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INLEIDING
Wie aan het begrip „poezie van het Protestantisme in de
16de en 17de eeuw" een historisch verantwoorde inhoud
wil geven, moet zich geheel losmaken van wat wij in het
tegenwoordige literaire leven „ (jong-) protestantse
zie " of „christelijke poezie - noemen. Immers, hoewel deze
uitdrukkingen verschillende opvattingen toelaten, zal men
hieronder Loch zelden alleen de geestelijke dichtkunst van
protestantsen huize willen verstaan. Dit te doen zou als
een ongehoorde rigoureusheid kunnen gelden, omdat de
tegenwoordige grootheid „protestantse poezie niet allereerst voorkomt uit een religieuze noodzaak en een
euze beweging, maar uit een kulturele noodzaak en een
kulturele beweging. De gemeenschap des geloofs schept
niet meer, als in de middeleeuwen en zelfs nog tot in de
18de eeuw, een vanzelfsprekende eenheid in ons yolk en
moest daardoor in onze tijd voor het volksdeel dat er nog
wel door samengehouden wordt een uitzonderlijke betekenis krijgen, ook in kultureel opzicht. Zo kon „protestantse poezie een grootheid worden die niet bepaald
wordt door een doelbewust geestelijk streven, noch door
het streven naar een uitverkoren literair genre, maar enkel
door de bijzondere mogelijkheid tot literaire ontmoeting
en literair verstaan, geboden door de gemeenschappelijkheid der geloofservaringen.
In de 16de en 17de eeuw is van dit alles natuurlijk nog
geen sprake. Onder „poezie van het Protestantisme" kan
dan niets anders verstaan worden dan een bepaald soort
van geestelijke poezie, die op een eigen, duidelijk te omschrijven, wijze de geestelijke poezie der middeleeuwen
voortzet. In zoverre is het begrip „poezie van het Protestantisme in de 16de en 17de eeuw" veel eenvoudiger dan
het begrip van de tegenwoordige „protestantse poezie”.
In 66n opzicht is echter het moderne begrip weer duidelijker en wel hierin, dat er nu geen twijfel meer mogelijk
is over de inhoud van het woord „Protestantisme (want
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vier eeuwen historie hebben die inhoud wêl omlijnd) , terwijl met name voor de eerste decennia van de 16de eeuw
deze nog enigszins vaag moeten blijven. Maar wanneer
het Protestantisme zich eenmaal als een duidelijke grootheid begint of te tekenen, behoeft men er niet lang naar
te zoeken wat als de poezie van dat Protestantisme moet
gelden. Het Protestantisme is dan nog Tgeheel en al een
geestelijke „beweging" en een grote geestelijke beweging
imoet ook altijd de poezie in beweging brengen, moet een
poezie scheppen met een onmiskenbaar eigen „gezicht"!
De oudste Protestanten hier te lande, de Sacramentisten,
die er al voor Luthers optreden in vrij groten getale geweest moeten zijn, zijn voortgekomen uit de conventikels
der Moderne Devotie, het grote geestelijke rêveil der 14de
en 15de eeuw. Zij hechtten weinig aan een vaste ordening
hunner bijeenkomsten, zij vonden het veelal ook niet nodig
openlijk met de Kerk te breken. Zij werden verbonden
door hun grote belangstelling voor de Bijbel, die zij natuurlijk in hun moedertaal lazen, door hun geringe waardering
voor de sacramenten en door hun innige vroomheid die,
als bij de Devoten, geheel gericht was op de navolging van
Christus. Hun poezie sluit zich naar vorm en geest geheel
aan bij het geestelijk lied der Moderne Devotie en is daar
vaak moeilijk van te onderscheiden. Ook de kerkelijke
overheid van destijds heeft het ketterse karakter van deze
sacramentistische liederen dikwijls niet opgemerkt. Zelfs
in het Devoot ende profitelijck Boecxken van 1539, een
van de belangrijkste verzamelingen waarop onze kennis
van het geestelijk lied der Moderne Devotie berust en slat
de volle goedkeuring van de kerkelijke censuur wegdroeg,
zijn door Dr. F. C. Wieder, de beste kenner van de oudste
protestantse liederpoezie, sacramentistische liederen aangetroffen. Is het dus enerzijds moeilijk de Sacramentisten
scherp te scheiden van hun in de Kerk gebleven geestverwanten en genen als „Protestanten" te stellen tegenover
dezen als Katholieken, anderzijds zou men ook stellig verkeerd doen door de Sacramentisten nog geheel en al tot de
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Katholieken te rekenen. Immers de Katholieke Kerk heeft
hen hardnekkig als ketters vervolgd en ten vure gedoemd
(de oudste Nederlandse martelaars als Hendrik Vos,
Jan van Essen, Jan de Bakker en Wendelmoet Klaasdochter waren Sacramentisten) en bovendien zijn zij later
voor het allergrootste deel opgegaan in de gemeenten der
Dopers of de Kerk der Calvinisten. Het Protestantisme
van de Sacramentisten blijft er echter een waar men weinig houvast aan heeft. Pas wanneer de gelovigen van het
nieuwe type zich welbewust gaan afscheiden van de oude
Kerk en een eigen nieuwe Kerk gaan stichten op de
grondslag van een eigen theologie, wordt „Protestantisme" een duidelijk omlijnd begrip.
Tot die stichting van een eigen Kerk en ontwikkeling van
een eigen theologie komen de „Protestanten" hier echter
betrekkelijk laat, later dan by. in Duitsland. Luthers optreden mocht de Sacramentisten hier te lande in menig opzicht zekerder gemaakt hebben van zichzelf bekend is
het geval van de Utrechtse monnik Wouter die reeds in.
1510 in sacramentistische geest tegen kerkelijke misbruiken predikte, eerst tot herroeping werd gedwongen, maar
na Luthers optreden zijn werkzaamheid met nieuwe vrijmoedigheid hervatte dit nam niet weg dat Luthers theologie hun vreemd bleef en zijn kerkelijke opvattingen hier
nooit in grote kring ingang hebben gevonden. De Imitatio
Christi van de erfgenamen der Devoten was niet dadelijk
in harmonie te brengen met het Sola Fide van den Duitsen reformator. Wel aanvaardden zij gretig zijn Bijbelvertaling, hartstochtelijke bestudeerders van de Bijbel als zij
waren, maar zij bewerkten deze toch zelfstandig, en van
Luthers geschriften werden alleen de algemeen-reformatorische in het Nederlands overgebracht, niet de specifiekLutherse.
Omstreeks 1530 raken de Sacramentisten voor het eerst in
een iets hechter organisatorisch verband door de invloed
van het Anabaptisme. Dit was in Zurich ontstaan, maar
verspreidde zich, nadat het daar door Zwingli uit elkaar
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geslagen was, snel over Duitsland en Nederland. Het
Anabaptisme had de doop der volwassenen als teken van
de gemeenschap der gelovigen aangenomen, maar legde
daarbij sterke nadruk op het persoonlijk, niet aan enige
autoritaire belijdenis gebonden, karakter van het geloofsleven. Het had dus van den beginne of een uitgesproken sectarisch karakter. Hier werd geen Kerk gesticht,
noch een gesloten theologisch stelsel ontwikkeld. Alle reformatorische „Kerkopbouwers - hebben het Anabaptisme om strijd veroordeeld en het stond in bepaalde opzichten wellicht ook nog dichter bij de oude Kerk, voorzover
daar ook de Moderne Devotie heeft doorgewerkt, dan bij
de nieuwe Kerken, die buiten de invloed der Devotie om
tot stand waren gekomen. Als de Doopsgezinde Vondel
later met de doperse traditie van zijn geslacht breekt en
op zijn oude dag weer Rooms wordt, betekent dat, naar
de voorstelling van Dr. W. A. P. Smit, geen wezenlijke
breuk in zijn leven, maar kon hij dat doen omdat hij in de
17de-eeuwse Roomse Kerk „onder-het-Kruis" het ideaal
der Dopers zoals dat in hem leefde, misschien nog juister
gezegd: het ideaal der Devoten, het zuiverst terugvond.
Met dat al, al hebben de Wederdopers, en hun geestelijke
erfgenamen de Doopsgezinden, geen eigen Kerk maar
slechts een eigen gemeente gesticht, deze was Loch zo
welbewust van de „wereld" afgezonderd, dat hun geestelijk leven er een eigen, scherpbelijnd karakter door krijgt
en nog minder dan bij het Sacramentisme iemand er aan
zal twijfelen of hij bier wel met een verschijningsvorm
van het Protestantisme te doen heeft.
De poezie van de Dopers hoeft men niet meer moeizaam
op te sporen in kerkelijk goedgekeurde Roomse liedboekjes. Zij heeft volkomen gebroken met het Roomse verleden
en kan geheel zichzelf zijn. De Dopers hebben hun eigen
uitgaven voor eigen gemeentelijk gebruik. Het geestelijk
lied waarin hun door al nauwgezetter Bijbellectuur gevoed
geloofsleven zich uitte, werd vanzelf een schrif tuurlijk lied.
Anderzijds kreeg door de vervolgingen het leven der geIV

