fien bemijſe bat ſommighe haer niet en
fchaemen gijemoeghſaem gbelijch al geen

baniere van rupinighepbt/ ſoffigbepbt
embe laculjepbt op te merpen tegijen ben

gobbelijchen pber ban 45obtfaligbepbt/

teghen be bperighept embe ſtrachbepbt
beg ſtijgiſtelijchen lebeng / teghem het
naeume enbeſcherp oppaſſen/teghem be
ebuerige embe ſtrenghe macht ober ong

# ) ober

onfe minſte ghebachten/

tuoopben/ merchen / alg ſlaepen enbe
inaechen/eten embe b2inchen/ ſp?echten

enbeſnijgen/gaenenbeſtaen /opſtaen
embeneberleggen/comberſatie met men

ſchen eube eenfaemhenbt/aſſe ſtonden
enbe tijben/alle occaſien enbe acmiepbin

gen/aſſe bagen embe uren/alle hoechen
en minchelen/alle plaetſen en gemeſten/
alſe ſtaten en beroepinghen/ alle hambee
Hinghen enbenegotien/ſumma ober alle
boen embe laten. Aep boeren alſ een ooga

Hoge boogbeſe Ijaere fogmaiftepten/

#
g
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beſe ghetpoonten/boog beſe Iupigljepbt
enDe laumighepbt boog Dit ghennach ens

De ſoetboerigbepbt/boog Defenſiembgium
enbe ghmepnen ſleut / eben of Dit maere
alleen berechte temperature beg €hai
ſtenbomg/ moch heet noch kout maet

laeubÖe te 3ijn tegen?lpotal. 3.bg. 15.16.
#ae ſp ſchijnen baet meer te ontſtel
ſen/embe meer te byeeſen boo, allen pber/
neerſtighept/enbenaeumigbepbt/gaens
De boben ofbupten bate gepaſte mobeta

tie/alg boog eenighe bunaſingen bifogbge/
Hofſigbepbt embe gheb?echelijchljepbt.
HPierom iſt bat ſuïche gemacheſiche moa
berate/ neutrale/bbereitſche en pberiode
fe & Chriſtenen/ ten ſcherpſtengaen / ten
hooghſtem pberen / ten beetſten bgamben

en De bſaechen/ten ſorghbulbigljſten bueia
ren embe boogbnerchem iiſtelijchen beraeta

ſlaghen en De aenſſaegenteghen alle pbea
righe (Chriſtenen biefp mepnen banhaer
Iaeum en De moberate humeut niet te

3ijn: &#nbe. Dit altemael met een ſtatigij
aenſight of momaenſight bam een goet
4Ch?iſten/ ban een liefhebber berreligie/
met een proteſt ban 45obt embe ben ge

mei te foechen alſſe albaer Diepſt in be
aerbe beïben / ban het meibaren ber
religie en De Der ghennepnten te behertia
ghen/aiſe hate epghen paſſien en bege
25

bgeechen

2o

bgeechen op het hooghoutaer meeſt foeca
hen te ſtellen. 2üſtijbtg heeft 45obeg ghee
mepnte met ſuſhenaert ban geeſten/met
ſuïche ſecten embe factiem ghequelt gbea
tmeeſt/embe bit ig burl het meeſte ban ha

ten gebuerighenſtrijbt, @Lenig ban oocht
niet byeemt/bat in Deſe raimte emberuſte
onſcrghemepnten/bemijle bnp boog 45oe
beg ghcnabe berademinghe hebben ban

het ſmeert bet (Iprannen/ban bupten/
embe het ſcheuten embe berſnijben bet
balſche leeraerg ban binnen/ſuichen fat
ſoen baſt inſtruppt/embe ſuichenhanbel
gijebgeben mert. De ſpeere ghebebat het
niet een prognoſticatie embr boogbobe en

fp/ban het moebembe ſmeerbt ber tpran,
men embt ban het berſcheuren bet baiſche
Heetaerg ober enDe onbet ong / en De Dat

mp meberom in ſoo grooten faligbepbt

berfupmigh fijnbe ong fcluen embc onfe
naehomelingen ban onſe heerlijche p?ibi
Hegien niet en betooben! 1Banneer top
incberom ſombighen/tmanmeer omſe leſte
hnerchten niet alleen niet beter en fijn alg
De eerſte/maet b?p mat crget/ manmeeta

men De genabe 45obeg tot mulpſhepbt /
be ſtijgiſtelijche b?phepbt tot een oogſaec
he ben bleeſche tot een bechſeſ ber hoof

hepbt begint te miſbgupchen/ manmeer
men op ſog uptnernenbe beplighe/ſupuee
-

Tg g!! ze

2I

te embe beräſaerbe ſeete niet en bout bea

ſombere bepligbepbt enbe ſupperbepbt
beg Iebeng /ſtaet niet te bebuchten bat
rong Ieſte erger ſal hoogben alg het eerſte /
embe bat bp b eerſte occaſie embe mimbt
ban berbolginghe of D eerſte aenblaeg
ban nieuhne ſeete /banbetamberinghe in

Hierche of politie een beel ban bie ghea
machtelijche cupme&#5etefogmeerben/ban
biepgaetenbepgonth-Chriſtenen alghaf
ſullen berſtupben / Dat alle haer roemen

en roepen/ tieten en ſchgeeutnen bngelen
embe triumpheren ober en beteghen onſe
boeberpartpberg alg iPaug geſimben/ſica
monſtranten gt. in een ſchenbigh ſtile
ſimpghen/of in een bleefchlijch bepnſen/
ofte in mat ergerg ſal ſtomen te betambes

ten ! #oe ſoube het Doch anDerg honnen
# Die de goede conſcientie verſtooten
ie lijden ſchipbreuck ontrent het geloove,
mae het ſeggen beg?lpoſtelg I (Linn, 1:18,
19. Aeoo quamen bbpalinghen enbe bera

#

merringen in be oube iterche/aig beeer
gietighept/ Deppagijt Deg tneteltg/enbe
ambere merchen beg bleefchg be toegh

eerſt ghebaenthabbe. Abooſambt bobt
bie fmate berbolginghe onbet @Bioclea

tiano alg De 45obtfaſighepbt ban binnen
quain te betballen. Euſeb. Hiſt. Eccleſ.

lib. 8. cap.1, 2.

Opweckinghe.

25 2

-

Q2 Dat
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GP batbnp hier op alle boel mochten lete
ten bat top 4 bobt be eere gaeben embe
ong felben ſchaemben/bat mp ong lieten
obertupghen embe maerſchoumen! Dat

# alle ſoo ſp?aechen enbeſoo beben Ha
re
tob. 2.12. Dat bpp alle mae ben ſeinen

gelboogtginghen #Philip, 3. embebat mp
bp het uptterlijch ghelaet enbe beijangha
ſcIban onſe profeſſie boegbben beinmets
Hijche kracht ber 45obtſaiighepbt ! @Pp
Dat 45obt niet ghebbnonghen en merbe
ober pemambt ban ong te klagen alg hp

Doct#leſa. 29. 13. met ilàatth. 15.8. Dit
volck ghenaeckt my met haren monde,
ende eert my met de lippe, maer haer herte
houdt hem verre van my. &#nbe bolgheng
bien ong te bgepgen 2lpocal, 3. berf. 16.
Soo dan, omdat ghy lauw zijt, ende noch
kout noch heet, # ſaluuyt mijnen mondt

ſpouwen.
&Pm nietſaeu te mogben of te berfſau
1ben ig een ſoubcrain cemebie / bat mp

arbepben baegblijcág ong geblechte be
ſtemmen enbe ban ban nieug mat op te
leggen embe baer bp te boen. iBant bat
brenght dit wandelen mebe. Wat is, ſepbt
2Euguſtinug/ Serm. 15. de verbis apoſt.
wandelen, ick ſegghe met een wort, het is
toenemen: op dat ghy het moghelijck niet
qualijck en verftaet, ende te tragher #
.

Clt,
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delt, Miſhaeght uſelven altijdt in 't ghene
dat ghy zijt, indien ghy komen wilt tot
't gheene ghy noch niet en zijt. Want daer
ghy uſelven behaeght hebt, daer ſijt ghy
blijven ſtaen, Maer ſooghy ſeght het is ge
noegh,ſoo ſijt ghy verloren. ## altijt
wat toe, wandelt altijdt, voordert altijdt,
wilt onderweghen niet blijven, wilt niet te

rugghe keeren, wilt niet uyt den weghen
gaen, &c.

-

I II. 3Laet'et ong bienen tot hertgrona
bighe bermaninghe / bat mp bittnercita
ſche heplighbom / bit bleefcljelijche embe
ſmeetighe Chriſtenbom / bit Guangcif
ſche monn-aemſicht/ bit flutocelen embe
genachtelijcft berm.epn.be 45uangelium/

beſe 3Libertijnſche Herchelijchljepbt aſſe
met een hert embe ſin teghen gaen; als
Ienthalben onfc beplighe leere / ong biera
baet &#uangelium ſoo Iceten embe betcies

ren met onſen oprechten en bepberighen
'manbel / bat tup beele menſchen opere
tupghen enbe betrechen homben of ten
minſten bate Iaſter monben met bocIboen

ſtoppen.
H9ier toe behoort elch een het 3ijne te
contribucten/ @bertjeben/aile HIerrarrg
enDe ambere GPpſiemberg ban 45obeg
-

herche/alle 13upd-ghenooten alle 19;ſen

ben embe toe-hooiberg onſct ſâeligie.
#ier
25 3

24.

-

#ier toe behoopt men alle middelen aen
te legghen/Diebaer 3ijn buppighe ghebe=

ben tot 45obt / 2. Boederlijcke eerma
mimghen ſoo in 't gemepn alg in 't beſona
ber / 3. Kerckelijcke tucht embe biſciplijn
'ne / 4. Goede metten en De politien ofte

hambt-habinghe embe bebogberinghe ban
alſe Herckelijche mibbelen boog De 45oba

bzuchtighept/embeauthoriteptoet Chgie
ſtelijcket CBberhepbt (ban melcke miba
belen mp nu niet berber ſpeechen en ſula
len ; alg 3ijmbe ſuichg bp andere gheſes
in het langh embe byeebe gſjea
thicbt), Defemibbelenbienen met ernſt

#

en De met een bepligh ghetneit aengelept/

op bat alle gobtlooſhepbt / mibtſgaberg
bat Iaeubue temper/ bat berberf embe bie
ſchembinghe beg maeren Guangeliumg

enbe onfeg aſber-heplighſtcn geloofgfoo
Hangijg ſo meer maenſien gebiſgracieert/
enbe alg buplighrpbt bact upt-geſtooten
tnerbe , enbebaer-en-teghen bat techt
eChriſten humeur / ben maren aerbt bet
Håinbeten ſºjobtſj ober al in onſe betten/

Hyupſen/ 45emepnten / 3Lamben/ embc
#ºteben in-ghetupmt en de in- gebogbert
merbe,

Gºer ban het oogbecl upt-gaet

(zephan.2 ; 2. ) eer mp alle ter herchen
embe te Lambe upt-gbeſtooten merben/
en De 45obt be #eere ong maeche tot een
*

*

*

**

bogte
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bogreſboeſtijne/tot een berbloehte ſante
pale. IBant 't en kan niet miſſen/of Dat
humeur enbe fatſoen/ 't gheene mp ghes

ſepbt hebben/moeter in / of tmp moeten?
bet upt.
2Epocalipf.3. berf, 16,
Soo dan, om dat ghy lauw zijt, ende noch
koudt , noch heet, ick ſal u uyt mijnen

#

mondt ſpouwen. Herem.6. nerf 8. Laet
u tuchtighen, Jeruſalem, op dat mijne zie
le van u niet af-ghetrocken en worde: op

dat ick u niet ſtelle [tot] eene woeſtheydt,
[tot] een onbewoondt Landt.
Cºact 3ijn bchaïben't ghene alreebe ig
aemgeroert / becle en berſchepben rede
nen, maerom mp bcfebermaninghe bea
hoogen plaetſe te genen 1. @Pmbat 450
beg IBooybt bit ſoo ernſtelijchen bogbert/
iſion. 12.berſ. 1. &#phef.4:1. 1 (Ifjeſ.2.
betſ. 12.13. 1 #ohan. 2.5.6. @Iit. 3:1.2.
2. Om dat ſbobt Daer boot bereert fal
mogben/ #ohan. 15.berſ. 8. Hier in is
mijn Vader verheerelijckt , dat ghy veel
vrucht draeght : tnet (Iſt. 2: 1o. 1 @Tim.
6: 1.

1 #3etr. 2: 9.1 1. 12.

Jàu behooyen

mp ſpobeg eere te boyberen / alg 5ijnbe
't hooghſte embe het uptterſte ban alle
onſe menſchen enbe begeeren / ban alle
ong hebben en bermoghcn/ ban alle ong

boen en laten/#3gob. 16. berf,4. ſhom. 11.
berf,39, 33ſal,33 : I. embe 92. betſ. 1.2.325 4 ”
en Ne
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enbe71, berf.8. embe 1o4.33.34. JI)atth,

6:9. #nbien men CSobt eeren moet ban
ſpne tijdelijche habe embe goeberen/ghe
lijck ſuichg belaſt merbt/33goberb,3 : 9
hoe beeſ te meer behoogen tmp hem te
eeten banong Cuangelio /banſooſjepſie
gijen/gfjeſupberDen/enDe ſperefogmeera
De Heere.

3. Om dat ter contratie boog fuichen
hneteſtſchen en De gijemepnen ſleut beg

Chriſtenbom/boog ſuiche ongeceſoipeer
De enDe ſlappe belijberg/boog ſuichte half
ghebachen 45ereformeerbe / ben name

Deg #eeten embe behepſighe ſïeligie/niet
ban al te beci onteert embe ghelaftert

hnerbt bp ben gheemen bie bupten 5ijn /
ſion. 2. berf. 23.24.
4. Sulcken precijſen embe op-genomen
Iautuigbepbt/ſulchen fo?nneelen enbe gea

ſetten ſleur/ig niet beel beter afg een ber
faechinghe G5obeg embt Der ſïeligie / een

louter hupcheſtpe en fainte (of ghee
maechthepbt), iPantſoo beeſaig ſp het
lieffelijcſt joch beg 13eeren/ niet en ghes

benchen of millen op nemen / ſoo beel
berloochenen ſp ben H3eere Hefum bien
ſp ambcrgſegghem te omhelſen en Deſchas
men haer beg GEuangeliumg/batſp roes

men te beſpben / 2 @Timoth.3. berf. 4.5.
Meer liefhebbers der welluſten dan

#
CD

f
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hebbers Godts: Hebbende een ghedaen
te van Godtſaligheydt, maer die de kracht
der ſelve verloochent hebben : @Lit, 1: 16.