lovigen ook zozeer een eigen stempel, dat dit ook als vanzelf zijn neerslag vond in een nieuw soort van beschrijvend
lied, het martelaarslied. De Veelderhande Liedekens,
maeckt uit den ouden ende nieuwen Testamente, waarvan
de eerste druk omstreeks 1550 moet zijn verschenen, en het
Offer des Heeren, dat in 1562 voor het eerst van de pers
kwam, zijn de beide polen waaromheen zich het literair
leven der Doopsgezinden bewoog. Dat de anabaptistische
poezie in haar beginperiode intussen ook andere accenten
heeft tgekend blijkt uit een werkje als het Geestelijck
Liedt-Boecxken van David Joris, waarvan nog slechts
een enkel exemplaar bewaard is gebleven, verloochend
als het om zijn inhoud is door de latere doperse traditie.
De periode waarin het optreden van den „profeet" David
Joris valt (hij was aanvankelijk Sacramentist, sloot zich
aan bij de Anabaptisten, die hem al spoedig tot een van
hun „oudsten" kozen, maar raakte in conflict met andere
„oudsten" als Menno Simons, en werd daarna leider
van een eigen secte) is dezelfde die ook het woelige Munsterse avontuur aanschouwd heeft, de poging van enkele
verdwaasde anabaptistische leiders om met geweld het
Godsrijk op aarde te stichten. Het liedboekje van David
Joris, die overigens zelf niet tot de revolutionnaire richting
behoord heeft, bewaart ook aan deze Munsterse tijd nog
een literaire herinnering in het hartstochtelijke lied van de
Brielse martelares Anneken Jans (zie biz. 1).
In de jaren van 1540 tot 1550 valt vervolgens de opkomst
van het Calvinisme in Nederland. Calvijn was een syste
matische theologische geest. Hij kon en wou dus, wat de
Dopers niet hadden gekund en gewild, een Kerk stichten.
Het doordringen van Calvijns invloed betekent een totale
omwenteling in het Nederlandse geestelijke leven. Ging
tot dusverre de strijd tussen de Kerk van Rome en de conventikels der Sacramentisten of de secten van het Anabaptisme, de leer van Calvijn maakte het mogelijk tegenover
de Kerk van Rome een Kerk der Reformatie te stellen. Deze Kerk der Reformatie kon bovendien bij de weldra uit-
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brekende opstand de staatskerk der afvallige provincial
worden en hun strijd om staatkundige vrijheid heiligen tot
een onderdeel van Gods heilsplan met Zijn uitverkoren
yolk.
Het aspect van het leven der gelovigen veranderde hiermee ook. Naast de martelaars, die het Calvinisme in veel
kleiner getale gehad heeft dan het Anabaptisme, komen de
ballingen om des geloofs wille te staan. Het Geuzenliedboek is althans in zijn oudste drukken (de eerste uitgave
wordt in 1574 gesteld) de literaire neerslag van deze ballingschap. 1k wijs op het lied van Coornhert (zie blz. 38)
dat ook eerst in het Geuzenliedboek is verschenen. Een
zelfstandig literair genre kan men het geuzenlied, anders
dan het schriftuurlijke liedeken en het martelaarslied, echter niet noemen. Het sluit enerzijds bij schriftuurlijk lied en
martelaarslied aan (zie blz. 31) , anderzijds verwijdert het
zich, vooral in de latere tijd, vrij ver van het geestelijk lied
en nadert het tot de soldatenpoezie.
De wijziging in het geloofsleven die het Calvinist= bracht,
had echter nog heel wat belangrijker gevolgen voor de literatuur. Bedienden de Calvinisten zich aanvankelijk nog
van het schriftuurlijke lied der Dopers, zij deden dit niet
met hun voile overtuiging en hebben dan ook zelf in dit
genre weinig nieuws geleverd. Het kleine liedboek van den
calvinistischen predikant Joris Wybo (gest.1576) is, met
de enkele lofzangen die Jan Fruytiers (gest. ca. 1580) aan
zijn Schriftmetige Gebeden toevoegde (zie blz. 44) , het
enige dat hierbij onze aandacht trekt (zie blz. 47). De
hooding van de Calvinisten tegenover de Bijbel was heel
anders dan de doperse. Hun eerbied voor het Woord Gods
was zo groot, dat zij de vrijheid die de dichters der schriftuurlijke liederen zich bij het bewerken der bijbelse stof
hadden veroorloofd, niet konden goedkeuren. Alleen een
geestelijk lied dat een zo letterlijk mogelijke berijming van
Bijbelwoorden was, kon genade vinden in hun ogen. De
kerkelijke praktijk began hogere eisen te stellen, niet alleen
bij de Calvinisten trouwens, maar zelfs ook bij de Dopers.
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Ook in de godsdienstoefeningen van deze laatsten raakten
tegen het einde der 16de eeuw de schriftuurlijke liederen
op de achtergrond, als „te persoonlijk en eenzijdig om de
stemming der verzamelde gemeente te kunnen vertolken".
Zij werden vervangen door een objectievere „predikantenpoezie", waarvan de vermaan- en dankliederen uit het
Liedtboeck van Hans de Ries (1553—'1638) , leraar bij de
Waterlandse Doopsgezinden (de meer vrijzinnige richting ) , een goed voorbeeld zijn (zie blz. 71) . Een deel van
het liedboek van De Ries is later overgegaan in Het Boeck
der Gesangen van 1618, dat lange tijd het kerkboek der
Doopsgezinden z ou blijven en dat voor ons nog in 't bijzonder interessant is, omdat de jonge Vondel er aan mee
heeft igewerkt (zie biz. 212). Wanneer wij dus al bij
Doopsgezinden die zoveel vrijer tegenover de Bijbel sto p-den en die geloof den dat het Woord Gods nog steeds „innerlijk" voortwerkte in de harten der gelovigen, een zoveel
strengere selectie zien toegepast ten opzichte van de gemeentezang, hoeveel te meer kunnen we dit dan niet verwachten bij de Calvinisten, die op het standpunt stonden
dat men God alleen op waardige wijze kon toezingen, wan.neer men idat deed in de woorden die men van Godzelf ontvangen had, d.w.z. in de woorden van de Bijbel. „Derhal
y en", zegt Marnix, „alle dingen alom wel overgemerkt ende doorzocht, zo en zullen wij geen bekwamere liedekens
•