Sy belijden dat ſe Godt kennen, maer ſy
verloochenen [ hem J met de wercken.
1 #oh. 1. berf.6. met 2. berf,4. Die daer
ſeght, ick kenne hem, en fijne ghebooden
niet en bewaert, die is een leugenaer, ende
in dien en is de waerheydt niet. Aep 3ijn
rechte manſchepſelen embe Jiaonſterg
ban Chriſtenen; op meiche niet qualijcht
paſſen be moogben 25ernatbi (Conſid.
ad Eugen. Lib.2.) Het is , ſeydt hy, een
Monſtreuſe ſaeck,den hooghſten Trap van
weerdigheydt ende het leeghſte gemoedt;
de eerſte ofte hooghſte plaetſe ende het
leeghſte leven; een groot-ſpreeckende
Tonghe en een leedighe Handt;veel woor
den oft ſwetſen ende gheen vrucht; een
ſtadighaen-gheſicht ende een lichtveerdi
ghe daedt; groote authoriteyt, ende een
wanekelende vaſtigheydt ; een ghefront
ſelt of ftuer aen-gheſicht ende een beuſel
achtigheTonghe.
5. I#ier toe boyberen omgooch be ereme
prien bet Beplighen in Den Buben cnbe

#hieumen (Leſtamente / bie HPoſche ber
getunghen maet ban een lijſte gemaecht

mr.rbt/ #eb? 1 1. bit licbe ?Epoſtelcm beg
#eeten en be alle 2ºpoſtoliſche ſlaann.cn/
25 5
ſpeica
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ſpecialijchen b'35poſtel Paulug mieng

penet/contentie en de arbept ban €5obt
faligbepbt ong beſchgeben unerbt in De
Hºanbelingen bet?Apoſtelen/met 1 Co2.9.
enDe 24ſtopinth. 11. Philip,3. embe ela
berg. #n beſe boetſtappen 3ijn ghettee

benfoobeel arbepbtſame/buprighe/en
bein-getoghene Confeſſoren en De JIàats
telaten /3Leeraerg embe1Boogſtamberg in
De oubeiherche maeben tijbt ber?lpoſte
len / baet ban men leſſen han in De bes

ſch?ijbinge ban haer leben/mibtſgaberg
De oube tierchtelijche #iſtogien. @B mat
een buerighepbt maſſer boen / mat een

arbepbtſamen embe ſtrachen oefenine
ghen bet 45obtfalighepbt / mat een blie
ben enDe betachten ban De IBereit enbe

't ghene in beſlBereſtig/ mat een onghe
foobelijche embe oberhlimmembe meer
ſtighepbt /ſoo batonſe meerſtigheptence

hel ſupljepbt embe hotlighepbt baer bp.
ſchijnt te hueſen.
&Pnen merbt het Chriſten ghtſoobe
boogt-gbeplant/ bocn habbe het dºuane
gelium fijncm loop/ en byonghen Deut gee

iijcft ben 25liren bie ban het CPoſten
ſchijnt tot het IBeſten/alg het ſo beman
beſt bnerbt / alg te lichten ber 45obts

bzuchtighen ente Beroiſche merchen in
Nicn btipſteren jà acht Deg
-

maat, ſoo
003
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boog braken/ alg behinberen begotua
geſiumg ſoo om ſtrijdt hate blucht maece
hen om be noo!-gbeſtelbe hoope te beta
Hrijghen; alſſe het 13eplige eeuangelium
op ijate ſchouberen/ in haer hamben / in
baere monben met alle haere Ieben / alg
ſPapenen der gerechtighepbt boog bgoea

gijen; in haer gamtſche leben en mandel
't felbe ſu Characteri5eerben/leerben ena

be Iepenbigh upt-bytichten bat het alg
per foyce in de ooghen / in beoogen / in be
herten bec ſlà.enſchen ſelfg ban haere
bpamben in gheboett embe in-ghebyon

# mietbt.

Paet opfeer mel paſſen De
moeyben ban ben iherchelijche #iſtop
ſchrijber Zo5omeug/ Hiſt, lib. 1. cap. 1.
Al-hoe-wel , ſepbt hp / de gheloovighe

gheen welſpreeckende ende gheoeffende
tonghe en hadden, noch eierlijcke woor
den en gebruyckten; hare Religie hadde
daerom gheen minderen voortgangh, &cDaer en was gheen welſpreeckenheydt
van doen om de ongeloovige van de waer
heydt der Chriſtelijcker Religie te over
tuyghen , dewijle de ſaecke of de daedt
ſelfs heele Huys-geſinnen ende Steden be
dwonghen te gelooven 't ghene ſy te voo
ren niet ghehoort en hadden. Dit heeft
ooch mei ghetnetenenbeban haet moea

ten getupgijen. De afballigheiäepſet 23ue
25 6
iianug/

5e

-

Iiamug/batſe boog haten manbelbaere
iſieſigie ſoo boogt gheſettet / embe De
#epbenſche habben boen af memen/
Zozom. Lib. 5, Cap. 15. 432bineert ber

is:#ht

halben. Dat be
HPrieſteren tot
behoubinghe embe tecuperatie ban has

reiſïeligieſuichen manbelfouben nabole

gen. JBeſer mare mae-bolgerg 3ijn ghe
meeſt be bloome Chriſtenen bien men
moembe iſBalbemſen / 2libigemſen/ etc.

mitſgaberg onſe Boot-oubergen.be boog
gangerg in De eerſte fieformatie / ban
hoclcherg pber en meerſtighepbt in het
lperck beg 3eeren / onſe 1Babeten ong
berteit hebben / be #iſtojien embe be
25oecken ber ſlâattelaten ghetupghen/

be bpamben ſelfg hebben moeten behen
men, Siet Thuanus in zijn Hiſtor. Lib.6.

ende 27. @Embe boortg maer hp banonſe
eerſte 45etefoymeerben ſpeecht,19et ons
ſet foo mp niet nae en bolgljen/ baet bnp
met ſoo beeſe erempelen ban berre enbe
ban mae bp om ſcheenen embe omringht
bperben.

GP onſe bobt hoe moeten mpong ſchae
mmen en behoe ſullen hop 't boog uberante

mooiben/bat mp in een embe't ſelneume
hupg tooonenbe/ ſnſoo hoten tijbt ſoo
hacſi enne ſoo ſccr beraert 3ijn/ bat 11pt
e; 5e in 3e f:: teſtcºij ſc
ſea

e' afran
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ſlechte belpberg3ijn ontſtaen! Baerghp
o ſbobt ſoobeelghenaben ongboben ane

beteghebaen hebt/enbeſooneel aen ong
te hoſte ghelept/Dat bnp ſoo boepnigbate
bepben om boben ambere upt te ſteechen/

bat mp foo beſmaerlijchen mat beſon
berg boilſen Doen / bmat beſomberg mila
Ien 3ijn noch ong ſelben af-ſchepben alg
het hoſtelijche ban het ſlechte ban ben

ghennepnen hoop embe ganch/baer mp
Doch ghcroepen 3ijn tot een beſonder of
eyghen volck dat vierigh ware tot goede
wercken. (Iit. 2. berf. 14.
25ehalben beſe ghennepne rebenen/ſoo
hebben mp noch eenighe beſombere bie
ong boel mae aen het bette behooten te

Dginghen. 1.Laet ong ghebenchen be #cee
te ong hier te ſlambe embe in beſe plaetſe
het heldere licht beg Guangeliumg
De
enbe meer alg @Egpptiſche

#

#

bupſterniſſen beg 42aufbomg heeft laten
ſchijnen : Dat onſe ooghen faiigh 3ijn bie
ſien't gene be boog GPuberen niet gheſien
en habben / alhoemel beel jammerlijcht
baerom gefucht embe berlangt ſjabben te

meten beiïeformatie nam ben berballen
dbootf-Dienſt/en banfoobeele miſbrup
htn bie ban tijt tot tijt ingeflopé maten;
Dat bnp ſtarn in beſe rupmte beg &#uatts

geliuing / in beſc Heerlijche b2pljept/tee
53 7

g!jft,
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ghen enbe onbet ſoo bele liften en be ſa
ghen/ moeben embe raeſen/ fttijben en

aenſlaeghen ban foo machtigſje onber
ſoenlijche 13panDen. 2. UPng behoogt te
bemeghen bie berſche melbaet ban alg
een timeebe of bernieube ſieformatie (ſoo
men't ſoo noemen mach)bie ong neffeng
ambete ooch in beſe plaetſe gbeſchietig.
ſlBanneer boo? ſluaben taebt en miſſcpa
binghe. Dat berbietelijch jae enDe neen,
bat hebigh tuniſten en teghenſpgeechen/
ber ghenaember Remonttranten alhier
ter bemſteren ingekomen tnag/embe baer

boog beſe #etabt en De Bijemepnte in

b'uptterſte fmatigbepbt en de perijchel/
embe bpmae in een onghenefelijchefcheu
ringhe tºmbe combuſitie mag gbeſtelbt:
hnanmeer-men ſommigbe ten hartſten
fagh ſtormen enbeiſtampen om beſe embe

meeſt alle andere frontier-plaetſen onſeg
19aberſambtg bepbe mae 't Hketcheſijcht
enbe 't politijch boog hate faeche te ima
pogteren (macrom of tot mat epmbe /
mochten ſp meten) manmeer. De goebe
faeche nu tot manhopeng toe berbuertet -

embe beríoopen mag / ſoo heeft onſen
G5obt terſtont nae mijn inkomſte alhiet

upt bie bupſterniſſe het light ghegeben/
embe bie ghettou me embe trooſtelijche

3leeteban 45obeg allenthal ben

autº,
ſlijt,
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gheghemabe beel#eerlijcker afgte boten
boen ſchijnen/ bp heeft bat hoſtelijch

pambt bet 3Leere 'tghene menu bp mae
ontnomen of betmiſſelt haübe / aen utme

herten bp occaſie ban bat tegenſpeechen
hlaerber nertoont/ſterchet berfeerhert/

enbein beſe fijne 85ſjemepnte baſter ghes
ſtelt. #ier boog 3ijn be berbeplbeenbebers

ſtrop.be ghemoebeten mederom tot on
berlingbem bgebe/tot iietchelijche eenige
hept in een en 't felbegheloobe gebracht,
19eier oogen biebooten ſchemerben 3ijn
bet.claert/ beler betſtanben meeſt aliet

hetten 3ijn gije opent batſp met ambere
henniſſe/ in ten amber Conſcientie / in

amber meer.be / met amber bettelijche
bepbt en liefbe/ met ambere ofnficijtige
bepbt embe op-merchinghe tot ambere
cpnben embe beter ghebyupch be 4Beres

#" iſïeligie omhelſt en De bemaert
2 JUPII.

-

&Pattop boch beſe borighe baghen/be
ſe bomchete baghen/ beſe moſchtighe baa
gijen nopt bergbeten. 3Laet ong-ſoo beeſ
te bergeefg niet ghearbepbt of gheſtteben
hebben / Haet oock bie aenghename enbe

onbermachte herhoelinghe man benaen
geſichte beg li)eeren/biet meebe geboorte
enbe berloſſinghe bet ophereformeerbe

iïetchen hier te ſanbe foogheringe "E:
p
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bpſ bp ong niet gheacht 3ijn battop bie
met een ghennepne of mibbcſbaere paſſa

ble 45obtfaligbepbtſouben toeghuijſen.
geoofmaten ſtrijbt/ſoo fueren arbepbt/
ſoertraogbinarie obertpinninge/ſo groos
ten triumphe epfcht bgp mat anberg.
3. 19p moeten ooch niet boog bpgaen
bie hacbepganen tnactmebe ongbe hant
Deg #eercm b?uchte in De Haren 1 624.
162 5. ?lig het buer ber HPeſtilentie ſoo
branbe embe blaccſtte/bat bp mae gije
Hijch eertijbtg in &#gppten /gheen hupg

en mag ſomber klaghe /ſomber booben of
htamchem geijab te hebben; uuat een bpoea

bighc geſtalte/ mat een ellenbigh meſen/
mat een ghebbpeebepbt maſſer boen ona
ber ong? ſlBat byeeſe/mat neerſtigbepbt/
mat bperighept!#ch meene. Dat be lºgeere
ong boen aig met een alarm en De belbte

gbeſchep ban Den Bemel trachter ghe
inaecht enbe tot maetbet beſinninghe

banonſe meghen/tot macutner achtin
ghc op ong ſeiben gheroepen heeft. #et
inarete menſchen bat top 3cbert bien tijt
beurgaeng ſoogbeloopen/ of nu mochfoo

blptigh liepen/ alg boen beſe ban ong
boel begonnen/of immerg ben #eete in
haren moobt belooft habben/ cnbein bie

Abchoole beg ſtrupceg ghcleert maren.
«Die ſubate fijben/bat tempeeſt nam ben
altnachje

"-
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30lmachtigen/ bie19aberifjche ſloebe en
behooten mp niet te bergeten. Daeriſſer
moch al bele biebe mctchtecchenen aen

ijaer lijfbgagen/bie be plaetſe banbe Bo
ten fouben konnen binben/Daer beg#ees

renploegh boo; ghebaten bmag. 300 Dat
ſp en mp ten opſicht ban foo groote embe
beſombere toelbaben boel met recht bes

hoogben te ſegghen met bejlaan 45oDeg
GEſta: Ende nu iſſer, als een kleynooghen
blick, eene ghenade geſchiedt van de Hee
re onſen Godt, om ons eene ontkominghe
over te laten, en ons eenen nagel te gheven
in ſijne heylighe plaetſen, &c. Ende nu
wat, wat ſullen wy ſegghen, O onſe Godt,
na deſen, want wy # en uwe gheboden
verlaten. &#ſt. 9. betf 8.
3Liebericht ban op de ſlappe hamben/be
ttaeghe fimpen/ maecht rechte ganghen
-

13eb. 12. berf. 12, 13. 3Laet icht u te oefen
tijbt aemſpgeechen met betnoogben 33aus
li Philipp. 4. betſ. 1. Soo dan, mijne ghe
liefde ende ſeer gewenſchte broeders, mijn
blijdt ſchap en de kroone, ſtaet alſoo inden
Heere, geliefde, en verſ 3. voorts, broe
ders, al wat waerachtigh is, al wat eerlijck
is, al wat rechtveerdighis, al wat reyn is,
al wat lieflijck is,al wat wel luydt,ſoo daer
eenighen deught is, en ſooder eenighen lof
is, dat ſelve bedenckt.
qºnbe
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-

«Embe 1 ſtorinth. 15 berf. 58. Soo dan,
mijne gheliefde broeders, zijt ſtantvaſtigh,

onbeweeghlijck,alrijdt overvloedigh zijn
de in het werck des Heeren, als die wetet

dat uwen arbeydt niet ydel en is in den
Heere.