daartoe vinden dan de Psalmen Davids, dewelke de Heilige Geest hem heeft gedicteerd, ja zelve gemaakt". Het
geestelijk lied dat bij de Dopers spontaanweg uit de behoefte des harten en de nood van het ogenblik was opgeweld, verdroogt bij de Calvinisten tot het berijmde Bijbelwoord, waarbij de psalmberijmingen dan nog weer een
overheersende plaats innemen.
Het geestelijk lied als uiting van een .gemeente, een van de
meest typische vormen die de poezie van het Protestantisme heeft aan te wijzen, werd hiermee in zijn ontwikkeling gestuit. Weliswaar bleven hiervoor nog wel enige mogelijkheden tot verdere bloei bestaan bij sectariers en
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groepen die op de rand van het sectarisme leefden, maar
het feit dat de heersende theologische richting in het
heersende kerkgenootschap afwijzend stond tegenover
het vrije geestelijke lied, heeft ook buiten de kringen der
strenge Calvinisten onwillekeurig grote invloed gehad.
Symptomen van die invloed zijn by. dat de Doopsgezinden de calvinistische psalmberijming van Datheen heb.
ben overgenomen en dat de Luthersen hier, in plaats van
aan de verchristelijkte psalmen van Luther vast te houden, aan een letterlijke berijming in de geest der Calvinisten de voorkeur hebben gegeven.
Ik zal de geschiedenis van de psalmberijmingen hier niet
uitvoerig gaan ophalen, want deze heeft slechts zijdelings
zo nu en clan iets met de geschiedenis van de poezie van het
Protestantisme te ,maken. De Souterliedekens van 1540
zijn nog wel tot het geestelijk lied te rekenen, want de dichter, Willem van Zuylen van Nyevelt, stond nog vrij tegenover de te berijmen tekst en veroorloofde zich soms wel
interpreterende uitbreidingen. Deze psalmen waren in gebruik bij Devoten en Sacramentisten, en vormen een van
die twijfelgevallen die men even goed tot de poezie van het
Katholicisme als tot die van het Protestantisme kan rekenen. Van de hierop volgende Calvinistische psalmberij
mingen — de Dopers hebben nooit een eigen psalmberijming gehad herinnert die van Datheen (ca. 1531—,
1588) , ondanks het lage literaire peil waarop zij zich beweegt, juist door de slordigheid en haastigheid waarmee
zij is neergepend nog wel het meest aan poezie; die van de
serieuze humanist Marnix (1540-4598), ondanks het
veel grotere literaire talent van haar vervaardiger, kan men
niet anders noemen dan een literair-filologische oefening
ter ere Gods. Die van de 17de-eeuwse dichters hebben
alleen waarde voorzover de fantasie, in de „uitbreidingen", enige vrijheid van beweging kreeg en men er in
slaagde om van de traditionele stof iets als een individuele verbeelding te maken. Maar daarmee zijn we wel heel
ver van het calvinistische ideaal verwijderd. Marnix' be-
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rijming heeft aan dat ideaal stellig het best beantwoord
en het is een onrechtvaardigheid van het lot dat deze berijming in de Kerk nooit een kans heeft gekregen.
In deze bloemlezing heb ik geen enkele psalmberijming opgenomen, noch enige andere berijming van een Bijbelgedeelte, omdat ik in deze oefeningen geen poezie van het
Protestantisme kan zien, maar slechts even zo vele stenen
op het graf van het gemeentelijke geestelijke lied. Het persoonlijke geestelijke lied heeft hiernaast gelukkig altijd zijn.
eigen traditie gehandhaafd. Ik kom daar straks nog op terug. Hier wil ik nog een enkel woord wijden aan de pogin
gen om Bijbelgedeelten buiten de Psalmen in liedvorm over
te brengen, niet zo zeer om die pogingen zelf als wel
omdat Marnix door zijn poging, neergelegd in het Boeck
der heylige schriftuerlijcke Lofsangen (eerste druk van
1591) , geinspireerd is tot het schrijven van een belangrijk
gedicht, nl. de voorrede bij genoemde bundel. De poging
van Marnix is overigens in zijn soort gelukkiger dan die
van zijn tijd- en geloofsgenoot Fruytiers, die het heeft bestaan het gehele boek der Spreuken van Jesus Sirach (de
Ecclesiasticus) en de hele Sendtbrief Pauli tot de Romeynen in zingbare verzen om te zetten. Marnix koos voor zijn
schriftuurlijke lofzangen, met grocer smaak en literair besef, alleen lyrische gedeelten van de Bijbel, in de trant van
de „enige gezangen" die het calvinistische kerkboek achter
de psalmen heeft opgenomen. Belangrijker dan dit als vrome literair-filologische oefening wederom niet ongeslaagde werk is echter het gedicht waarmee Marnix het opdraagt aan de „verstrooide Nederlandse gemeinten Jesu
Christi, die om des geloofs wille hebben uit hare vaderland
moeten wijken", de buitenlandse vluchtelingengemeenten
dus. In dit gedicht geeft Marnix de interpretatie die hij bij
de schriftuurlijke lofzangen zelf angstvallig achter de objectiviteit der berijming verzwegen heeft gehouden:
Want in dees schoon' Schriftuurlijke Lofzangen
Stel ik u voor een beeld end spiegel klaar
Van onzen Christ...
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In de regels die op de aangehaalde volgen slaagt Marnix,
dank zij de meer verfijnde middelen van zijn renaissancistische verstechniek, in iets wat buiten het bereik van het
spontane, maar altijd ietwat simpele schriftuurlijke liedeken had moeten blijven, nl. om de leerstellige zijde van het
protestantse geloofsleven poetisch te verbeelden. Hij preludeert hiermee op het werk van Heinsius en Revius en
laat zien dat het Calvinisme, ofschoon het enerzijds verarmend heeft gewerkt op de poezie van het Protestantisme,
anderzijds die poezie toch ook kon verdiepen en verrijken.
Maar deze poetische winst ligt niet op het terrein der geestelijke volkspoezie, maar op dat van de individuele kunstpoezie.
We komen hiermee op het tweede uitgangspunt van de
poezie van het Protestantisme. Het geestelijke lied der Der
voten, dat via schriftuurlijke liedekens, martelaars- en geuzenliederen voerde tot het protestantse kerklied en de
psalmberiimingen, was een volkslied. Naast het volkslied
heeft echter ten alien tijde een kunstlied gebloeid, evenals
alle andere vormen van 'kunstpoezie meedeinend op de golven van de elkaar voortdurend opvolgende literaire modes.
Niet dat het volkslied daarom geheel buiten de literaire
bewegingen blijft. In verschillende schriftuurlijke en martelaarsliederen vinden wij by. duidelijke sporen van de
liedopvatting der rederijkers en een martelaarslied als dat
op Christoffel Fabritius, waarmee het Geuzenliedboek
opent, kan men naar de vorm welhaast een zuiver rederijkerslied, .dus een kunstlied noemien. Naar de geest sluit
het zich echter ten nauwste aan bij het volkslied. Evenzo
staat het met een psalmberijming als die van Marnix, waarin de dichter zich niet kan onttrekken aan zijn renaissancistische vormidealen, omdat hij anders het gevoel zou hebben dat hij een onzuiver, dus een God onwaardig lied
schreef: toch moet men een ,psalmberijming voor gemeentelijk gebruik naar de geest een volkslied noemen. Naast
individuele dichters die zich door hun godsdienstige over
tuiging de taak zagen opgelegd om voor „de gemeente" te
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schrijven ( en daardoor, althans in het geval van Marnix,
in de vrije ontplooiing van hun dichterschap belemmerd
werden) , staan echter andere die de geestelijke poezie in
protestantse zin in meerdere of mindere mate als persoonlijke kunstuiting beoefend hebben, hetzij in de vorm van
het kunstlied, hetzij in andere vormen. Dezen moeten veel
meer dan de dichters van het volkslied, van wie trouwens
zoal niet de naam dan Loch de levensgeschiedenis veelal
uit de herinnering is weggewist, gezien worden in een literair-historisch kader. leder dichter is drager en belichamer
van tijdelijke vormidealen, maar de kennis van deze is bij
den kultuurdichter belangrijker dan bij den volksdichter,
omdat zij bij den eerste een nauwer verbinding hebben
aangegaan met zijn persoonlijkheid.
De literaire modevormen waarbij de protestantse geestelijke kultuurdichter zich kon aansluiten, waren in de eerste
helft van de 16de eeuw, voor zover :het het „zingvers" betrof, het kunstlied in rederijkerstrant, voor zover het het
„lees-" of „voordrachtvers" betrof, het rederijkers zinnespel en het ref erein „in 't vroede" ( de overige lyrische
rederijkersvormen zijn van minder belang) In de tweede
heift der 16de eeuw worden de vormen der rederijkers
geleidelijk verdrongen door die van de renaissance. Het
kunstlied verstrakt en verheldert dan van vorm, maar
wordt, wat de wijze van voorstelling aangaat, tegelijkertijd meer gemaniereerd door de modieuze voorliefde voor
een arkadische aankleding. Het ref erein en de andere lyrische rederijkersvormen verdwijnen om plaats te maken
voor renaissancistische sonnetten, epigrammen, oden enz.,
terwijl het bijbelse zinnespel vervangen wordt door het
bijbelse renaissance-drama. Tenslotte schept Du Bartas
nog het protestantse geestelijke epos der renaissance.
Met het protestantse geestelijk drama kunnen wij ons hier
verder niet bezighouden. Dat van de rederijkerstijd is literair van te weinig betekenis om er nu nog in brede kring
aandacht voor te vragen. Ik moge op dit punt volstaan met
een verwijzing naar het proefschrift van Dr. L. M. van Dis.
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Het bijbelse spel der renaissance is daarentegen literair
van zeer veel belang, ,maar aangezien de best geslaagde
proeven in dit genre spelen van Vondel zijn, die in andere
delen van deze reeks al de nodige aandacht ontvangen, kan
ik mij ook te dezen opzichte ontslagen achten van de plicht
tot een nadere bespreking.
Bij het protestantse rederijkersreferein hoeven wij maar
weinig langer stil te staan. Een figuur van het formaat van
Anna Bijns valt onder de protestantse rederijkers niet op
te merken. Er zijn enkele goede spotrefereinen tegen de
Roomse Kerk en haar geestelijkheid aan te wijzen, maar
die behoren niet rechtstreeks tot de ,geestelijke poezie en
konden daarom in deze bundel geen plaats krijgen. Wanneer het van de Antwerpse rederijker Cornelis Crul inderdaad vaststond dat hij in de periode van zijn leven, waarin
hij Eenen gheestelijcken A.B. (de oudste druk is van 1543)
schreef, Sacramentist was, zou dit gedicht die plaats wel
verdienen. Volkomen zekerheid daaromtrent is echter
moeilijk te krij gen en het staat aan de andere kant wel vast,
dat Crul althans gedurende een deel van zijn leven kerkelijk Rooms geweest is. Daarom heb ik mijn keuze beperkt
tot een enkel anoniem schriftuurlijk referein (zie blz. 35) ,
dat een goed voorbeeld geeft zowel van de mogelijkheden
als van de begrensdhedien van deze vorm, waarin dikwijls
een ietwat wrakke persoonlijke verbeelding gedragen
wordt door een litanie-achtige lyrische bewogenheid.
Men kan erover twisten of men de liedkunst van Dirck
Volckertszoon Coornhert (1522-1590) moet rekenen tot
het rethoricale of tot het renaissancistische kunstlied (voor
het eerste zijn de liederen wat te eenvoudig van taal, voor
het laatste wat te weinig verfijnd) , niet echter over de vraag
of men hier met een kunstlied dan wel met een volkslied te
doen heeft. Coornhert die in al zijn levensuitingen tegenover „de gemeente" blijft staan, kon zich onmogelijk als
dichter opeens daarmee vereenzelvigen. Hij is een van de
merkwaardigste figuren in het Protestantisme der 16de
eeuw, want ofschoon hij even moeilijk grijpbaar is als een
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Sacramentist, behoeft men toch geen moment aan zijn protestantse gezindheid te twijfelen. Wanneer hij niet tot
enige protestantse formatie is toegetreden, kwam dat doordat hij tezeer vrijzinnig in hart en nieren was, tezeer individualist om zich aan enige gemeentelijke ordening te kunnen onderwerpen. Hij heeft met Protestanten van allerlei
richting in ballingschap geleefd, hij heeft zich niet onttrokken Coen eenmaal Waterlandse Doopsgezinden (de groep
trouwens waar hij het dichtste bij stored) hem verzochten
als scheidsrechter te willen optreden bij een van hun twisten, maar hij bleef bij dat alles voortdurend tegenover hen
staan. In zijn vermanende liederen ontleent zijn stem haar
zekerheid niet aan de autoriteit van enig gemeentelijk ambt,
maar enkel aan die van een krachtige persoonlijke overtuiging. Coornhert was grocer persoonlijkheid dan dichter
en heeft de liedkunst stellig niet op een bijzonder brillante
wijze beoefend, laat staan vernieuwd, maar verdient toch
ook om zijn waardige, op een eigen Loon gestemde geestelijke poezie een plaats in onze herinnering.
In literair opzicht merkwaardiger is de liedkunst van de
naar het Noorden uitgeweken Vlaamse schilder-dichter
Karel van Mander (1548---1606). Hij was Doopsgezind
en een veel meer gemeentelijk gerichte figuur dan Coornhert. Misschien op verzoek van zijn geloofsgenoten, maar
daarom nog niet tegen zijn gemoed, heeft hij tal van „geestelijke volksliederen" geschreven (verzameld in een bundel
De Harpe), die zich in niets onderscheiden van de schriftuurlijke liedekens der Dopers. Van Mander had echter
daarnaast een grote en veelzijdige artistieke aanleg, die bij
hem, misschien doordat hij ook schilder was, ontkomen is
aan het gevaar van teruggedrongen te worden in een al te
bescheiden dienende functie. Als kunstenaar beleefde hij
hartstochtelijk de vormvernieuwing der renaissance mee
en hij kon zijn literaire aanleg daarbij op den duur onmogelijk gescheiden houden van zijn picturale. Was hij op
het laatste gebied vooruitstrevend, dan kon hij op het eerste niet behoudend blijven. Evenals bij Coornhert zien we
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zijn literaire techniek op de overgang van rederijkerij naar
renaissance, in zijn meer persoonlijke uitingen echter met
een groeiende voorkeur voor de renaissance. Het door de
renaissance geschoolde artistieke bewustzijn brengt Van
Mander niet, zoals Marnix en de calvinistische dichters
die na hem komen, tot een persoonlijke verbeelding van
het leerstellig beleden geloof, maar tot een streven om door
het geloof gewijde voorstellingen met een persoonlijke
kleur te vullen. In het sonnet waarin hij de genezing van
den blindgeborene „schildert" en waaraan men geen persoonlijke kleur ontzeggen kan, wordt het Bijbelverhaal
wel opvallend van de uiterlijke kant benaderd en zijn het
maar enkele trekken, als de uitdrukking „'t Lams zachtmoedig beeld", die ons er aan herinneren dat de „schilder" ook als gelovige aan de voorstelling deelneemt (zie
blz. 70). Wil men hierbij opmerken dat dit sonnet een
lofdicht is op een schilderij en dus niet kan gelden als een
proeve van Van Manders geestelijke poezie in renaissancestijl, dan is dit natuurlijk juist, maar men moet toch
wel in het oog houden, dat in gedichten waarin Van
Mander wel opzettelijk zijn nieuwe doelstelling nastreeft