– II. Lidt des eerſten deels.
&Pit ig nu bebermaninge beg 13. ?Upoa
ſtelg / booggeſtelt in beſe moogben: Wans
delt weerdighden Euangelio. Aetaet ong
nu te lettenop bat moonbehen alleen,baer

mebe De booggeſtelbebermaninghe moch
naerber gemobificeert/enbe omſchgeben
buert. Alleenlijk wandelt weerdiglick,&c.

JDat ig ebenſoo beel of b??lpoſtel builbe
ſeggen: «Een binch ig boo? al noobigh om
in embe bp be aengenomene upaerbept te
blijben/ om boog het ſbheloobe. Dat ben
#eplighen ghegeben íg mel te hampen/
om mei in befe loopbane ten epmbe toe te

loopen/ om beſiſten enbe 't ghelneit ban
alle ume bupten of binnen bpanben/ban

alle openbare of hepmelijke betſtoogberg
ban u me ruſt/of te ontgaen of te ontmijce
hen / of boog te ſtomen of teghem te ſtaen
embe te ober minnen bit eene ſegge ichig

hoo! al moobigb/bat ghn wandelt weer
dighliek den Euangelio. @Bat fouberainea
mibbel toel in het toetch gbeſtelt
/

we:

OO

f
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ſoo ſuſſen alle ambete haer te beter ſchita
hen / immerg ghene ban bien fullen beta
gheten of quaſijch ghebpupcht merben.

geoo bat be #. ?Ipoſtel be boogtreffee
ſijchbepbt / be noot embe nootfaheltjche
hepbt ban beſe betrachtinghe ong boil te
hennen geben: embe ong in De hant komt
beſe noobighe bebenchinghe.
Dat het betrachten van een goede con
ſcientie, en weerdighlick den Euangelio te
wandelen, een ban be ſeechterſte en De

beſte mibbelen ig om de Religie en de Ge
meynte tegen alle wederpartyen, Tyran
nen, Ketteren, ſcheurmaeckers te verſeec
keren ende vaſt te ſtellen.

&Deſe Heere 1, leyt âlaer in onſen (Iert/
embe bloept upt bat moogbeken alleen.
GP'melcft b'2duoſtel niet en ſoube ghe,

byunchen / inbien hier ſoo beel enbeten
principale niet aen gheſeghen mate: of
Datter anbcte mibbelen bparen. Die men

lieber enbe eerbet ſomber of bupten bit
mibbel/foube behooten te ghebzupchen.
2. Wert beubefen upt be erbarenthepbt
embe erempelen beg feben 45hennepnten
in?Iſien ong befchzeben 2Upocal. 2. enbe
3. onbet bemoeiche bie aſber meeſt be ſup

bere 3Leere baſtenbe ongeſchent hielben
bie in 45obtfaligbepbt bperigher enbe in
goebe merchten oberbloebigger

"#

e*

*

-
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3Leeſt maer be #eentbrieben aen bfe ban
ſemitna en De #3hiladelphia,
3. Het blijckt oock baet upt bat 45obt |

bie alle 13epligſjepbt bgienbtig/embe aſſer
fonben bpambt / niet en tuil. Dat beſen

beſomberen embe Roſtelijchen ſchat beg
«Euangeliumg foo gijemepn ghehouben/

embe alg met buple boeten ghetrebenfal
mogben. @Baerom hp bich miſg ben Cana
belaer beg €uangeſiumg megh neemt
ald be JBenſchen. Door achteloog Heurn

haer beg felben ontneerbigh marchen.

#p ſtraft be hſennachtinghe embe 't mife
byupcſt fijneg Guangeliumg met bets
blimbinghe embe berbpſteringhe /ſenden
de haer toe de kracht der dwalinghe, dat

ſy de leughen ghelooven, 2 @Theſſal, 2.
5oo Dat De ſupuere leere bact een bere
fteerbe embe ongheluchtighe boo?ſtanbt

heeft/embe gheen baſtighcpbt met allen/
baermen. De verborghentbeydt des ghe
loofs niet en houdt in reyne conſcientie,
1 @Jim. 3:9. Bart ig niet ban berbal/foo
niet gheheelen afbal en beſchipbreuche te

bermachten / be mijle ſp be goebe Cons
ſcientie berſtoten/boigemg 't grne mn als

tebe munt 1@Eim. 1: 19.aengemeſen hebben,
4. Beſe reben ban het tegenbeelgenos
men bemijft ooch hant-taſtelijck 't gene
bup ſegghen. #p ſal niet ban al te

":
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be gheſombe moogben beg #eeren Heſu

berloochenen om bie niet boog te ſtaen ene
be te belijben/ bie be 13eplighe merchen
beg IBeeren Heſu berloochent om bie
mae te boſghem. #p fal hem ber: Lees.

re €hriſti ſchamen bie hem ſchaemt
3ijmeg lebeng boo? bit boog embc&Pbera
ſpeelighe ghefſachte. IBat íg bocíj het
geene in pemambt baſt foube houden
het erempel bec gheſomber mooi ben / in
Cijgiſto / Die het boſmaechte eremplaer
ban alle beughben in Den felben Haet

bpijben ? ſlBaerom fouben fulchte lupben
boog oprechtighepbt embe teeberbepbt
ijater conſcientien haer ontſien met een

moogbehen be gheſombe 3Leere teghen te
gaen / of omtrent beſcIne te bepmfen embe
te mobbereten / alg ſp geen comfcientie

en hebben/ of immerg niet ban cene rups
me embe ontepne. Den onreynenende on

eloovigen is geen dinck reyn, maer oock

# ghemoedt ende conſcientie is onreyn,
ſpeecht b'2üpoſtel (Cit. 1. berg 15. @Len
melchen p?opooſte eenen ſeer mei ſepbt ?
Zozom, Hiſt. Eccleſiaſt. Lib. 8. cap. 2.
De leere met wercken of daeden verciert

zijnde,ſchijnt met recht geloofweerdigh te
zijn: Waer de daden niet en zijn,daer wert
hy ontdeckt een potter te zijn, ende fijn

eygen Leere van valſcheyt te betichten.
$ 4 Daer

4O

5. Daer ſouben beele erempelen Home
men bp ghebpacht met ben / om te betuijs
ſen mat bzucht en De boogbeel het 45obte
ſaligh leben berſchaffet heeft inbe iterce

ftelijche berſchillen/tot behoubeniſſe ban
De gheſon.be Heere / embe het meeren ban

beitetteren. Canberambere ghetupgben
De oube iterchelijche #iſtorien / batalg
be?ltriaemſche hetterpe gheheel ®giene
ten gebelfcht enDe boogloopen habbe / De
#etchen in Gººgppten baer ban alber
meeſt bebrijbt maten / embe bat boog het

motijf beg 45obtfalighen mambelg ber
ghener bie be goebe ſacche albaer boog
ſtomben embe beleben. 't Aeelbe ig oocht
ghebeurt in seprien / Cappadocien en De
becſe ambere ſterchen in het QPoſten boen
be btualingen ban?lpollinarig embe ſºus
monniug albaer graſſeerben, 3eoo hebben

oochbe bermaerbe oube3leeraerg Chape
foſtomug en De Haa5ian5enug tot ſome

ſtantinopelen beele ſupben in Hogten tijbt
upt berſchepben bbpaſinghen enbe i5ete
terpen tot het rechte ghehoelen gebracht) |

ghelijch. Zo5omenugenfiuffinuggetup
ghen. De moogbeniſiuffinibanjaa3ian

#
ſijn meerbigh berhaelt te merben:
y heeft
r
in korten tijdt ſoo veel ghevo
dert om het volck met het oude fenijn der

Ketteren ghevelſcht, terechte te brengen
ende

4t

ende te verwecken, dat ſe doen eerſt haer
ſelven dachten Chriſtenen te werden, ende

een nieu licht der waerheydt aen te ſchou
wen, dewijle de Leeraer wel veel met
woorden, maer noch meer met exempelen

leerde: Ende dewijle ſy niet en ſaghen dat
de Diſcipulen wat belaſt werde, dat hy
niet eerſt en ſoude gedaen hebben,
#ooo hebben ooch beele (Chriſtenen ten
tpbem Conſtantini bp ben #epbenen ges
banghen/ een groote menighte Der ſeiber

tot ben ſ5beloobe ghebgacht. Beſe HLee
ringhe ontbecht het miſberſtambt ban
bie ghene bie mepnen bat het eerſte ene
be het leſte ban onſe ſitligie /bat het al

of ten minſte het boogneemſteban be ſup,
bere en De onbeblechte HLeere baet in bee

ſtaet batmen met moogben/ ſtrijbeenbe

ſitebe/bat men moele embe roepeteghem
be bmaſinghen en Defactien ban bie gijee
me bie bupten 3ijn/ofte om embe omtrent

omſe Hercken ſmeben: 45ijelijch of alleen
be behoubeniſſe ban bat heerlijche pant
bat ongbettoutig/ enbe De opbouwminge
ban 45obeg tierche baet in ghclrghen
maer / batmen. De hueberfpgeecherg ben
monbt ſtoppe/ hate aenſſagijen tegijen
gae/hare t'ſamen rottinghe berbclghe

enbe op het hooft fiae. #bommige ſupben
ſchijnen hier alleen t'ijupg te
-

#/ #
CIC
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mercht alle boog een noobigh merch te
houben / batnnen De bupten mibbelen bp
be hambt neme/ De boog en bupten merce
hen befembere / embe Daer be bupten

inachte hoube /bcn eenen ſtrijbt upt ben
amberen bermechel/ D’een uptbal embe
ſchermutſelinghe op be amber aemſteile:
oÇnbebaer en tuſſchen De binnen mibben
Ien berfupme offeer ſlappelijch embe alg

in het boogbpgaen betrachte/ber ſ5fjes
mepmten ban binnen embe onfegſelfg op=
botiudinge/en bogberinghe in het nieuune
Ieben in be practijche begmaten ſtijgi
ſtenbomg embe bet ſieformatie berſupe
III?,

3Peſcabuſeren haer groffelijch. Want
hbat fal het baten bat mp be partijpen
baer upt ghebochten hebben / embe ons
bertuſſchen be 19ictorie niet mei en tnea

tem te ghebpupchen? bat mp bie &Poglo
ghe ghe-epnbight hebben embe bat pee
rijchel te boben ghehomen 3ijn/embe ong
ban boybet tot ghennacht en ruſte begbea
y

ben ſomber ben aſber-noobighſten ſtrijbt
teghemg omg feïben enbe alle abupſen in
omſe epghen 45emepnten aen te nemen;
bat mp onſe palen mac bupten uptbgep=
ben embe eich een hatc bmaſinghen enbe
quabe pgoccbueren ſieformeren/ embe

ongepgijen #upg ban binnen

"#
ging
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t

ghen aig ben?lcher bet ſupen? Soo en
hebben mp ſtijgiſtum niet gfjeleett/liebe

|

dºhriſtenen, dat enig onſe aſberheplighſte

I

gijeigobe niet: een ambet te controlleren'

T

en ong feiben niet te Heeren; een amber

N

in fijn oerheerbe hambeſinghen te ſtup

t)

ten/enbefelfg in onſe quabe gijebuoonten

t/

boogt te gaen : De AEgpptenaet# hate

#
p

ſchatten en betoof te ontheeten/ enbebe
felbe tot opbounDingſje Deg #eplighbomg

j

tinghe in Der ſiefbe/tot onberlingtje onta

niet aen te legghen/ tot onſegſclfgſticha
ſy
W

iy

ſteechinghe in liefden en goebe merchem.
qbhp bie be berſchillen in De Efteligie meet
te ontleben tot be minſte ſtuchten toe/en

,"

ontlebet ghp u epghen (ºonſcientie niet ?

ſ

gijp bie ambere HLeert/ leert gijp u ſelben

J|
#

niet iſion.2: 21. 22.

w

2. #et ig meſſo bathet gebgupch ban
t behoorlijche mibbelen tot obertupginge/
tot minninge of mepringhe bermehera
# partpbergtueipzijſclijckig: batmenaſſe
#)

M
|
ſl,

N
N

g
ſ

Häerchedijcfte ogbge hier toe met alle boog
ficijtigfjepbt aen legghe ; Dat men De
macht ber Chriſtelijchet obcrhepbt (ſoor
imp bie hebben âonnen/embe beg noobt
3ijnbe) hier toe berfoeche/ om be boſſen
be filepne boſſen te banghen/ombe ber
ſtoogberg ban be ruſte embe ſtichtinghe
bgengijen,
Detitierchem tot

orig

m#
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bitig het niet al;ten ig felfg't principacſ
ſte of meeſte merch niet?ten ig het princie
pael epnbe ban onfen Dienſt en profeſſie
niet/tmaer in bnp moeten ruſten. ?lig map
het eene met pber en De couragie upillen
boen / bat top het ambere baerom niet
en laten betſlappen. De ſebenbighſte

obertupginghen / be ſterchſte Difpups ?
ten 3ijn / met bet bacbt embe met fijn

ieben te bifputeren/be beplighſte enbe
bzuchtbaerſte obertoinninghe ig met
hielbeen be ſaftermonben te ſtoppen

1. Pett. 2.15: behlabben enbe Haſterin
gen op onfe bepligbe profeſſie ban ben
j?auſgeſimben/iſiemonſtranten enbe ane
bete geboorpen / met be ſupberhepbt beg
iebeng af te miſſen embe upt te baghen.
3 Bp moeten hier in maebolghen ben 33hi
loſoophe & Biogeneg/bie hoorenbe eenen
feechere onbeſchofte embe baiſche opinie

bemeeren algbatter geen motus of beme
ginghe in bejàature en ſoube fijn/ſtont
op en beginch gintg enbe meber mambee
ſen, Laertius lib. 6. in vita Diogenis. GBe
laſteringhen baer mebe onſe 3Leere ber
baght ghennaecht enbe beſtpaert hierbt/
Honnen alle hier op upt / batfe onnut ig
tot be Godtſaligheydt. #oe honnen mp

Deſe quabe conſequentien beter afhout
buen/ ban batiup met berbaebt #
ODga

|
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dBobtſaligbepbtembe nomigbepbtfoeca
hen te ondertreffen enbe boog te lichten/
alſoolebenbigh bertoonenbe Datſuichen
3leere omg/bieſe in onſe herten beſloten
hebben/tot be €bobtfaligbepbt ſeer bog

berlijch ig. Het berhambelen banbe beca
ſchillen in be ſheligie/het flaeben onttent

De lºterchelijcketuniſten en ſtrijben maeca
hen ong. De baiſche Leeraerg mootſaere
kelijch ! embe fouben top ſomber. Dat mel
Hommen be 45hemepnten embe ongfeïben

tot het eeubnighe lioninckrijch boyberen/
fo ſp ongfuichgtoe lieten. #au het mercht

batong boog beſen quaben toebal enban
t

:

ter fijben boogt op ghebyonghen/bnaere
mebe men ong in het epghen en beppin
cipaſe merch ſoecht te beletten/ en moes

ten top foo niet aenhouben noch baer in
ong felben foo gheheel niet ſmooten en be berliefen alg of bat het epghen mercht

embe bebgijf eeng Chriſten mare/alg of
men baer mebe aſbermaeſt met Chriſto
dBennepnſchap habbe/enbeber 45obbe
Hijftermatuere beeſachtig mierbe. @P meen
meen. 19p moeten beſen hambei ſoo be
grijpen/batbie gehoogt tot ong Chriſten
tot een toel gljee
bom aig ben @Pogi

#

ſteibe ſiepublijche/aigbe mebecijne tot
onberhoubinghe embe boetſclonfeg fige
ſjaemg/ alg het bnapenen/boeiten en De
becija
GE 2

- ;-
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-

becijten tot ben Hoop-hambel of jºego
tie ban een ſtoopbaerbp-ſchip. @Bat en

ſtelt noch molmaccht alleen ben binnen
bgebe/melſtanbt/ burgerlijche goetenbe

geluchfalighept ban een & tabt of #lant
niet/batmen Gºogloge upt (Bogloge ttecs
He/batmen 19pamben op bpamben of bete
bueche of betbolghe, Patig beei eet een f
nootſaechelijch quaet/en mogt met recht

mocht ſoo ghenaemt. Dat en boebet het
3lichaem niet/Batmen beele ſcherpe ens

#

be untſupberenbe mebecijnen
ſte: maer het neemt alleen be beletſelen

inegh/ op batong lichaem boo, begua,
me ſpijſe ter begen foube moghen geboe
bet merben/ ente boog een goede biaete

boogtg be gheſonthepbt omberhouben.
geen hoopbaerbij-ſchip ſoo be Zeeroberg
en De 19pauben (bie het anberg niet en

ſoecht) hem aenkomen/ het fai baet tea
ghen fiaen moeten / embe bat te boben

3ijnbeboogtg fijne repfe ſpoebigfjen embe

fijnenbanbelnootberen: mant batig fijn
epgijen intentie/embe baeton ig het upta

gereebet,igetfoubefijne reeberg qualifcht
beſatem/ imbien het nge bien ſtrijt baer

foube blijhen ſunteren om zeeroberg te
bermachten/ofte om de felbe in alle ghe
hoeſten/nateſpoten enbe niet algoptra

penen en toeruſten/op filampen en

#
ten

:

-

4,7

ren/ op ſlaen embe ober hoopt merpen
noortg foube blijven practiſeren. Dat
mate immerg heel ſlechtelijch bejaegoa
tie ghebgeben/ baet foube Den hambel
mepnigh mebe gheſtijft/enbebe beurfen
ber hoopiupben ghebuit met ben. #3et ig
te bebuchten bat ſommigtje ſupben met
fuſche berkeerbe concepten bertucht 3ijn
ghemecſt! bat alle lºketchen/ oorft beſe
onfe/banfuſchen ſlagij ban proteſtanten

embe HLiefhebberg niet gheheel byp en 3ijn
ghetbeeſt. Het ſchijnt batſe in de eerſte ene
be tmeebe of herſtelbe ſïeformatie ber

iſkerchem nooy be ſaecke «Bobeg neffeng
ambere gepbert/embe De goebe partpe ges
bolght hebben alleen om Dat merch af te
boen/ om bien ſtamp te ſtampen/ enbe

ban boortg baer op te ruſten enbe aſieg
te ſtaechen. Hae het ſcheen ſommighe
byeemt embe moepelijch te meſen/bate
men be3Leere nu ban nieug herſtelt/byp
ghebochten en begbeſtabileert foube beta
ber enbe tot bnat amberg beſteben te bnes
ten/tot goede baſte ogbge/tucht en De biſa
cipipme in be lietchen / tot betamberina
ghe embe berbeteringhe ban 't ghene in

het Chriſtelijche leben boubaſſigh of gea
brechtelijcft mag, #ebben ſp ban fuichen
&Boozloghe embe optoght met het ſºep,

beg Iebenbighen 45obtg alleen baet toe
GT 3
Gººgl2
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aengijenomen/ombatmenbaer nae gee
ruſt en begbemachtelijch be IBetelbt ſou

be bienen/ in De oube abupſen embe ber
bogbemtheben (oogſaeche 5ijnbe ban bit
tempeeſt) ongheſtoogt blpben ſlaepen:
batmen alg rechte ?lthenieufen ſlechtg
mat nieug feube hooren / ſomber mat
nieug in het geeſtelijch te millen boen/
ban be ſieligie en beught onbet De ſchaa

buime ſlechte ſouben Diſcouteren / embe
te ghelijcft met het bier of ben mijn onſen
monbt baer mebe ſpoelen / ſomber meer.
&ouben mp Dan fulchen merch enbe

moeptemong onbermonben hebben/fou
De men alle hulp / Die men konbe / ban
allen kanten gheſocht hebben/ſoube men

mp in bie bekommerlijchentijt tot onte
ſet en hulpe ghebogbert hebben/ foube
ich mp mibben in bien bpambt hebben las
ten merpen/enbe in ſoo groote becupera
ringhe in ſuichten petijchel in trechten /
foube ich baerom alle ambere combitien

(baer het ghemepmembe mijn particulier
niet mepnigh ſcheen aen gelegen te 3ijn)
gbeſtuptet en de boogbp getmeſen hebben/
alſeenlijck om batbnp De partijen fouben
oberminnen en be baet upt ſien/enbeban
boortg met malhamberen in ben ouben

luſthof man bele in befe plaetſe ſectfami
diare ghebpeechen fouben leben of beel
eer

r

-

\
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eet het ſterben # #ſch berklare embe be
#eere metet/bat ſuickg mijn intentie
miet ghebbeeſt en ig: maet beeleer om be

dBhemepne faecſte bee mate feligie enbe
onfet iïetchen teghemd be fiemonſtrante

ſcheuermerringhen in befen hoech te
helpen behouben / om mijn iiebe 13abet
Hambt/tmaet 't mogelijche/ban be aenge
Hepbe ſcheuringhe enbe berbpſteringhe te
helpen tebben: om be brome embe rechte

beerbigben alhier ! Die haer herten be
bgoeft boierben/te foulageren: om het gee
me / Dat berfterben miſbe / lebenbigh te
maeckten : om be miſſepbe te recht te

# embe begbebaiſen op te richten:
om be 4Bhennepnte ben meberpartpen
ontrochten fijnbe ben #eere alg een repe
me J12aeght toe te brenghen en Debie in

allen goeben tnooybe embe merche boog
mijnen gheringhen bienſt te helpen boſe
matchen. Eſſet ergheng penambt bit het
anberg ghennepnt habbe/ of pet anberg
ban ong betubachte: bie byeeſen top bat
hoepnighſmaeck heeft bandſbheeſtelijche
embe #emelſche binghen/bie en berſtaet

niet eeng mat het is fijn %iele ober te
gheben om Chriſto Zielen te minnen: bie

heeft met ſterche netmocben of pre
ſumptie ban hem felben/ alg of bp ſielie

gie / ſupper leere / goebe Pgbye ber
Gº 4

#epta

5o

-

Hierckenpletenberenbe/beeleer bmat ana
berg embe mat particulierg gaenbe bup
ten ong 4Euangelium in be Qoghe giſjes

habt embe gijebgeben mochte hebben.

dºen betaemt gheen Chriſtenen/batſe in
bie feeſtelijche Aetrijben ber ſherchen

neffeng andere ſouben optrechen alg
Croaten/ ſºoſachen embe bierghelijche
#rijghetg bie om ben bupt alleen bienen/

embe ſoo haer bie faelgeert of batſp geen
hnerck meet teghem hate bpamben heb=

ben/ ſelfg melghemoon 3ijn haer teghen
ijaer epghen byienben embe mebe 25goee

berg in ſPapenen te Heeren / om bie te
ruchen / te rooben embe te plonbeten.

jlàen hoeft gheen mercht te foechen/baer

ig merchgghenoeghteghen onſe hepme
iijche ghebgeechen af en berſinnen mp

gheen queſtien/al en berſinnen top geen
ſtrijden in ofteghen ſhobeg tierche/ on
ber en teghembe 25gocberen. #et ſchijnt
bat ſommighe ſupben alleen in ſtaet ban
ſtrijbt embe finarighepbt ſíeligie miſſen
hebben of toon en anbetſing ſomber tuniſt
bie mepmigij achten/ſoo bat in tijbt ban

ruſte en ſtilte alſfer niet te moeienig alle
ñeligie bpnae ſchijnt te berſierben:
#
eernae baet inghelijch 3ijnbe ben &eala
nuanber fbie gheſepbt mo?bt in het buct
te leben/ooch te berbuacheten embe

#

/ -."

Plº

5f

ben bagh te komen alg't ſeer regent/baer
en tegen te beſmijchen alg 't ſchoon mee
berig. Plin. Lib.1e. cap,67. Ariſto. Hiſt.
Animal. Lib.5. cap. 19.
ſBp tuijſen u meerbe embe beminbe
Chriſtenen / ben beſten en feechterſten

megij: 3Laetet bepbe teſamen genoeght
3ijn pberighe boogſtambt ban be ſupbere
3leere / embe pberighe boogſtambt embe

bogberinghe ban alle 45obtfalighept ene
De in-gbetoghenthepbt beglebeng. 19eta,
bloecht íg hp bie ſchepbt bat 45obt ghea,
boeght heeft. Gººſſenbigh ig fjp bſe in een

ban bepben biſſmuleert embe het mercht

begi?eeren traeghſijchen boet: .
KPeſe methobe hebbe icht altijbt aens
jeraben/ embe faghe geerne bat bieſoo

# jeljouben tnerbe. HIàen macl) baet ban
oogbeelen ſoornentuil / ich mete bat be

faechte hier bp ong beſt gheluchen ſal:
ſch meete bat bit ig be methobe beg #.
2üpoſtelg/alleenlijck wandelt weerdiglick
den Euangelio, 1 (Timoth.4: 7, Oeffent
u in de Godtſaligheydt,?Acto2.24. berf 16.
Ende hier in oeffene ick mijn ſelve, om al
tijdt een onergerlijcke conſcientie te heb
ben by Godt ende de Menſchen. Éoomen
bit omfieeren of ban maſhamberen ſcheps

ben mil / foo ſaſ op ongpaſſen't gijcene
ſtaet 2(Timoth.3, berf.5. Hebbende een
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#
van Godtſaligheydt, maer die
e kracht der ſelve verloochent hebben.
genbe 't gheene een oube 3Leeraer eeng
ſepbe ban be Chriſtenen fijneg tijbtg:
Dat ſy Godes name onteerden , ende ſoe
leefden dat de Menſchen fiende hare qua

de wercken Godt den Heere laſterden ;

dat ſy haer van de prerogative des Chri
ſtendoms niet hoefden te roemen, dewijle

ſy ſoo leefden, dat ſy een ſmaetheydt en
ſchande Chriſti ſcheenen te weſen. Sal

vian. de provid. Lib.4. ſub-fimen.

TWEEDE

DEEL.

V# nu be reben bie bºtpoſtel
op
he

byenght tot berftercking ban fijn
bermaninghe / begrepen in beſe moog
Den : Op dat, het zyick kome, ende u ſie,
het zy ick van u ben, mach van u hoo
ren, &c.

&Beſe reben ig gijenomen banfeecher
epnbeenbeoogemerch/maer toe b2ſpoa
ſtel ben mambel mae het GEuangelium
'Rentabet; te meten/bat hp mach ſien

en hooren datſe ſtonden in eenen geeft,&c.

ºp mil in effect ſooneelſegghen / batfp
Dan ſuſſen in eenen gheeſten.be met een

gbenoebt ghettounſelijch embe ſtambt
baſtelijch ſtampen/boog het ande: Deg
IIGIls

:
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eeuangeliumg / alg. ſp baer ſlechtſ be
blijtighen meetbigh ben Guangelio te
tman Delen,

&Poch om be htacht bam beſe reben bea

ter te berſtaen/ ſuſſen mp baer in beſe ſee
ben aen merchen,

(I. ſBathetig bat b'2tpoſtel
geetne foube bermennen
|
embe berſtaen ban Deſe
G5emepnte.

ſ II. #et herneemenſelfg/en
De be mijfe of maniere
t
Daet ban, *

- 1. Lidt van het tweede Deel.
&Be 3.2lpoſtel moube geerne be faece
hebaer toe-gebracht ſien/bat ſp.

ſ (&## aenſien man haet
,

d

4

ſelben/embe
bp haer
felben
. --ſtonden
in !

'tGeloo
ve des

# (Ien aemſien banhate J Euange
U pattpen-ſtreden met liums

3
-

ſmede
niet ºnben:
fens ambete / ofte
te ſamen

Cube-, ineenen Geeſten,
Dat :

U

U

be met een ziele of
gemoedt.
€ 6

Be
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3De tooo!ben bertrouïne ich tamelijcft
filaerte 3ijn: ſuſſen berbalben ten nau
ſten bie nu niet upt Hegghen : ben tijbt
Haet niet toebatbnp baer opſtaen.?ülleene

Hijcft ſuſſen mp aentuijſen eenige ALeerine
ghen/bie upt beſe moogben bolghen. .
Beſtendigheydt ende volhardinghe in
het ware gheloove eenmael aen-genomen
is in allen manieren noodigh, ende moet by
alle gheleghentheydt by den Chriſtenen
ende de Gemeynten Chriſti gerecomman
deert ende gevordert werden, moet oock
alle weyfelinghe ende ſlingerighe omdrij
ven met alle windt der Leere, vermijdet
werden, willen wy anders in het Geeſte
lijcke bedyen. [Baer ban alſoo mp mea
nighmael ober ambere (Ierten byeebe ge*

ſpgoocken hebben / mp teghennoogbigfj
ex profeſſo niet hanbelen ſuſſen/bemijſe
hophaeſten tot boat amberg.

Tot behoudeniſſe ende uytbreydinghe
van het ware gheloof ende der Chriſtelijc
ke Kercken, is met allen noodigh vrede,
eenigheydt ende eendracht.
qBit blijcht 1, upt onſen & Lert: aſtmaer
b'2tpoſtelaig een mibbel om baſt te ſtaen
embe buel te ſtampen berepfcht een boua
bigbepbt embe eenighept beg geeſteg.
2. @Pact 3ijn oock in De Kochgiftute
beel ſchoone bermaninghen beſen aen
gaena

55.
gaenbe, 03m ambere boogbp te gaen/
leeſt maer embe bebencht «Ephef,4, berf.