om geestelijke poezie te schrijven in overeenstemming
met de literaire opvattingen der renaissance, de verhouding tussen het aandeel van den schilder en dat van den
gelovige in de uitbeelding der gewijde voorstelling niet
veel anders is. Het vijfde Veldlied uit Bethlehem, waaruit in de bloemlezing enkele fragmenten zijn opgenomen
(zie blz. 62), is een merkwaardig staal van een geestelijk
(kunst) lied dat op de hoogte van de renaissancetijd gebracht is door het aanbrengen van de nodige arkadische
rekwisieten in de bijbelse voorstelling. De uitvoerige schildering van het herderstafereel is met een kennelijk genoegen gedaan, het geheel wordt ook wel in de gewijde sfeer
gehouden, maar de belevingen van den gelovige worden
nauwelijks meer direkt uitgesproken en blijven verborgen
achter de beelden. Men zou de ernst van Van Manders
streven intussen wel zeer miskennen, wanneer men zijn
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arkadische poezie aan artistieke modezucht toeschreef.
Het Protestantisme, welks geloofsleven immers zo sterk
door de Bijbel wordt gevoed, worstelt altijd met het probleem om het Bijbelverhaal zo levend en concreet mogelijk voor ogen te stellen. De arkadische rekwisieten behoorden in Van Manders tijd zo goed als de mythologische kraam tot de meest vanzelfsprekende literaire expressiemiddelen. Dat hij ze in dit vijfde Veldlied met zoveel
gratie heeft gehanteerd bewijst, behalve zijn talent, ook
vooral hoezeer deze dichter van het Protestantisme als
een levend mens in zijn tijd heeft gestaan.
Kan men zeggen dat in Van Mander het schriftuurlijke
lied der Dopers zich tot renaissancistisch kunstlied heeft
ontwikkeld, in de godsdienstig-vaderlandse liederen uit de
Gedenck-Clanck van Adriaen Valerius (na de dood van
den schrijver in 1626 uitgekomen) ziet men de beschaafdliteraire apotheose van het calvinistische geuzenlied. Ik
nam er een viertal van op (zie blz. 76), waaruit men het,
reeds enigszins traditioneel-vrome, karakter dezer kunstliederen van verschillende kanten kan leren kennen. Ze
zijn in een kloeke Loon geschreven en verbeelden de vereenzelviging van het strijdende Nederland met het uitverkoren yolk Israel evenwichtiger dan de berijmde frontberichten-met-vroom-begin-en-slot van een vorige generatie dat hadden vermocht, maar missen de onstuimige
religieuze bezieling die die vorige generatie tot de genoemde vereenzelviging had kunnen brengen. De vroomheld van Valerius' lof- en boetezangen is te gemakkelijk
geworden. Aiken een groot dichter als Revius kan in
de rustiger tweede helft van de vrijheidsoorlog een literair
geuzenlied schrijven met een persoonlijk, overtuigend accent (zie blz. 208).
Een dergelijke, al te vanzelfsprekende en daardoor niet geheel overtuigende vroomheid treft ons ook in vele aandachtige liederen van Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1585
—1618) , weliswaar een van onze grootste en persoonlijkste liederdichters, maar tegelijk tezeer gevoelsmens om
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zich bewust en stelselmatig te kunnen verweren tegen de
krachten der traditie. Hij leerde de liedvorm hanteren, omdat het tot de gewoonten van de renaissancistische rederijkerskamer De Egelantier behoorde liederen te dichten,
omdat voormannen als Spieghel en Hooft ze ook dichtten.
En hij koos als stof voor zijn aandachtige liederen de in zijn
tijd en omgeving .gangbare vrome overwegingen, die hem
als gelovig Protestant trouwens ook wel ontroerden (zie
biz. 91 en 94) . Het vaardig gehanteerde lied krijgt echter
een geheel andere toon, wanneer het de spontane uiting
wordt van Bredero's diepste geestelijke inkeer, wanneer
het ziekbed hem, de bewegelijke levensgenieter, stil maakt
en tot zelfconfrontatie dwingt. Dan schrij ft hij die enkele
liederen van berouw en overgave, uitstortingen van een
innig godsdienstig gevoel, die tot de schoonste individuele
geestelijke liederen in onze taal behoren (zie blz. 98 vgg.).
Dan ,moet hij °peens een Aandachtig Gebed schrijven in
de termen der calvinistische leerstelligheid, misschien dikwijis tevoren gedachteloos beaamd, maar nu eerst in hun
voile diepte beleden (zie blz. 106) . Natuurlijk vindt men
in de weinige gedichten die hier van hem opgenomen zijn
niet de gehele Bredero. Deze is niet, als Marnix, Revius
of Camphuysen allereerst of uitsluitend een geestelijk
dichter geweest. Hij heeft het wereldse leven van zijn tijd
in voile intensiteit meegeleefd en er een onvergankelijk
beeld van getekend. In literair opzicht was hij geen voorganger der christelijke gemeente, enkel maar een eenvoudig lid. Maar in de ogenblikken dat hij troost en steun
nodig had, heeft het geloof dat hij dankte aan dat eenvoudig lid-zijn hem geschraagd, en ook hiervan heeft hij,
met al de bruisende kracht en verstilde tederheid die in
hem was, in zijn liederen getuigd. Daarom mag hij in dit
overzicht van de poezie van het Protestantisme niet vergeten worden.
Nauw verwant met Bredero's Aandachtig Gebed is Vondels enkele jaren later geschreven Gebed, uitgestort tot
God over mijn gedurige kwijnende Ziekte, anno 1621 (zie
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biz. 214) Het is wat zachter en rustiger van Loon, maar
even vol hemelverlangen. Nog veel minder dan aan Bredero kan hier aan Vondel (1587-1679) in zijn voile betekenis recht gedaan worden. Hoewel het geestelijk dichterschap bij Vondel veel meer dan bij Bredero tot de kern
van zijn artistieke persoonlijkheid behoorde en men kan
zeggen dat in het Lange, rijke leven van den man Vondel
ten voile dichteriijke stem heeft gekregen wat de doperse
schriftuurlijke liedekens en martelaarspoezie het kind sta.melend in de oren hadden ,gefluisterd (over zijn daadwerkelijke medewerking aan het nieuwe Doopsgezinde gezangboek van 1618 is hierboven al gesproken) , toch heeft
Vondel ook de wereld van zijn tijd met hart en ziel liefgehad en geestdriftig de opkomst en de grootheid van Amsterdam en de Verenigde Nederlanden in schone verzen
verheerlijkt. Bovendien heeft Vondel in de laatste, en poetisch stellig niet minst productieve, tijd van zijn leven tot
de Roomse Kerk behoord en is hij dus ook als geestelijk
dichter maar ten dele tot de dichters der reformatie te rekenen. Bij de onmogelijkheid om aan zijn figuur in dit bestek
recht te doen moge ik volstaan met er aan te herinneren
dat zijn werk het is de verdienste van Dr. W. A. P.
Smit hier in onze tijd weer met nadruk op gewezen te hebben — zeker met evenveel rechl het hoogtepunt van de
poezie van het Protestantisme genoemd kan worden als
van die van het contra-ref ormatorische Katholicisme.
1k ben hiermee even afgedwaald van mijn gang langs het
geestelijke kunstlied van het Protestantisme. Natuurlijk is
Vondel ook wel liederdichter geweest (want welk poetisch
genre heeft hij niet beoefend?), maar hij was dat toch niet
in de eerste plaats en had ook als geestelijk dichter tal van
andere kanten. De belangrijkste geestelijke liederdichter in
het eerste kwart van de 17de eeuw was — wanneer wij afzien van Revius, over Wiens geestelijke liederen ik straks
in verband met zijn overig werk wil spreken de af gezette
predikant Dirck Raphaelszoon Camphuysen (1586,—
1627) Hij had een sterke doperse inslag in zijn geest en
B N L. A 10-2
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telde martelaars onder zijn voorouders. Is het wonder dat,
ofschoon wij hem, na lange aarzeling trouwens, predikant
zien worden bij de heersende Kerk, zijn, poezie op ons de
indruk maakt van een hervatting, in andere omstandigheden en beheerst door een ander vormgevoel, van de doperse martelaarslyriek? Zijn houding tegenover de Kerk
herinnert enigszins aan die van Coornhert. Zomin als
Coornhert, hoe protestants hij ook was, formeel ooit uit de
Roomse Kerk is getreden en zich bij een nieuwe Kerk heeft
aangesloten, zomin wilde Camphuysen, na als Hervormd
predikant te Vleuten om zijn Remonstrantse gevoelens te
zijn afgezet, zich bij de Remonstrantse Broederschap aansluiten en partij ganger voor een nieuw kerkgenootschap
worden. Hij was een van die vrome individualistische naturen die, door hun grate schroom om zich geestelijk te binden, zich het leven vaak nodeloos moeilijk maken. Geboren
prediker, vormde hij Loch, bij na ondanks zichzelf, overal
waar hij kwam en zijn geschriften gelezen of zijn liederen
gezongen worden, een soort eigen gemeente dwars door de
bestaande groeperingen heen. Dat kon hij alleen omdat er
zo'n waarachtig stichtende invloed van hem uitging, een
invloed die men trouwens nu nog wel na kan voelen uit zijn
gedichten. Ze zijn ontzaglijk populair geweest, deze Stich-