;

2.3. Met alle ootmoedigheyt ende ſacht

i

moedigheyt, met langhmoedigheydt, ver
draghende malkanderen in de liefden : u
beneerſtighende te behouden de eenigheyt .
des Geeſts door den bandt des vredes. Een
V

lichaemende een gheeft, &c. H#eb2, 12: 14,
Staet nae vrede met allen, &c.

## bp

komen beerempelen ban De eerſte 2lpoe
ſtoliſche benaepmte te Heruſalem / ban
be toeſche ſtaet batfe een hert embe een
gijemoebt maten/?cto2.4:32.
3. Éoo een ſtijgiſten menſch ſich ſeſa
ben in ſijn #emelſche roepinghe ban ben
hoofbe tot ben boeten/ ban boben tot bea
neben met alle omſtambigheben beſchou
met / bp falober al in-ghebzucht embe
gijeſchgeben ſien heyligheydt embe vre
de GPnſen 45obtig be 45obt begbgebeg/
iſion. 16.

GBnſen ſlºeibbelaerenbe Beplant ſtijgia
ſtug ig be13gebe-bogſt embe onſen byebe/
#fai.9. &#pheſ 2. Bng Guangelium ig
begbgebeg/ ſolofſ. 1.

gPnſe roepinghe / ig tot ben 19gebe/
1 @Loginth. 7.

OPnſe 19aberſambt baet boben ig een .

plaetſe ban ruſtenbebgebe/mp3ijn#tina
Drten begbgebeg.
-

oſt 7

ſlºp

#65
|

ſlop 5íjn alle op eenen megh / top tegen
en aſie eenrepſe7mp loopen alle lage ººit
joor-gbeſteechen met thſ uit, hebben alle
iemenſ heere/ eengbeloont een hoopt Det
ſaiighepbt: mp3ijn aſte in een Poop gea
Doopt / met een en65eeſt gheſalbet? beta

#mtºobg/in
enne ghetepchent
met #
#ſt
eene fontepnebºº
bloebtg
Gijmiſtigbemaſſen; ºp 5ijn #upg-ghee
mºeten in een igupg/ºninberen dan ººit
#baber/25joeberg ban tenen eerſt-ghea
Boonen 25toen er in Chriſto : hebbende
een ºnbebe felbeſºpannen/ ſtaenbe in

#nen bact met beidetelt/in
een hºgere
ſtelijchenſtrijdt
tegen Den 5atan/etc.
4. De epghenſchappen! ghebolghen/
entie liefſcijche bluchten beg bgebeg /
133. embe eiberg beſchgeben/ 3ijn

#
oobamige batbie oberploebeiijchenhone
hennaetmaechen't ggen， tºt ſeggijen,
#ocijbat mp beſt en je be booggaembe
rebenen mae behoo!en uptb?epben/ en De
met Abchriftuten bebeſlighen fouben en
#ij betijtºt nu nietiſjben: berhoopen. Dat

#ſtelijche
aenbacht
niet al:
getenhebben / 't ghene
op andere
tijben
#et bambieebet derhanbeltig, 2ülleen*
Hijck bient #engemeſen hoe nutneſe HLega
ringhe ig tot nermaninghe/bat mpbotſ)

#be onbet malhamberen jouben enbe
1132
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matigebeſtaen: bºibelch ich in bit mijn
af-ſchepbt u niet beter en kan op het hete
te legghen / alg met de moopben ºpauli/

# berg 1, 2.

Soo vervult mijns
lijdtſchap, dat ghy mooght eens ghefint

zijn de ſelve liefde hebbende, van een ge
moedt [endel van een gevoelen zijnde,
39ele moteuenenbe rebenen ſaï ich nu
niet bpbgenghen: bibbe alleen dat op Deſe

nibbelen tot een chriſtelijcke bebe in
herche enbe politije mochte mei ghelet
hoogben.

1. Dat men vermyde aſie quabe ſuſpi
tien/niet lichtelijch alle ſupfieren en te
flupſteren/alie achterklappen enbe :
terieban Defe of ghene aen en menne. Su
ſpicie moet bt met rechtgeſepbt/het fenijn
der vriendtſchap te weſen.

3. Dat wyonſe particuliere moepelijcke
beben/contentien/berſchil van hun nette

tºn/gbeſinthept of ongeſintbepbt in dit
ofbat particuliere

# in Deſe of ghee

neſaechen/omtrentbeſeofbie perſoon en
niet in en boeren in de gemepne faechemſ
in het tuerck beg Beeren/ in beſte ban
herchen en De politije. IBp moeten ong
beſombere ſinnelijckheben / contentien
embe bijben bam beſe ofbie particuliere

binghen (maeraenbichtmiigfoobeeïniet
gbelegíjenig) niet canoniseren enbe #
180

58.

Ien bonen 'tghennepne bbelbaeten: noch.
bie ghebpupchen alghoumeelen om male
ſtamberen te berbeplen embe ban een te

rpten/baer mp met het baſteſiment man
een ghcſoobe te faemen gheboegbt 3ijn.
embe moeten blijben. @Pit iſ een groote.
ſophifterpeenbeatchliſtigbepbt begblip
belgſbit5ijn bebſepten man omſe bleeſchea

ijche hooneerbigbepbt embe onboogſche
tighepot/bat mp ongeyghen menghen
onder het ghemepme/bat mp onſe ſaete
hen paren of koppelen met De faechen.
GEhriſti/cmbe fijner herchen/batingbat
een ebat moobigh ig bichmiig bermiſſelen
met een onmoobighe embe bupten-om

loopembe circumſtantie. #ooo imp boog
oſbeeſtelijche mijfhepbt embe mare Dota

moebigbepbt ong ſeinen ſterchelijch hier
niet en toetſaechen / ſoo mp ongepgijen
ſinnelijchhepbt niet tegengaen en ſitupe
tighen/fooig te byeeſen bat het niet one

fen teghenmooibinhem byebt en de mel
ſtanbt met ber, tijt berloopen ſal/ ende
bat het ongfal gaen/ ghelijch 'telberg
obobt betertaighegaenig/baer onbetbe.
boogſtamberg ban eene ſûeligie enbe iDe
goeüe faeche eenighe contentien/ pattia
tuliere jalouſpenghereſen5ijnbe/bebelle
regijcopent ig boon ambere Die bepbt be
partijen baer upt gheſien breumw:
OO -
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ſoo ghy malkanderen bytet, ſoo ſult ghy
malkanderen verteren Galat 5. 15. âl?p
moeten malhamberg Iaſten helpen bgas

ghen / embe ghebenchen bat penambt
baerom niet en ſaet een mut finecht fijs

men #eere te meſen/ ente een hequaem
boog-ſtanbet ban ſterche en De politije/
al-hoe-boei fjp beſen of bien ſoo aenghes
maem embe bebaſligh niet enig / of boog
ſijn humeur of particuliere faechen

mae toenſch foo heel mei niet te pag en
hotnt.

-

3. Dat wy nae benraet beg 2Apoſtelg
G5alat. 6. 2. Malkanders laſten draghen.

MBp 3ijn boch alle ghebyechtelijch/ mp
moeten b'een in Den ambeten bele oberta

ſien. Coloſ. 3, 13. Laet ons, ſepbt dàaa
3iant3enug/Orat 3. de pare. een
toegheven, op dat wy wederom meerder
ontfanghen moghen, namentlijck een

#

drachtigheydt,

4. Dat wy ſtaen nae nebgighept. ſlPaer
bie ig/bact ſal be b2ebe licht ghetroffen
mogben. De hoobecope ig be meeſte oog
faech ban thuiſtenbeberbeeſthepbt.
QBaerom b??lpoſtel bermanenbe be
G5hemepnte Der #3hilippenſen tot eens
bracht en byebe ſepbt onbet ambere: En

[doet] geen dinck door twiftinghe, of
te ydele eere , maer door ootmoedig
heydt

6o

heydt achte de eenden andere uytnemen
der dan hem ſelven. Philipp. 2. Ög 3.

5. Dat wy gheen ſlingherighe liefbe/
maer ſterche liefde upt repner herten
malhamberen toebpaghen 1, 3et. 1, 22
&Banſaibitofbat ºninbehen ban offenſie
of oneffenhepbt ben byebe ſoo haeſt niet
betſtooten berſtupben honnen: maer
elch een alg ghetnogteit in De liefde fal
baſtſtaen. 19et is een meerbigh erempel
alſenthal ben ban be libtmaten Chriſti
mae te bolghen/bat mp hebben in feecker
bermaert Tieeraet fijneg tijbtg/baet hp
ſchrijft aen begheme bie tegeng hem onte

#

ſteſt maeren, Bernardus Epiſt.252. Broe

ders, ſepbt hp/wat ghy oock doet,ick heb
be voor ghenomen u lief te hebben, ſchoon,

van u niet ghelieft. Ick ſaluaenkleven of
aenhanghen, ofghy ſchoon niet en wilt,jae
ofiek

## niet en wille. Ick hebbe my eer

tijdts met eenen ſtercken bant aen u ver
bonden te weten met de ongheveynſde

liefde die noyt en beſwijckt. Ick ſal met
den onſtelden vreedſamigh zijn, ende ſoo
ſy my ontroeren ick ſal den toorne plaetſe
gheven, op dat ick den Duyvel geen plaets
en gheve. Worde ick met kijven en knib
belen overwonnen, ick ſal met ghedien
ſtigheydt overwinnen, &c.

6. @Bat top preſife

"E:
*

Ogifgas

6I

oefenen tegeng maſhamberen. Paermes
be moet betoont mogben bieſterchte liefbe
bie b 2dpoſtel míl bat tup teghen mala

hamberen ſullen hebben/bat mp niemant
met moogben of merchen betonghelijca
hen : maer elch een ban ghelijchen boen
ſoo hup millen batongbe menſchen Doen.
GJBaer rechtbeerbigbepbt ig baer ig bele
bgebe ; baer ontechtbeerbighepbt embe

betonghelijthinghe ig baet moet tbmeee

bracht en ſcheuringheh，omen. @Paerom
me ſept bººtpoſtel in fijn bermaninghe
tot bgebe3Philipp. 2.4.
-

«Een peghelijck ſie niet op het fijnet,
aer oock een yeghelijck ſie op dat des

anders is. @Lot boeichten p?opooſte?lugua
ſtimug obet Den 85. |Pſalm ſeer meſſepbt:
Doet rechtveerdigheydt ende ghy ſult den
vrede hebben, op dat vrede en de gherech
tigheydt malkanderen cuſſen. &c. Het ſijn
twee vriendinnen. Ghy wilt moghelijck de
eene, ende d'andere en doet ghy niet. Daer
is niemandt of hy begeert den vrede wel,
maer ſy willen altemael degherechtigheyt
niet wercken. Wilt ghy dan den vrede,doet
herechtigheydt, want het zijn twee vrien

# , &c, daerom ſeydt eenen anderen
Pſalm: laet af van den quade ende doet het
oede, ſoeckt den vrede en jaeght hem na.
# nu en ſult ghyſe niet langhe ſoecken,
|
4
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want ſy ſal uſelve ontmoeten ende de ghe
rechtigheydt kuſſen.

-II. Lidt, van het tweede deel,
3Be maniere embe toijſe hoe b'2tpofteſ
geerne bernemen embe berſtaen foube be
goebe bebopren ban be 33hilppenſen/

mbertong in beſe moogben beſcljgeben: Op
dat 't zy ick kome ende u ſie, 't zy ick
afweſeſich ben, mach uwe ſaecken hooren

dat ghy ſtaet, &c. H?p mil ſegghen bat
hem. Dat een bubbele enbe opgbehoopte
bgeucht foube 3ijn/ imbien hp upt fijne
banben berloſt 3ijnbe ghelijck hp bat niet
gijeijeeIbuptenaſſe hope en ſtel be 3Philip.
1: 25.) eeng bneberom tot haet ſluane

enbe ban ſaeghe ſuichen bzucht ban ſij
men acbepbt/fuſchen buaſbom ban't ges
me hp gheplant ſjabbe. @Bf foo het bent
#eere beliefbe hem in bamben tot ſtoo
men te ſjouben/ bat hen niet mepnigh

het booten ban fuſchenboogtgamcft en De
htacht beg Guangheliumg onbet haer -

foube berquichen/enbebat hp met bieg
te meer couragie niet alleen be banben
maer alle topmenten embe boobinghen

boog ben GEuanghelio geetme foube upt

ſtaen, 3Laet ong upt be upoogben beg#.
#poſtelg beſe Ieſſe onthouben: Alle ":
enCie
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ende oprechte Chriſtenen moeten haer ſoo
in Leere ende leven aen ſtellen, dat ſy daer
door haere Leeraers ende herders alle

vreughde aendoen, allen roemende goedt

ghenoeghen toebrenghen.
1. Dit is 't ghene b2-poſtel met beſe
fijne moogben gijenoeghſaem te ſtemmen

geeft: embe noch inklaerber embe uptghes
bguchter termen HPhilipp. 2, berſ. 1.2.
Indien der eenighe vertrooſtinghe is in
Chriſto ſoo vervult mijn blijdtſchap dat
ghy mooght eenes gheſint zijn, &c. vers
15. 16. op dat ghy mooght onberiſpelijck
en de oprecht zijn, kinderen Godts zijnde
onbeſtraffelijck in het midden van een
krom ende verdrayt gheſlachte : onder

welcke ghy ſchijnet als lichten in de we
1eldt: Voor houdende het woordt des le

vens my tot eenen roem teghens den dagh
Chriſti dat ick niet te vergeefs en hebbe

gheloopen, noch te vergeefs ghearbeydt.
oocht 2. €orinth, 2. 3. Ende dit ſelve heb

be ick u gheſchreven, op dat ick [daer]
komende niet en ſoude droefheydt hebben
van de ghene van welcke ick moſt verblij
det worden, vertrouwende van u alle dat

mijne blijdtſchap uwer aller [blijtſchap]is.
2. (JBe reben bgengijt het ooch mebe.

ſBant bit íg de ſpijfe/enbe branch/ be
bleughbe en De Kroone/het eenigh begees
TCI
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tenenbeberlangbennan alle brome ente |
getroume 3Leeraerg/ghelijck uptepgijen !

# baer ban gijetupght be
#.?lpoſtel Johanneg in ſijnen 3, ſenbt

briefberſ. 4: lck en hebbe gheen meerder
blijdtſchap dan hierin, dat ick hoore, dat
mijne kinderen in de waerheydt wandelen,

#au beſe beught embe beſen roem en
moet men be Leeraerg niet benijben of

onthouben. De bermaerbe jphiloſoopij
geeneca ſchrijftaen een ban fijne biſcipu
len Epiſtol.34. ad Lucil, lib. 5. Soo, ſeydt
hy, den Ladtman vermaeck ſchept in den
boom als hy vrucht begint te draghen, ſoe
eenen herder aen de vruchtbaerheydt ſij
ner Kudde ſijn welluſt heeft, ſoo niemandt
ſijn voeſterlinck anders aenſiet, dan dat hy
de jeught ende groey desſelven als ſijn ey
ghen reeckent, wat meynet ghy dat den

gene ghebeurt die de verſtanden opghe
'queeckt hebben,&c. Ick houde u als mijn

eyghen ghyſijt mijn werck.
3. Indien een wijsſoneſijnen Vader ver
heught: algſtaet#3goberb. 1o, berſ. 1. foo ,
behooren alle oprechte embe berſtambige
Chriſtenen hate 3Leeraerg niet te bebgoea
ben. (Een ig niemanbt gijenoegh mijg te
maechen/Doe liefbe 1Baberg jare hims
Deren hebben/embe mat een breughtena
De contentement ſpinbeſelbe

ºntvrijé
G8
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alg het meſ gaet: Daerenteghen hoe be
bgoeft ſp 5ijn manneer het amberg met be
ftinbeten gaet alg. ſp boel menſcijten.
3Paer ſchijnt een ſmeert
herte te

#

boogſteechen. @Be mijfe?{riſtoteleg beoog
ſaech embe reben onbetſoechembe tuaet

om be melbaberg ſtercher liefde hebben
teghen biegheme biefe meiboen/alg beſe

tegen haete tueſbaberg binbt gheen ana
bere alg beſe/on bat eich 5ijn maechſel
of fijn merch ſief heeft. @Bit ig boog het
licht enDe bgift bet natuten alle creatu
ren ingheplanbt/bat eich heeft contena
tement / behaghen/ enbe bermaecht in

fijn merch, bit ig een ſtraeltjen ban het

:

enepnbeltjche light embe gocbthepbt ona
ſeg G5obegboogt-geſet/ban bentmelchen

I!

ſtaet HPfal. Io4. berf, 31, De Heere heeft
een ghevallen aen ſijnewercken,
#et íg nu bupten aſſe queſtie bat be
treutoe 3leeraerg 3ijn ſlBerch-meeſterg

p,

met embe onber Chion.enbe beghemepm
te ban haer gheplant of nat ghennaecht
Haneenighſinggheſepbt toogben opus ip
ſorum batig / haer werck. 1. (Timoth, 4.

16. met Daniel 12. 3. ſtom, 15, 16, 17.
18.ſp 5ijn 45eeſtelijcke 1Baberg bie altijtg
arbeyden de Gemeynte te baren tot dat

Chriſtus in haer ghebaente fürijghe Bal.
4. òg 19, Haſp3ijn alg voeſters J. (Jhefſ.
-

2; 7.

Z
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2,7, algtebereilàoeberg/bie haer leef

baghe hate 45emepnten enbe 45eeſtelijc- ,
He Hinberen onberenbe in haer bettebga
gijen 2. Corinth. 6. berf. 12. Ghy en wort
niet benaut in ons &c. #2u foo is het eer

lijcker fijne Ouders te vergelden ende van
alles teſeydt.
verſorghen als hen ſelven, ghelijck !
eenen
w

4. Dat loon en beſe betgelbinghe ig
men be 3Leerareg ten minſten ſchulbigh
boog alle ſjate ſogghe/tmachte/embe quels
ſinghen. H#iet op bogbert be #. 2tpoſtel

bſchmilg 'tgbenebp ban be €5emepnten
berſochte/enbeſommeerbe ſjaer opfijnen
arbepbt embe berbolginghen biefjp om

hatent miſle uptſtont. «Ephef. 4-berſ. 1.
Soo bidde ick u dan, ick de ghevanghen
inden Heere, dat ghy wandelt weerdigh

lijck der roepinghe, met welckenghyghe
roepen zijt.

mbien ſiefbe behoogt bergoïben te
inerben/ imbien b'een bgiembtſchap D'an
ber meerbtig/ foo behoogtmen De HLees
raerginfomberhepbt beſe liefde meberon
te bemijfen baet mp ſien batfe ong met
babetiijche fogghe en De hertelijche iiefbe

omhelſen. 2, Cog. 6. òg 11, 12, 13, Onſe
mondt is open ghedaen teghen u, ô Corin
theren: ons herte is uytghebreydt, Ghy en
zijt niet nauwe in ons, maer ghy zijt nauwe
IIl
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h in uwe ingewanden. Nu [om]de ſelve ver
#S geldinghe Lte doen] (ick ſpreecke als tot
# [mijne) kinderen) ſoo wordet ghy oock
''.

uytgebreydet.

#

5. Die amberg boen embe bit ſtucht niet
en behertighen/ bie en ſal het niet mel
gaen : beſe reben iepbt be#. 3tpoſtel op

iſ?

het herte ber GBhemepnten onber ben
#ebgeen gebg. 13. berf. 17. Zijt uwen
voorgangheren ghehoorſaem, ende zijtſe
onderdanigh. Want ſy waecken voor uwe
zielen, als die rekenſchap gheven ſullen:
op dat ſy dat doen moghen met vreugh
den, ende niet al ſuchtende. Want dat en

is u niet nuttigh.
5oo batbie haer boel ſchamen mogen
embe op hare bo?ſt ſlaen / Die ben 45heeft

ban betroume3leeraerg quelien/bie het
herte ber rechtbeerbigen bebgoeben niet -

alleen met ongeregelthept/ enDe ongfjes
Ijoogſaemhept /maer baer en boben noch
met laſteren/terghen/ſpijt en beleet aen
te boen/ embe boogtg alle ambere ſmaete
hepbt foo ſp maer honnen. Hae baer ifa
ſer mei bie boognemen eenighe tupmfga
hept/ongeregelthept/of quabe geboooma
ten Daet om meer aen te houben enbe te

plegen/ om batſp netnemenbat beſpree
bicanten fuſchg miſhaeght : cicht moet
hem felben hennen : #cſt bgeeſe batter
&P

-

t
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ſomtijbtg ſoo ueel bp ſommige naem
oºbyiſtenen ghebaen of gbebgenen merbt !
in ſpijt ban De #33ebitanten / ſooſe ban

ſom mijlen ſelfgbat uptſp?eechen. ElBaer
en Iacen'tſal haerſmaerſte ballen / ben
ſpijt en be het Icet fai op haren hop hoe
men. Sep mogen ſommijſen De Leeraerg
hart %iele boel betbgietigh / haer herte

embe hamben mat matchen / embe boen
uptbalſen in beſe of biergbelijche moog
Den; Wee my, mijne Moeder,dat ghy mijn
ghebaert hebt ! Eenen Man des twiſts, en
de eenen man des krackeels,den gantſchen
Lande : #erem. 15: Io. âºp moghen bie
met &#lia onber ben GSeneberboom heen

b?ijben/ embe boenfegghen: Het is ghe
noegh: Soo neemt nu Heere mijn ziele.
1 fitg. 14 à:4. Aep mogen bie met 33aua

lo (2 Corinth. 12: 21.) Doen routubgae
gen over haer op dat ſy gheſondightiende
gheen berouw ghehadt en hebben.
gael:

cpnbelijchſulſen ſp batalleg moeten hoe
ſen. De minſte ſucht/het minſte hſaegh
mooibt / het hiepmſte traentjenban ben !
boomen ober haer bedrijf upt-geſtopt fal
baer ſoo buerſtaen. iDanneer ſp in on
geluch/in funarighcpbt/ofte oech in 45oa
beg uptterſte onghenabe haer ſuſſen bine

ben / ban fullen ſp ghelnaet nog ben hoe

bitter het ig ben hermaenben "#
Clt De
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embe met ben 33gieſter ghettpiſt te heb
te laet gehlaegt
ben, JBan faſ't
3ijn/ alg ſtaet

#
# 5. 12. 13. Hoe

hebbe ick de tucht ghehaet? ende mijn
herte de beſtraffinghe ghehaet ? ende en
hebbe niet ghehoort na de ſtemmemijner
onderwijſers, noch mijn ooren gheneyght
tot mijne keeraers ?

&Bit moet alle ghettouhne 3Leeraerg
bermaechten enDe bertrooſten in alle

baere ſlâoepten enbe 2ïrbepbt / cnbe
in alle hate berbguchinghen; alg ſp ſien
Oſbobeg moeybt Hracht te hebben aen be
herten bermenſchen. ?lig ſp beſen trooſt

:
:

#

hebben ban hate toehoogberg aluaer 't

maet baneenighe/ onbet befcibe (ghes
Hijch 45obt altijbt eenighe berunecht bie
haer beſe bjeugijbe aenboen ) Dan 3ijn
ſp mei onthaeit. @Bfmen ban haer niet
beel aenhaeit en careſſeert/beel eere ene

be beleefthept mijft / beel te gaſt of ten
b?ag moobet/baer b?aghen ſp niet mae /

ſp en foechen of en bermachten bat oorſt
bambare hinberen niet. Baer herte moet
berbult 3ijn met een amber ſpijſe/ branch/
embe byolijchhepbt/ bie eich een foo niet

en hent (#oh 4:32.24) alg maer beſpees
inert gheppeſen / fijn «Euangelium enbe
hare 3Leere gbe-eert buert. Dat boet
Daer beter eube maecht ſjaer luſtigher
alg
&P 2
-

7o

alg het bette enbe gemeſte/alg ben beſten
bgamch/aigbe meeſte beufhept/be meeſte
eere / ljet meeſte reſpect. Dat men bact
genboet.

ſl9p mo?ben ban bertnaent beo! beſe
Hleere/bat mpong tot berbeteringe/pbet

embe macherhept in alle 45obtfalighepbt
enbe Chriſtelijche oefeninghen moeten
laten betmegen/boben alle ambete treffe=

Hijche rebencn ban 45obt / ban ongfeſs
ben/ban onſen cben maeſtem gijenomen/
oocht met Deſe beſombere reben / bat bnp
Daerbp b?eugh.be/trooſt/gerief/gemacht

embe goebt gijenoeghem onſe ghettoutube
3leeraetg/onſe Göeeſtelijche Daberg/oma
fe ſo bettelijcke enÜe toc-genepgbe byiens
ben aen boen. 3Laet ongfuſchg gheerne
Doen bnp en fullen boch geen berloorêata
gerief en gemach bat tup
bept boen;
be3lceraerg hier in aen boen/bat boen
tup meeſt embe epgcntlijch omg felben: bnp

#

boen 't hoſteſoog enbeſcſjabeſoog / embe
Dat tot ong epgijen tijdelijche embe eeu=
buighe meibaten. 1 Co?.15: 58. Soo dan

mijne geliefde Broeders, zijt ſtantvaſtigh,
onbeweeghlijck, altijt overvloedig zijn de
in het werck des Heeren, als die wetet dat

uwen arbeyt niet ydel en is in den Heere.

&Peſe bermaninge ſuſſen mp beſt hon
men behettighen en De in het nuctcht

#
gII

I

-

Hen/fo bnp met beſc mibbelen onſe

resº

bepbt te hulpe homcn.

1. Dat mp onberſchepbt maken tuſ
ſchcn hare Perſoonen in het particulier/
embe tuſſchen hate uptnemenbe?lmpten.

JDaerig of baet mert bichmilg pet in ene
be onttent hate perſoonen opgijenomen/
't gene haer geringh enbe ontneerbigij
maccht in onſen oogljen. HUDaer mp ſuſ
len heel amberg gheboelen / alg mp onſe
ooghen berheffen tot be baeten beg H#eea
ren bieſe bpaghen / tot het 2ïmpt hareg
@Bobeg Dat haer betroutig/tot bien groot

ten herber ber ſchapen enbe ben #eere
beg ooghſteg bieſe gheſonben heeft/bieng
gheſanten enbc bifpenſiergfp 3ijn / bieng
moogt ſp ſpeechen/bieng Iaſt ſp uptboe
ren/met ben melchten ſp alg eene Daer in

3ijn ! HLuc. 1o: 16. Wie u hoort die hoort
my, wie u verworpt die verworpt my.
2. Dat wy onberſchepbt matchen tuſ
ſchen huerlinghen en de oprechte #ct
berg/tuſſchen mereltſche heplighen/en
be troubue ſDachterg. &oo ſcer alg mp
ban ghcne bermoeben batſe boch ſon

grooten U2eught ente ghenoeghem in het
toenemen haerber 45hemepnte niet en

ſcheppen/ embe bat men berhaïben haer
fuſchen gtooten chiet of feeſt baer mebe
niet aen en Doet
boel ſchijnen haet

##
-
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teghelaten: #ooo ſeer behooren tmp ban
beſe het teghenbeelte gheboelen. IDp en

honnen ooch amberg niet in goeber conſe
cientien / Deumijle mp upt hate b?uchten

baeramberg niet en hennen/enbeſpecias
Hijchen ſo mp bebimben batſe niet en ber
manen noch hate 45hemepnte af en boge

beren/ of ſp begheren b eerſte enbelaete
ſte te zijn om ſuſchd mebe te boen/bette
3ijnbeban ben Aechgiftgijsſeerben/bie het
ſeggen ende niet en doen: die ſware laſten
op de ſchouderen der Menſchen legghen,
ende ſelve en willen ſy die niet aenroeren

met den vingher. JBattij. 23. 3, 4,
QPitig bebermaninge bie mp hebben
upt beſc Heere 3Laet mp toe batich bie een
mepnig maerbet op onſe gelegenthept al
hier paſſe; Haet mp boch een moogt ban
mp felbë ſpreken ſomber gehoont te toere
ben: Aboo niet neemt my aen als onwijs, op

dat ick ook een weynig roeme,imbien min
gbeoogſooft ig met bei). 2lpoſtel alſoo te
ſpeechen 2. Corinth. 11: 16. Hcht mach
u noch met bit mijn afſchepbt bibben en=
be bermanen/bat ghp foo meerbighlijcft
ben GEuangelio manbeſt/bat ghp mp tot
een bergelbinghe en De Danchbaethepbt

alſe breughbe embe roem altijbtglaet ge=
nieten/ foo manmeer icht ban u hoore of
betneme; flºp/ſegghe icht/ wiens ghene
-
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gentheydt teghens u, tuieng arbeydt aen
u, wiens Leere tot u, wiens wandelinghe
onder u, mieng afſcheyden van u ſuïchees

nigher maten enbemet eenigh techtenbe
behooren/ſchijnen te boybeten.
1. Mijne affectie tegheng u ig op biepe
#ombamenten/ embe met ſterche hſanna

pen gheheftight, 3 ch machinben #eere
roemen/bat ich u/ Die jonghet ſijt in be
dſbijemepnte/ neffeng mijne maetbemca
bebloebeten ben H3eete Chriſto ghegenea
reert of ghetmommen hebbe: 19eke bie oue
ſ

ber in De G5hemepnte embe boot mijn in
komen baer ghetpeeſt 3ijn/ bie buncht
mp Dat mp meberom alg ghebaert hebe
ben/ mitg bie behoubembe of helpen.be

boo? @bobeg ghemabe ten beele ban ben
fuerbeſem embe be ſeer aemliggijenbemiſa

Hepbinghe bet byeember Leere; ten beele
ban beſe berſupmeniſſen/imperfectien/
|

quabe ghetmoonten/embe pbele manbee
linghen ban ben 19aberen oberghelebert

(1.3Petr. 1. berf. 18.) #cht hebbe gheate

bepbt mijne affectie eenighſing te betoo
men mae het erempel beg l9. ?lpoſtelg
33auſt; mttgaen u foechembe te boenſoa
aſg een baber boet fijne liebe #inberen /
alg een boeſter boet ſjaet ſooghhimbt.