telijke Rijmen, populair als een psalmboekje. Ze doen denken aan de geestelijke volksliederen van de 16de eeuw,
waar ze, zoals hierboven al werd opgemerkt, ook naar de
geest zo sterk aan herinneren. Camphuysens liederen hour
den inderdaad dikwijls het midden tussen een devoot
volkslied en een renaissancistisch kunstlied. Dat zij niet
geheel volkslied konden worden, was een onvermijdelijk
gevolg van de literaire scholing der renaissance die al te
veel remmingen en bijoverwegingen in de geest te weeg
bracht, veel meer dan de rederijkerij een eeuw vroeger
had gedaan. In de tijd van renaissance kon geen echt
volkslied meer ontstaan.
Wij hoeven dit niet te betreuren, want het samenstemmen
van kunstlied en volkslied in Camphuysen heeft een poezie
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van een bijzonder zuivere, zacht en toch wijd uitklinkende
toon doen ontstaan. Deze poezie is echter meer innig en
aandoenlijk dan grouts. Doordat Camphuysen op zijn
rondzwervingen het leed van ballingschap en vervolging
aan den lijve heeft ervaren klinken zijn, woorden hierover
zeer onmiddellijk en weinig „literair". Alle traditionele
vroomheid is hier verre. Maar toch kan men zich niet aan
de indruk onttrekken, dat hij zijn levensbeschouwing wat
al te veel op het lijden heeft ingesteld. Hierdoor mist zijn
aanvaarding van het lijden de grootse gelatenheid van by.
het Wilhelmus. Zijn Imitatio Christi was meer moralistisch
dan mystiek gekleurd en dit maakt dat zijn didaktische
poezie niet steeds van een zekere engheid, een al te duidelijk sectarisme is vrij te pleiten. Zijn lyrische gedichten
echter, waarin hij getuigt van zijn hemelverlangen en zich
met vrome verwondering verdiept in het mysterie van het
Leven uit de dood, zijn zo zuiver dat wij ze niet opzettelijk
behoeven te leren om ze te onthouden, omdat ze vanzelf in
ons blijven doorzingen. En is dit niet de grootste lof die
men aan een lied kan geven?
Rijker mogelijkheden dan het lied, waarin altijd de zang
overheerst, bieden aan de verbeelding de meer gesloten
vormen van het „leesvers". Dit zijn ten tijde der renaissance vooral sonnet, epigram en epos. Daarnaast vindt men
nog allerlei strofische vormen die tussen het zingbare lied
en het gesloten, alleen leesbare, gedicht instaan en die men
kan samenvatten onder de algemene naam van oden.
De Brabantse jonker Jan van der Noot (ca. 1540,-1595) ,
de eerste volbloed-renaissancist in onze literatuur, heeft al
de genoemde vormen met ambitie beoefend. Maar hij is
niet alleen de pionier van het Franse renaissance-vers, die
er van droomt de Ronsard van Brabant te worden, hij is
ook ieen overtuigd Calvinist. Deze verbinding van Calvinisme met voorliefde voor de renaissancistische vorm troffen we ook al bij Van der Noots tijdgenoot Marnix aan,
maar terwijl bij den laatsten al de krachten van zijn ziel,
dus ook zijn door de renaissance geschoold literair talent,
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in dienst staan van de Kerk en de ere Gods, blijkt bij den
eersten de hartstocht voor de schone vorm een wezenlijker en blijvender trek van zijn geest te zijn dan het enthousiasme voor het zuivere Woord Gods. Wanneer
Van der Noot bij de komst van Alva Antwerpen, de
stad die tot dusver het decor had gevormd bij zijn
lant artistiek en politiek optreden, moet verlaten en hij
enkele jaren als balling buiten 's lands moet zwerven, is
de geestdrift voor de nieuwe leer weldra opgebrand. Nadat de verbittering der ballingschap hem eerst heeft opgestuwd tot een vlammende haat tegen de Roomse Kerk,
die hem immers dit alles had aangedaan, een haat overigens die hem enkele van zijn beste verzen ingeeft, neemt
hij zijn draai en keert terug naar vaderstad en Moederkerk, in de hoop daarmee ook de glans te hervinden, zonder welke het leven voor hem niet te leven was. Hij was
niet van het hout waaruit men martelaren snijdt. Slechts
in de betrekkelijk korte tijd waarin zijn geestdrift voor
het schone woord hand in hand ging met die voor het
zuivere Woord, kon Van der Noot, en dan nog in beperkte
mate, een geestelijk dichter zijn. Maar deze weinige proeven van geestelijk dichterschap zijn voor ons toch zeer belangrijk, omdat we hier voor het eerst poezie van het Protestantisme vinden in een, artistiek volkomen doorleefde
renaissancevorm. De beide Apokalyptische sonnetten (zie
blz. 56 vg.) waarin Van der Noot de visioenen van de
laatste strijd en de nieuwe hemel met de nieuwe aarde
verbeeldt, sluiten zich nauw aan bij de tekst der Openbaringen, toch verbiedt de hartstochtelijke vaart der volzinnen om hier van een berijming te spreken. De dichter
heeft de bijbelse voorstellingen, die immers zo geschikt
waren om er zijn haat tegen Rome in te objektiveren, in
zich opgezogen en daarna in volle artistieke vrijheid verbeeld, niet belemmerd door enige bekommernis om de
filologische nauwkeurigheid der „weergave. Maar ook
bij het schrijven van dergelijke bijbelse poezie blijkt de
renaissance-dichter het in de geest van Van der Noot
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nog te winnen van den gelovige: de dichter wordt zozeer door de uiterlijkheid der voorstelling in beslag genomen dat hij aan de gelovige interpretatie in het vers
zelf niet toekomt en die naar de commentaar moet verwijzen. Dit herinnert weer aan de schriftuurlijke lofzangen van Marnix, waar wij iets dergelijks waarnamen.
Aileen was de oorzaak van dit verschijnsel bij Marnix een
religieuze overweging, terwijl het bij Van der Noot waarschijnlijk op een te sterke artistieke occupatie van de geest
berust. Dat Van der Noot intussen in rustiger tijd ook tot
een eenvoudige en evenwichtige uitstorting van geloofszekerheid in zijn geliefde sonnetvorm in staat was, bewijst
het hier opgenomen sonnet uit Het Bosken, zijn eerste bundel die nog uit zijn jonge Antwerpse tijd dateert.
Herinnert Van der Noot, ofschoon hij hun ballingschap
gedeeld heeft, ons in weinig aan de „geuzen", zoals wij ze
ons plegen voor te stellen, geheel anders is dat bij een anderen pionier der renaissance-vormen, den Leidsen stadssecretaris Jan van Hout (1542.-1609). Ofschoon deze in
godsdienstige opvatting tot het meer „rekkelijke" type
behoorde, past op hem zeker het onder Calvinisten zo geliefde epitheton „stoer". Ook hij heeft enige jaren in ballingschap geleefd, maar dat kon hem enkel stalen. Na zijn
terugkeer heeft hij, tijdens het beleg, tot de verdedigers
van Leiden behoord. Zijn maatschappelijke loopbaan is
voor ons veel gemakkelijker te volgen dan zijn poetische,
doordat hij zijn gedichten maar voor een zeer klein deel
zelf gepubliceerd heeft en zijn dichterlijke nalatenschap
na zijn dood zoek is geraakt. Wij kunnen dus niet uitmaken of hij een figuur van betekenis is geweest op het gebied
van de protestantse geestelijke pazie, maar de enkele
proeven die ons in dit genre van zijn hand bewaard zijn gebleven, geven hem zeker recht op een plaatsje in dit overzicht. De beste van deze proeven is een fantasie op de
23ste Psalm in de strofenvorm van de 5de Psalm (zie blz.
58). Hoewel men dit gedicht formeel een lied zou kunnen
noemen en Jan van Hout om deze reden dus ook bierXXI