1. Cheſſ 2.11,7. Dat / ſoo niet alle/ten
minſten eenighe

º: 5ielen
of zaam:
4.
D
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of alle bepbe in haere banchſegginghen
tot 459bt mp habben moghen ſeghenen

-.

ſoo fp boog mijnen gheringen bienſt ec
gheng in mepnben gheholpen te 3ijn.
JPijne hertelijchhepbt maffer mei hab
ber bemacht embe het bolbgenghen ſoo
ghebueeſt om u foo boel te boen/ſoo bat op
mp/neffeng mijne rnebebgoeberen/ ee

mighſintg habbe honmengbepaſt merben
't gijene ſtaet I. Co?. 4. 15. Want al hadt

ghy tien duyſent Leermeeſters in Chriſto,
ſoo en hebt ghy nochtans niet vele Vaders.

en De 1(Ihef. 2; 8. Alſoo wy,tot uſeer ge
negen zijnde, hebben u geerne willen mede
deelen niet alleen het Euangelium Godts,
maer oock onſe eygene ziele, daerom dat
ghy ons lief gheworden waert.
#ſch hoope bat ghp felbe upt mijnen
inganck tot it/upt mijn berblijven onber
11/upt mijne Leere enDetmanbel/tipt bes

de particuliere bab en /jae felfg upt mijn

afſchepben cenighſing mijne oprechte
liefde hebt ftonnen ſpeuren. JBaeſt mijn
gijctupgebie in ben Hyemel ig/enbe nacſt
meer alg Dupfenbt ghettipghen in inp/

fch fegghe mijne Conſcientie / foo foube
ick uncl bo?ben ſegghen met b'?ipoſtcI,

1. (Ifjeſſ 2. 1o Ghy zijt ghetuygen, &c.
en ghy zijt onſen brief(2. & Co:. 3. 2.)in on

ſe herte geſchreven, die bekent en geleſen
Wert

i
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wert van alle menſchen. @Been ambet ges

tungen hebbe ich nam boen/enbe offp af
tniſben 't5p met of tegen/ſp en 3ijn geen

getup.gen biereben ban metenſchaphone
men geuen, 83p u getupgmiſſen moet icht
boog ſlºemfchelijchen baghe ſtaen of bale

ſen: @Pat alleen fette ich teghem alle mee
berpartijbcrg embe laſteraerg/bie of om
ghemepme fatcheber geſomber 3Lcerena
De ſ5obtfalighept/ ofte boog particuliere

corruptien/ ofte boog groene onmeten
bepbt bichtpilg laſteren 't gijene ſp niet
en boeten/en ſjaet niet en betaemt. Acht

mete beſt hoe ich teghen u ben gfjeſint
ghetueeſt/ hoe bat gbp niet naeume in
ong ghebueeſt en 3ijt/hoe onfen monbt

tot u ghcopent / embe onſe harte bera
D?epbt ig ghetmeeſt.

Mijnen arbeydt

onber it ſoube ich niet bogben roemen en*

be u alg een motpbe tot het inbmillighen
mijnct bermaningſje boog te houben :
(Ten mate. Dat be betberſchinghe/ res

commanbatie/be Panchſegginge/het
3Lofenbe ben toen ban beg Heeren Epe
ſombete goebthepbt enbe gijenabe ong
alhiet bemeſen ſuſchg berepfchte. #cht
en Itan b een ſomber het amber noch ſmij

ghen noch uptſpeechen, Aetnijghe ich/
ſoo ben ich onbanchbaer teghen mijnen
45obt/foobergijete&Pich5 embe ſeere of
late
u beta
w

-
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u bergeten foobeelgoetg't gijene hp ong

gbebaen heeft gepleecheich/ſoo falich
moghelijcſt in ſommigher ooghempbel of
Dtmaeg ſchijnen. 65ijp meet batich hier
nu ſebentien Haeren ben Pienſt betree
ben hebbe niet ſomber quellinghe en ſtrijt/
niet ſomber fuchten en ſtenen met bele

ſtnachtheben en De Hranchheben nae ben
3Lichaem/ en ebenſmel in bele moepten/
in grooten en ſueren arbept/bpaghenbe

ghebuerighe en ſmare laſten/ alhoeboel
Dat alleg boog beg#eeren ghenabe mp
meberom licht ghebaſſen heeft/tmanthp
bie ben moeben Hracht gheeft (#leſa.
4o. Ög: 29.) mieng Sterckte in onſe
hranchhepbt bolbracht mert/2, Co2.12.

heeft mp ter rechter-hambt ghemteſt/
#pfaſ. 16. #p heeft mp ooch altijbt boen
triumpheten in Chriſto / 2.Co2, 2. 14.
in mat occaſie icht ooch ghe meeſt ben )
met mat ſmarigheben embe meber-faeca
herg icht te ſtrijden habbe. 45hp meet Dat

ich in bie troubiighe embe behommer
be tpben ſtaembe tot Vlymen, mijn beſte
meffeng ambete troutme 3Leeraerg Debe/
om u maer't mogelijch getmeeſt/upt ben
byambt te trechten baermen u ſn ghetnoga

e: &#nbe alg gbp het baet boog
# babb
batter amberg geen ſalue in 4.5ilead

ielt
buag om u te heelen/De 45ennepnte ban
-

-

ſcheute
*

i

77
ſcheuringhe embe berſiropingfje begua
Y4w-

melijch te rebben of te behouden alg gijp
het (ſegge ich) alſoo berftombet embe mp
betupgbbet (alhoebnel mijn ſºogbeelenbe
mepninghe niet en mag bat een 33goa

phcet in fijn19aberſambt embe maebat in
HLeere / ogbye/embe mambel befaften niet
ban al beſlecht hier ſtonben/het meeſte
nooybeeſ foube honnen boen) hebbe icht
mp mibben in het buer embe in ben byant
laten merpen/ alhoebnel berfeeckert en De

beſpgoochen tot be beroepinghe ban be
dBemepnte tot ſtotterbann/baet ambera

ſing be ghemepme faeche niet mepnigh
aen gijeieghen mag, #cht en hoſte u niet
boogbp gaen met ben 33;ieſter embe 3Lea
bijt of een ambet mogelijcſt ſo harben en

bepeticuloofen falie niet en habbe millen
aengaen/ ſoo bocht mp Dat icht u en De

goede ſaeche boben ambere ſulchgſchule
bigh mag. Hcht hebbe mijn epghen pgo
fijt/gbemach embe eere geerneberſupmt
enDe betachtet ('t enig gheen obertola

High merch/ mee mp ſoo ich het altijbt
miet en boe) ſomber ogbinantie ban eenis
ghe tractement/jae ſomber hope ban oge
Dinantie/maebe geſtalte boen mag ban

be meeſte ſtemmen ber #eoghe embe ſus
balterme (Pberheben/met groot perijce
De
itel en De toepnigh

#nt van '#
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fte te boben te fullen homem/ bebnijſe be
w

partpen fooljattenbe tnachtigh maten/

en poccbeerden paſt in allegſoo algbare
macht en be hare intentien. Dat ſchenen

mebe te bgengijen; 5oo Dat het nietſon
ber groote byteſe en mag ban ſchanbee
lijchen tet &tabt uptgbejaeght en begfjca
bannen/ of ambcrg met eenigſje infannie

gbeſtraft te fullen merben. Beetber en
behoef ich hier niet te particulati5eten/
het beugt u noch met matich mepne/en
be bact 5ijn niet ban al te beelſterchelijc
fie en Politijchc papietë/ſtuchen en moa

mimenten noch boog hanbcn/tot be melce

fic ich mp in befen berberghebpaghe/beg
noot 3ijnbc. jlâet beſe ſtrijden embe ſmaa
righebenſ met beſc Hiſten en lagijen/ niet
Dit gebuerigl) alg maechten en braechen /

met ſtoºm op ſtoºm / aenſlagh op aen :
ſlagij paſſeerbe het eerſte Haer en De
eenighe JT2aemben ban mijnen QPienſt
enbe mat onruſt ſp mp aembebe / tpat
metch ongban bupten ghegheben buer
be/ foo moſt ban binnen De G5hemepna
te cben bnel bp een ghehouben / het bera
ſtoogbe berſamelt embe het ſluache ghe
ſtercht tnerben tot bat betnolften ſcheure
ben embe be lieffelijche Sonne berbera

Hoſſingbe embe bebgebinghe berghennepa
net iictchen boog-bgacſi ?Inno 1 8.

tI

00?

i

-
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boot het aenſtellen berJºationale #pno
be tot Dombrecht. Dat perijchel enbe
ſmare merch mag mauſijchg boogbp/of
top ghetacchten in een ambet niet min
ber laſtigh/ niet minder moobigbalg het
boomgaembe, ſlBp miſten Dat rupmighept
beg Iebeng / betbal ban goebe ogbge ber
#erchte/ aenhouben ban quabe bleefchea

lijcft cmbe iDerelbtſche ghebpoonten ghes
mepnlijſt boogboben en occaſien 3ijn ban
't bemegen/of berfetten/of berooben beg
guïben Canbelaerg bet gheſomber Icete.
H#ierom ſchichten bpp ong om niet tpbigfj
embe ontpbigbaemhouben met een pſeren
patitutie/ met beele ſmecchen/enbe bea
tupghen in 't openbaet en De in be fjups

fen/bie oube abupfen te betbeteren/embe
De 45hemepnte alg ban nieug upt hate

ronfuſie embe betloop tot beter fatſoen
cmbe ogbge te bgenghen. Poch hier mera
ben top terſtomt gemaer/Dat het ſp?eecht,
moogbt niet ban al te bnaerachtigh ig:

Een quaet wel gheplaetſt ofte geſtelt zijn
de en moet-men niet roeren. Taoch be
H#eere heeft cben bpel boog lange en beel
berijanbe upo?ſtelinghen ban bele jaren

het merch gheſegent enbebe herten ban
belen buiiiigh gijemaecht om het goebg
te b0gbeten / embe een Deel ban be oube

boogijten Deg 33aufbomg enbe berbera
Doga
3D 7

3o

botbene merelbt/ſtaenbetot blaene balt
omſe ſieformatieſ af te merpen. ?tlboe
meïſommigbe man ubiel-lichtmp baer
om ſommijſen gram ghebueeft 3ijn. @Pit
ig epiacen omſe bommigheptembe fmach
ljepbt. JPoch 45oot be Beere meet/bat
ſch upt enchel liefbe/ embe upt begeerte
ban time faligbepbt ſuïche binghen gbe
raben of ghebgenen hebbe; ?ºnbetſing

babbe ich ſomber onbanch mijn ruſte mei
moghem houben/alg het ſlecht 3 tot uune
faligbepbt habbe ghemeeſt. QPoch maer
omme berijaeſe ich bit ? on bat ich ube

ſchamenfoubebat ſpberre.Maerick ver
mane u als mijne lieve Kinderen. 1. Co?. 4.

14.23ſch en ſegghe niet tot pemantg bere
mijt/ maer om bat mp be ghenabe en
goethepbt beg#eeren niet hſepn achten
ofbergeten en fouben. #oemp meer beg
ouben tijtg/enbebe ghebolgbbe beram
beringhe ghebenchen/hoe top te meet

oolſaech bimbe om 45ont onſen ſlºebee
rijn-meeſter te prijſen/ bie ongban ſou
beeïghebycechengljeneſen heeft,
iif Mijne Leere onberu/bie igfooba

mighe/ batſe geen ghetinghe oogſacchu
en behoort te gheben tot 'tgbene top bere
manen. 45hebencht mat hoſtelijchen/

Hrachtighen/ beplighen/ trooſtelijchen
Heere upt be ljepſſame fontepnen #ſa
X,

raël##

8t

raelgich ufo langh: mebeghebeeſt hebbe
in eenparighepbt met be Chriſtelijche
qbereformeerbe tierchten, ſlºp moghen
baer ban fegghen met Den H#.2ipoſtel
2, Cog. Cijg2. Maer wy hebben verworpen
de bedeckſelen der ſchanden, niet wande

lende in arghliſtigheydt, noch het woort
Godts vervalſchende, maer door openba

ringhe der waerheydt ons ſelven aenghe
naem maeckende by alle Conſcientie der
menſchen , inde teghenwoordigheydt
Godts. 1. (Thef. 2. 3. Want onſe verma
ninghe en was niet uyt verleydinghe, noch
uyt onreynigheydt, nochuyt bedrogh,&c.
@Pie grombige en ſupbere âleere hebbe
ich aen u embe omber u bebeftight/ het
rechte ghebgupch enbe ommeerbeerlijche
nuttigljepbt baerban aemghebaeſen/bie
|
|||

ſ
|

3'

|
ſ/

n

#

#

hebbe ich met monbeenbeſchriften/met
raet en Daebt nae gheſeghenthepbt embe
bermoghen booggheſtaen / bact in ben

ich bereet ghe meeſt embe ben 't alg moch
boo? 4.5obegghemabe te leben embe te ſtera
ben/Daer mebe hope embe menſche icht
boo? ben rechter ban lebenbe embe bode

ben te berſchijnen/ baer ban boyf icſt
pgeteſteren met ben 32gophete Heremia
cap. 17. berf. 16. Wat ick ghepredickt
hebbe dat is reeht voor u, &#mbe Cap.
2o. 7. Heere ghy hebt my over-redet “#
-

g
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de ick hebbe my overreden laeten.