boven onder de dichters van het geestelijke renaissancelied behandeld had kunnen worden, leek het mij toch
juister deze Lofzang bij het „leesvers" tebespreken. Want
indien ergens, dan is het lied hier toch wel geheel tot
„leesvers", tot „ode" geworden! De indeling in regels en
strofen dient alleen nog maar om een kunstige spanning
aan de volzinnen te geven, niet om ze zingbaar te helpen
maken. Binnen het kader van de calvinistische geestelijke
poezie is dit gedicht voorts nog merkwaardig om zijn vrije
verhouding tegenover de Bijbelstof, die aan de schriftuurlijke liedekens doet denken. Hier is nauwelijks meer sprake van interpretatie: de persoonlijke geloofservaring van
den dichter wordt eenvoudig op een persoonlijke wijze
verbeeld door middel van een bijbelse voorstelling.
De traditie van een renaissancistische poezie van het Protestantisme in Leiden, indien men al kan zeggen dat Jan.
van Hout die heeft gesticht, wordt voortgezet door den uitgeweken Vlaming Daniel Heinsius (1580—'1655 ) . Virtuoos latinist, al heel jong professor aan de Leidse Hogeschool, beoefent hij het Nederlandse vers eigenlijk minder
uit roeping dan uit liefhebberij. Ofschoon hij met een behoorlijk dichterlijk vermogen begaafd is, ziet hij, bedorven
door het schrijven van latijnse verzen, in een gedicht allereerst een prestatie en overwoekert de behoefte om deze
prestatie, door geleerdheid en virtuoze verstechniek, zo
hoog mogelijk op te voeren dikwijls de aandrift der verbeelding. Zo ook in het gedicht dat hem een plaats verschaft in de rij der protestantse geestelijke dichters, de
Lof-sanck van lesus Christus (eerste druk van 1616).
Dit is inderdaad een prestatie van belang. In het voetspoor
van Du Bartas onderneemt Heinsius het om de hele heilsgeschiedenis van de menswording Gods in Jezus Christus
met de daarop berustende verlossing der mensheid in de
vorm van een breed opgezet, zwierig renaissancistisch gedicht te verhalen en met eigen, emotionele en geleerde, reacties te commentarieren. Al zal Heinsius ons met deze
prestatie zelden nog ontroeren (dat is wellicht ook nooit
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zijn bedoeling geweest) , toch valt er voor ons in deze Lofzank ook als gedicht nog wet een en ander te waarderen.
Heinsius beschikt over voldoende adem cm de zware gedragen toon die hij aan het begin aanslaat zonder inzinkingen van belang tot het einde toe vol te houden. Bovendien
weet hij aan de met lief de uitgewerkte kerstscêne, het centrale deel van de compositie waarin ons ook nog menig
aardig plastisch detail treft, een eigenaardige spanning
tussen vertedering en aanbidding te geven, die het gedicht
redt van een al te strakke leerstelligheid. Toch is de Lofzank ook juist om die leerstelligheid binnen het kader van
de poezie van het Protestantisme een belangrijk gedicht.
Door deze poetische verbeelding van de calvinistische geloofsleer, waarbij voor het eerst in een grote, evenwichtige
compositie iedere gedachte de haar toekomende plaats
kreeg, trad Heinsius in een door de renaissancistische kultuur beheerste wereld op als handhaver des , geloof s. Voor
die taak was juist een geleerd dichter nodig als hij was.
Voor den modernen lezer intussen is het werk van den
Deventer dominee Jacobus Revius (1586-1658) oneindig belangrijker dan dat van Heinsius. Hij is de grootste
calvinistische dichter van het Protestantisme in deze periode, zoals Vondel de grootste doperse dichter was. Evenals in Vondel vloeien in Revius allerlei poetische strevingen van een vorige generatie samen, die in hem hun vervulling vinden. Daarmee wil ik niet zeggen dat Revius in
alle genres gelijkelijk heeft uitgemunt. Op het gebied van
het bijbelse drama, waar Vondel weldra een grootmeester
zou worden, heeft Revius maar een, matig geslaagde
proeve geleverd, het treurspel Haman. Zijn kracht ligt in
epigram, sonnet en lied. Geestelijke en vaderlandse poezie
beoefent hij met gelijke hartstocht, maar de vaderlandse
krijgt, doordat het vaderland een heilige strijd voert, telkens aanrakingspunten met de geestelijke. Zijn gehele
persoonlijkheid words door zijn krachtig geloof beheerst
en dit brengt een grote eenheid in zijn werk, welke verschillende onderwerpen de gedichten ook stuk voor stuk
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mogen behandelen. Voorzover zijn poezie bijbels is of op
enigerlei wijze met de heilsgeschiedenis in verband is te
brengen, wordt zij trouwens door een nog strakkere
draad samengehouden: Revius heeft deze gedichten in
zijn Over-lisselsche Sangen en Dichten zo gerangschikt
dat zij gespannen staan tussen Schepping en Voleinding,
waarbij het Eerste Boek het oudtestamentische deel der
„Godsgeschiedenis" omvat, het Tweede Boek het nieuwtestamentische deel. Deze rangschikking is achteraf aangebracht en was zeer natuurlijk voor een dichter, bij Wien
de Bijbel zozeer in het middelpunt van zijn verbeeldingsleven stond. In dit verband te spreken van een epos, zij
het ook een mozaiek-epos „der Godsgeschiedenis", zoals
Dr. W. A. P. Smit in zijn boek over Revius doet, lijkt mij
minder passend, want dit suggereert een systematische
opzet die stellig niet aanwezig is geweest. Revius moge
evenals Vondel wederom veel aan Du Bartas, hun beider
grote voorganger als renaissance-dichter van het Protestantisme, te danken hebben, hij heeft niet als Heinsius in
Du Bartas' voetspoor een epos willen schrijven. Zijn aanleg was dramatisch noch episch maar epigrammatisch en
lyrisch. Zijn puntige opmerkingsgave en zijn plastisch
vermogen vierde hij uit in zijn epigrammen en sonnetten,
zijn teerheid in zijn liederen. Slechts zelden heeft Revius,
die blijkbaar heel goed de grenzen van zijn, overigens
geenszins klein, talent kende, zich in de keuze van zijn
vormen vergist. Zijn werk als geheel maakt daardoor een
zeer beheerste en smaakvolle indruk: ieder onderdeel staat
op zijn plaats. Maar, nog eens, deze eenheid is niet het
gevolg van een bepaalde artistieke conceptie, maar van
de evenwichtige persoonlijkheid van den dichter.
Zowel de schriftuurlijke liedekens der Dopers, als de
schriftuurlijke lofzangen van den Calvinist Marnix, zowel
het geuzenlied als Van der Noots bijbels sonnet vinden
hun literaire vervulling in Revius' doorwrocht en toch zo
melodieus vers. Alleen het martelaarslied kon de predikant
der heersende Kerk niet voortzetten. Hij mocht doorvoelde
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sonnetten schrijven over de Kindermoord en de Zalige
Dood der Kinderen (zie blz. 169) , het lied van „Gods arme
schapen" kon hij niet uit eigen ervaring zingen. Dat moest
hij overlaten aan zijn afgezetten ambtsbroeder Camphuysen. Overigens lijkt het mij nauwelijks nodig hier nog eens
zorgvuldig te gaan formuleren, hoe groot de betekenis van
Revius voor de poezie van het Protestantisme, voor de
dichterlijke beleving van het geloof in protestantse zin, wel
is geweest. Revius' werk heeft in de bloemlezing die hierachter volgt verreweg de grootste plaats gekregen en dat
zegt meer dan een karakteristiek. Revius is dichter. Hij is
een dichter wrens stem onmiddellijk overtuigt. Hij is kortom klassiek. En klassieken behoeven niet meer ingeleid te
worden, omdat men ze kent.
De wijze waar op dit boek tot stand is gekomen, vergt nog
een korte verantwoording. In deze inleiding heb ik meermalen de naam van Dr. W. A. P. Smit genoemd en ik had
dit nog veel vaker kunnen doen, want in hoof dzaak heb ik
een samenvatting gegeven van de studies van dezen uitnemenden kenner onzer 16cle- en 17de-eeuwse letteren.
Dr. Smit zou namelijk de bewerker van dit deel geweest
zijn, wanneer de mobilisatie niet tussenbeide was gekomen. Het lag dus voor de hand dat ik, aangezocht de
zorg voor zijn geesteskind te willen overnemen, mij nauw
zou aansluiten bij zijn voorbereidende studies, waarvan ik
hier inzonderheid „De Dichter Revius", „Vondel en zijn
Bekering" en „Dichters der Reformatie" noem. Het
spreekt overigens wel vanzelf dat ik uit deze studies niets
heb overgenomen wat ik niet ook zelf geheel en al voor
mijn rekening neem en dat ik, waar ik dat nodig vond, niet
geschroomd heb mijn eigen weg te gaan. Het boek zoals
het hier ligt, verschijnt dus ten voile voor mijn verantwoordelijkheid.
April 1940

K. HEEROMA
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ANNEKEN JANS (15 . .-1539)
UIT HET LIEDBOEK VAN DAVID JORIS
Een Geestelijck I / Liedt-Boecxken: / / Inholdende veel schoone sinrijcke Christlijcke / I Liedekens: Oock troostlijcke Nieuwe-Jaren /
Claegh / /unde Lof-Sanghen / ter Eeren Godes: Alle Oprech- / / te
Godt-meenende Liefhebberen der Waer- / / heyt Christi I Olden
unde Jonghen / / seer dienstlijck: / Deur D. J. / / Psalm, 89.
Vers, 1. / / Ick wil singhen vander ghoetheyt des Heeren eewelyck /
unde syne I / Waerheyt vercondighen mit mynen Monde vorder
unde vorder.
(Naar de herdruk van G. C. Hoogewerff, Utrecht 1930)

Ik hoorde die bazuine blazen
(ed. Hoogewerff biz. 106)
Ik hoorde die bazuine blazen...
Zeer verde hoort men haar geschal,
In Jerusalem, in Edom, in Bazan —
Die boden roepen overal...
Haar geluid is, na mijn verzinnen:
,,Maakt u op totter Bruiloft bereid,
Alle die den Konink beminnen!
Die poort is open, gaat daar binnen!
Versiert u, trekt aan dat bruiloftskleid!"
0 Zion rein uitgelezen,
Hebdij haar stemme niet gehoord?
En wilt nu niet wederhorig wezen,
Maar wilt ontvangen des Heren Woord!
Gij hebt genade verkregen,
Neemt het waar, werdt u gezeid!
Dus maakt u op den wegen,
Eer gij met Babel werdt verslegen!
Haast u, haast u, ras zonder verbeid!
verde: verre; Edom en Bazan: heidense, aan Israel vijandige koninkrijken; na mijn verzinnen: naar ik het meen te begrijpen; wederhorig:
ongehoorzaam; maakt u op den wegen: gaat op weg; zonder verbeid:
zonder uitstel.
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O gij wachters tot Zion, ziet in 't verren!
Mij dunkt, ik zie dat zwaard bereid:
Laat uw bazuinen nog eens scherren,
Oft er nog iemand in rusten leit,
Opdat ze mogen ontwaken
Linde van den slaap opstaan!
Dat ze haar onschuld niet en maken,
Als die Here zal komen ter wraken,
Die de wederspannigen zal verslaan!
O gij bozen aard', gij wilt niet horen?
Uw einde zal zeer jammerlijk zijn!
Die wachters zeggen u te voren,
Maar gij maakt uw onschuld alle wel fijn...
Den vrede scoot gij buiten!
Uw bloed zij op uw hoof d!
Die poortier begint te sluiten:
Gij zult daar blijven buiten,
Omdat gij die Waarheid niet gelooft!
A../ A...0 p.■.1

Den tijd is hier om te maaien,
Want die boosheid heeft die overhand.
Daar en is schier geen plaats om te zaaien:
Het onkruid vervult dat gantse land.
Die zomer is bijna voorleden -Men hoort der trompetten gepijp...
Die verachters verachten den vreden!
't Is tijd die perse te treden!
Slaat aan uw zeisen, den oogst is rijp!
Die Heer zal alle vogelen een maaltijd bereiden
Te Bosra in Edam, zo ik las,
scherren: schetteren; zijn onschuld maken: zich verontschuldigen.
Aan het slot van de zesde strofe is een oudere lezing gevolgd; vgl.
Kiihler, Gesch. d. Ned. Doopsgez. 223. 't Is tijd die perse te treden:
vgl. Openb. 19 : 15.