#et ſpeciale betnijg embe be betanta
tmoogbinghe ban. Die oprechtighepbt ber
ghennepner HLeere/ ig nu onnoobigh en

be ontijbigh te berhalen. #ch mepn bat
ghp oocht Detl geeſt Chriſti hebt / embe
G5eeſtelijchen alleghont onberſchepbcn/

# bueet beſt ofich u op een glat pg geſet
hebbe / gijp meet of gijp ſoogbeloobembe
embe foo Doembe op het onfeechet loope
enbe be luchtſlaet. 2. Co2. 13. Ög, 3. 5. 6.
Dewijle ghy beproevinghe ſoeckt van

Chriſto, die in my ſpreeckt, de welcke &c.
&ulchen ghereſolbeerben/fulchen baſt
beſetten/ cm.be biethanten illeere en leert

immerg niet ſupieren / niet rollen / niet
ſlingeren/ niet mijfelen noch in gheloo,

be noch in manbel. #boo heel onber ong
3ijn ong booggegaen bie barr in afreebe

geruſtelijch gbeſto?nen / gheluchelijch
bfen goeben ſtrijt gheſtreben/bien Hoop
bolent hebben/bie ong ſoo menighmael
hebben boen menſchen't gene ben 45obte
ſooſen 25ileam eeng ſepbe Jaum. 23. Ög
1o, Mijn ziele ſterve den door der oprech
ten,ende mijn uyterſte zy gelijck het fijne.

IV. Wat ſalick ſeggen ban mijn leben/
huanbel/embe hambelinghen onder u 't3n

in het particulier of in obhemenne herce
helijche ſaechen, iRetigbaer heel #
In?De
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mebe geſteſt/alg met mijne leere. Hch en
ſtan met blpmoebigbepbt baet niet ban
roemen/alg ban mijne leere,ºft moet ala
Ie mijn merchen beeſen/ icſt moetſe alle
ſuſpect houben/eiſeggen met&Babib33ſ.
19.1 3.Wie ſou de afdwalinge verſtaenrey
nigt my vande verborgeneſ afdwalingen. |
## beſte moet men ſegghen: Wy al
le zijn als een onreyne, ende alle onſe ghe
reghtigheden zijn als een weghwerpelijck

kleet: #efai64. 6. Wee het prijſelijcke of
loffelijcke leven der Menſchen, ſoo het ſon
der barmhertigheydt werde gheoordeelt,
gheiijcft ?luguſtinug fpgeecht. H#et ig
tuaet/icht foube boog 45obt honnen ſega
gijen/batich het begeeren en be boognes
men tucſ gehabt hebbe/ alſjoemel niet het

boſbgengen(ſiom.7.15, 18.22.23.)boo? De
JBenſcijelijche bierſchate foube icſt mebe
v

,
#r

onbet ambete inp feſuê mogen ucttoomen
cnbe mijn hooft opſteecſten/feggen.be met
Den?tpoſtcl 1Co?.4 bf,4. Want ick en ben
mijn ſelve geens dinghs bewift:dochick en
ben daer door niet gerechtvaerdigt:eit met
Dë ottbë 1Leeraer?#mbroſiug op fijn boota
bebbc: Ick en hebbe onder u ſo niet geleeft,
dat ick my ſchamen ſoude langer te leven.
gººit ubeberom met ben {2.2ipoſtel Paulo
2lct.2o. 33.Ick hebbe niemantsGout ofSil

ver of kleedinghe begeert. en.be 2. Çog.
ºf

12 • I4.
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12. 14, Ick en ſoecke het uwe niet, maer a,
embe 1 @Thef. 2. 5. 6. Want wy en hebben
noyt met pluymſtrijckende woorden om

gegaen, gelijck ghy weer, nog met Leenig]
bedeckſel van gierigheydt: &c,

JBaer boo, gheen ban bepbe 13per
ſcharen 45obbelijche of JT2 enſchelijche
ig be minſte ſchijn of ſchabuhne ban al te
veel. JBergheng hebben mp 't al te hoos

ge/tepgecijg/te maume/te beel/ te befone
bet/te obertollig gemaecht of gemonnen

(gelijch be geatan met foube millen bee
brieglijchen booggeben of laſteren)maet
boel te ſlap/ te cupm / te ſlecht/ te ſober/

te ſlogbigh; bat tupght ong, onſe herte,
'Hae batig embe moet altijbt 3ijn onfe
grootſte quellinghe embe beroeringhe/
ontſtelteniſſe en De Hlachte/ bat bnp ſoo
Hanghe Haten boben beel ambere ſtaten
embe combitien ban JBenſchen ſoo beel

occaſien ter falighepbt/ ſoo beelaemſepa

binghe tot 5obtfaligbepbt ghehabt heb
ben/mochtang in het Chriſtelijche leben

foo inepnigh toeghemomen/ tot gheen
meerber fatſoen embe perfectie beg feifg
geſtomen en 3ijn. @Pch alg mp HLeeraerd
ambete foo beele beemaent embe in-ghea

ſcherpt hebben met ernſtighe embe bea
meegblijche mooyben bat het rijck der

Hemelen gewelt lijt, JTBatth. 11. Dat de
poorte

of:
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poorte is enghe ende den wegh is ſmal,
#aatt. 7. 13. Dat men omſichtigh of pre
cijs moet wandelen Gºphef.5.berſ. 15. 16.
(JBan mach ong het herte melberſmela

ten embe matet mogben/ban moghen upp

toel uptroepen met 25ernarbo in fijne
mebitatien: Wee my , ick hebbe Godes

wet daeghlijcks in de handt, ick leſe ende
meditere die, ick ſpreecke daer van, &c.
ende ick werde een overtreder der ſelver

bevonden, 13etig meinoobigh bat bnp aſa
tijbtgban nu aen ten epmbe toe inſonbera

bepbt oocht in ong boot-bebbe (ghelijcht
3luguſtinug bebe) be penitentie-Pſalmen

Heſen. Boch mat fallicht bp u ſegghen/of
hmat ſalicht beel eer ſmijgen ban mijn ſee
ben / erempel en De boogganch omber u ?

3ch fal nerfoechen't gijene bebermaer
ben 33ſjiloſoopij 2iriſtoteleg berfoecht in
een ander ghelegenthepbt: Dat ghy my
voor 't gene wel is danck wetet, ende dat

ghy't ghene verſuymt is overſiet ende ver

gevet. #ch fal bibben't gijene 2 luguſti
nug bibt / aengaembe ſeecher ſchrift of

boech ban hem geſchieben: O Heere, ſos
ick yet wel gheſeydt (ghebaen) hebbe,

wilt ghy het erkennen ende de uwe, ſoo
ickyet qualijckgheſeydt (gebacm) hebbe,
dat ghy het doch verghevet emde de uwe :

'tghene ban 4.5obtembe upt fijn auma:
II
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in ong geboeeſt en gijeſpeurt mochte 5ijn/
ich bibbe bat De 45emepnte fuichg mucha

te mae bolghen/enbe menfche batſe het
tienmael enbe honbertfout te boben

gaen: 't gene upt ong en banong ſelben
ghebueeftig/batſe bat bermpbe embe baer
boog boogſichtigher tpare. 3Laet ſjaer
'tghene een oogſaecht/bit een maerſchou

l

mínghe en baecheſ alle bepbe een occaſie
3ijn om meerbighlijch ben Guangelio te
bDanbelen.

V. Mijn vertreck van u behoopt u oocht
nijne troubertighe bermaninghe te rea
rommambeten, ºch betlate nu mijnen
ogbinairen Dienſt alhiet/ ich gae ſjenen

gijebomben boog ben geeſt embe niet ban
ſelfg/ ich ben miſſigh te bolghen baer De
#eere mp uptſtoot en be mochtang on
geetneumenthal ben/ich gae en ſchepbe
ban u met ben 3Lichaem alſjoemel niet

met het gbemoet / met het merch beg
bienſteg niet met mijn affectie. 't Zijn

gemepne cenſiberatien enbe inſichten /
enbe niet mijn epgijen b?ift of pet epigeng
bat mp Iog maecht/ bat u oberrebet enbe
obecuJonnen heeft mp Iog te laten/baet

bnp anberg het incIghennenſcht enbege
ſchicht habben/ben ho?ten tijbt bie ong
noch mochte oberigh 5ijn/ met u te fa
men te leben enbe te ſterben. #ſch ſie

":
g
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De hambt met grooten arbepbt/mel heel
metchg op een nien: embe aſ praten ſoms
inigbe quaetmillighe of onnerſtambighe
uptb'een ofb anderen hoech ſommijſen
tuat/ icht meene eben mei niet bat een

ban allen ong ben arbcpbt/moepten enbe
b'appenbentien ban bien faibenijben al
arbepben mp tot bloetſpoumeng toe/tot
ruipne ban onſe gijeſonthepbt. #ſch en
boete/ich en ſie boog behanbt gheen mee

teltá boogbeel/gbeen profijten/ gijeen
ſaechen boo, mpſelben/ bië ich hier bp
herſcheppen occaſien niet ghenooten en
hebbe ofimmerg habbe honnen binnen

eube genieten/fooichbaerban ſieckghes

meeſt mare. Hch hebbe hier eerlijchgje
Heeft (ich banche bobe) mae mijn en ber
Inijner ſtaet enbe gelegenthepbt/ſoo ich
bien begbeete / embe baer in ich ſeer mei
te bieden ben. _3ſch hebbe gheen gijee
blech gehapt. De gbenoeghſaemhenbt

geen groot ghemin ºp ſibt meibie met
ſijnen ſtoel te gebenig geanbit zijn te
bple enſlechteDinghen/ombaerban heel
te ſegghen. #ſſet penambt bie anberg

hniſbanong gijeboelen/ enen alg ofbnp
arme buerlinghen enbe meſtberrheng
hbaten /ofonſen bupch onſen &#obt mja,
te/tmpſullen het baet bp laten. #ſch en
Han anberg niet doen alg met "#
etOGa
v
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betoomen/batich met 39aulo geſinten
begbereſolueert ben oberbloet enbegee
bgech te hebben/be ſaeche G5obeg enbe
be melſtamt fijner iherchen oprechtelijck

embe troutneſijchen te bienen/ of 'er bea
hooglijche belooningen 3ijn of batter geen
en 3ijn:het ig mp genoegh batich mp ſel

ben bemuſt ben/Dat ich onn gijeen ttata
tementen of uptterlijche boogbelen/nech
om beel bupfenben/ noch om alle het

goebt ter merelt inijn herttube affectie

tegijeng beſe 45hennemteſoo berte ſoube

hebben honnen hrupcighen en berfaece

ſten. Dat u ban boo? het leſte bemeghe
Dit ong 4Chriſtelijcſt / alhoehnel beſmaeta

ijch/afſchepbt. #ebt gijpfebentien #a:en mijne ſtemmeenbebermaninghe ſoo

Dichtmiig gehoogt/hoogt noch eeng beſe/

mogfjelijch beſefte. #et ig omfeecher of
ch pemambt ban u ſjaet aengheſicht/
mmerg utmer aller aengheſicht meer

ien fai (enbe ofghpooch opt meer mijn

temgheſicht hier ſien ſuit embe mijne
temmehooren. @Png ſebenigeen bamp/

mfe jaten gaen baſt benen alg bloghen

mp baerban. Hier mede bevele ick u allen
Sode ende 't woort ſijner ghenade?ictog.
lo. 32. Gºnbe bemijle beſe mijne berma
1ingfje/bit mijne gifſchepbt / neffeng
bo beler Haren bermaninghen
bog

nºgCE2ſt
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beten en ſuſſen ſomber 6，5obeg ſeghen en
De gemabe/ 't en zy datter een is die van

binnen Leert, ſoo arbeydt de tonghe des
Leeraers te vergeefs, (gelijcft 2luguſtinug

ſepbt) neemt ban oock tot afſchepbt be
fe mijne uptterſte menſchen/mijne leſte
ſegheninghen.

De Heere onſe Godt zy u vriendelijck,
ende vordere het werck utner handen

by u, ja het werck uwer handen woude hy
doch Vorderen, ſpſalm 9o. berg 1. De
Godt nu des vredes die den grooten herder
der ſchapen door het bloedt des eeuwi

ghen Teſtaments uyt den dooden heeft
weder# [namentlijck] onſen Hee
ren Ieſum Chriſtum: die volmaecke u in al

len goeden wercken, op dat ghyſijnen wil
le meught doen: Werckende in u het ghene
voor hem wel behaghelijck is, door Ieſum
Chriſtum: de welcken zy de heerlijckheyt
in alle eeuwigheydt Amen.
F IN IS.

ve

crºſsº (€ 65eſ&#Seſe SSE4Gººſ Eſcº S) | |
-

-

-

-

t”A M SE L DA M,

Gedruckt by P1 ET ER DIR cK s z.
Bo ET E MAN, op de Eghelan
tiersgracht. 1 6 55.

i

|--

·

-|-|--=

-

-

|-

,

•|-

|-

|-

*

. — ■
|-|

·||-|-|-

|---

|-|--

----|--

y

*

|-|-

|-.*

|-|-~

|-·

|-|-

|-

|-|-

-

-

|-

*
|-

--

-||-·|-

|-

|-|-

|-|-

|-·

|-|-~

*
|-

（\

-;

|×

~
•|-|-

|-

-

|-·

·-·

-

-

*

N

-

ae ------------

|-|-

（~~~~

-

|-|-

-

·（~~--~~~~ -…-

.-.-） ----،-

*

º

--

-

-|--|-→

-

-

·

----

w

|-

-

--

-

-

-

-

|-|-|-|-

-

， ,

|-

,，

1 -|-|-|-！

|-|-

-|-•----

：

- -

|-----|-|-

|-|-

|-- |-·----|-\，|--

！

|-|-|-

|---·
---|-||-|-.|
–

|-~

|-|-|-

|-|-|-|-|-·|-|-----

|-|-|-·

|-|-|--

|-|-|--

----||-

----*

- -

|-~|-

-

--

º

|-|-*|-

.

|-

|--

-

|-

-|-

•|-|-|-

（~~~~

|-|-|-

-

|-·

|-|-|-|-|-|-

！

-|-

：

-

-

.

|-

-------：

|-

----

|-

：

|-----

-

|-|-

|-|-…»

|-|-

----~~

|-|-|-|-|--|-

|-

|-

|-·

-~~|--

|-

-~|-

-

|-|-|-

|-|--

|-|-

|-·

-|-|-·|-|-

|-|-·

|-|-|-

|-|-

|-|-）-|-|-

|-|-|-|-

|-|-|-|-|-

- -|-|--

-"|-

·|-•|-

|-|-|-|-

|-·

-|-

_•

|-|-----·

|-|-

-|-_

•|- -•|-----

|-|-|-|-|-||-|-·

-

|-|-----|-|-|-

|-*|-----

|-...

|-·|-|--

|-|---|-