2

Van 't vleis der koningen en prinsen beiden:
Komt, gij gevogelt, verzaamt u ras!
Wilt u van der landsheren vleis voeden!
Zo zij deden, werd hen gedaan!
0 gij knechten des Heren, zijt vroom van moede!
Wast uw voeten in der godlozen bloede!
Dit loon zullen onze rovers ontvaan!
Verblijdt u met vreugden unde jogen!
Speelt op uw herpen een nieuwe lied!
Wilt u in onzen God verhogen,
Gij alle die deze wrake voorziet!
Die Heer komt om te betalen
Linde te wreken ons aller bloed!
Zijn gramschap begint te dalen:
Wij verwachten die leste schalen!
O Bruid, gaat uw Heer en Konink tegemoet!
jogen: juichen; zich verhogen: zich verheugen; die leste schalen: de
zeven fiolen uit Openb. 16.
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UIT DE VEELDERHANDE LIEDEKENS
Veelderhande / Liedekens, ghemaeckt uyt den / / Ouden ende
Nieuwen Testamente, / die voortijdts in Druck zijn uytghegaen.
I / Waer toe noch diversche Liedekens ge- / / stelt zijn, die noyt
in druck gheweest en hebben, / ende zijn in ordeninghe van den
A.B.C. / / bij den anderen ghevoeght. / Noch op een nie ghevoeght
een nieuw Liedtboecx- / ken, van seer stichtelijcke Liedekens: Met
noch / / eenige nieuwe Liedekens, die in voorgaende / / Druck noyt
gheweest en zijn. / / T'Amstelredam. / Bij Cornelis Claesz. Boeckvercooper, / / op 't water, in 't Schrijfboeck. Anno 1593.

1k, arme kind, waar zal ik keren (fol. 186)
Ik, arme kind,
Waar zal ik keren
Dan mij verneren
Onder Gods hand?
Dat mij den wind
Der valser leren
Niet en mag deren,
Heer, doet mij bij stand.

0 God, doet mij
Verjubileren:
Ik zal lauderen
Uw name groot,
Al zoud' men vrij
Mij persequeren
En tribuleren
Tot in der dood!

0 Heer, God Vader,
Vol van genade,
Van alle kwade
Mij doch bewaart!
Gij, Fontein-ader,
Vloeit vroeg en spade
Op Dijnen zade
Van Dijner aard!

Zal ik niet haast
Met LI verblijden
In witter zijden,
0 Vader jent?
't Leven verbaasd
Is niet dan strijden,
Tot allen tijden
Druk en ellend.

waar zal ik keren: waartoe zal ik mij wenden, wat kan ik doen; op
Dijnen zade: op tivi kind (eren); verjubileren: juichen; lauderen:
loven; persequeren: vervolgen; tribuleren: kwellen, pijnigen; in witter
zijden: in een kleed van witte zijde (vgl. Openbaringen 6 : 11); jent:
edel; verbaasd: verbijsterd, verdwaasd.
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Tot U, o Here,
Wil ik tmij geven:
Mijn steen verheven,
Mijn toeverlaat!
Want in Uw lere
Vind ik het leven:
Hoe zoud' ik beven,
Als Gij mij bijstaat?

Na it allene
Zijn mijne gangen!
Ik ben behangen
Met zonde snood.
Na anders gene
Staat mijn verlangen:
Wilt mij ontvangen,
Heer, in der nood!

Ik bid U zere
Om Uwe gratie:
Tot elker spacie
Verhoort Uw bruid!
Vertroost Uw tere
Door jubilatie,
Als 's werelds natie
Zal roepen luid!

Zal dees turbatie
Nog lange duren?
Dit doet mij truren:
Troost mij, o Heer!
Want door blamatie
Zij veel vervuren
Door het verzuren
In Uwer leer.

Als haar de mensen
Zere verblijden,
Jagen en rijden
Na 's werelds loop --Dan is mijn wensen

Zo wilt bewaren,
Sparen en wachten
Mij door Uw krachten,
Mijn Middelaar!
Wilt mij vergaren,

En mijn belijden:

Leiden, en achten
Bij die geslachten
Onder 't outaar!

Wilt mij bevrij den
Voor zulken koop!

geven: begeven; steen verheven: hoge steenrots („hoop vertrek”,
vgl. Psalm 46 : 8); tot elker spacie: ten allen tijde; Uw bruid: nl. de
ziel; tere: zwakke (nl. bruid); jubilatie: jubelend geluk; werelds
natie: het yolk der wereld = de onbekeerden; voor zulken koop:
voor het verwerven van zulk een (waardeloos) bezit; na anders
gene: naar geen ander; turbatie: beroering; truren: treuren; blamatie:
schimp, laster; vervuren: vervoeren, verleiden; door het verzuren
in Uwer leer: doordat het zwaar valt in Uwe leer to blijven; wachten: bewaken; vergaren: tot de Uwen verzamelen; achten bij die geslachten onder outaar: rekenen tot de gedoden onder het altaar
tot de geloofsmartelaren (vgl. Openbaringen 6 : 9).
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O God, mijn Herder,
Doet mij doch groeien,
Door lief de bloeien
Als rank vruchtbaar!
Ik weet geen weerder:
Wilt mij besproeien,
Laat op mij vloeien
Uw Geest eerbaar!

O Gij, Fonteine,
Vol goeds geprezen,
Daar uit gerezen
Is 't Leven jent:
Gij kont alleine
Ons ziel genezen:
Wilt bij ons wezen
Tot in den end!

Nu bid ik, Prinse,
Mijn God almachtig,
Weest nu doch achtig
Uw schaapkens al:
0 Heer, bemint ze
Uit liefden krachtig!
Weest ons gedachtig
In 't jammerdal!
geen weerder: geen dierbaarder (nl. dan Gij); eerbaar: (hier verzwakt tot) goed; jent: edel; Prinse: God (herinnering aan de opdracht van het vers aan den Prins der rederijkerskamer); weest nu
doch achtig: sla nu toch acht op.
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Och Here, Gij staat altijd in mijnen
zinne (fol. 246)
(Bruid)
Och Here, Gij staat altijd in mijnen zinne:
Mijn ziele verlanget om bij LI te zijn!
Mijn hert is ontbroken door Uw minne:
Och, wanneer zal ik komen voor Uw aanschijn?
(Christus)
Gij kleine vergadering, wilt niet vrezen:
Wie verwint, zal de krone ontvaan!
Ik kome tot u, Ik en laat u geen wezen:
O Mijn uitverkoren, en wilt u niet verslaan!
(Bruid)
Gij schoonste onder de kinderen der mensen,
Mijn ziele verlanget om bij LI te zijn!
Na Uw zaligheid moet ik altijd wensen:
Och, wanneer zal ik komen voor Uw aanschijn?
(Christus)
Staat op, Mijn vriendinne, wilt nader komen:
Wie verwint, zal de krone ontvaan!
Mijn bruid, gij hebt Mij clat hert ontnomen:
O Mijn uitverkoren, en wilt u niet verslaan!
ontbroken: krachteloos, verteerd; Uw minne: liefde voor U; kleine
vergadering: de Gemeente, hier voorgesteld als Christus' bruid; ontvaan: ontvangen; en wilt u niet verslaan: weest niet mismoedig;
Mijn bruid, gij hebt Mij dat hert ontnomen: vgl. Hooglied 4 : 9.
B N L. A 10-3
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(Bruid)
O Here, komt doch tot mijner baten:
te zijn!
Mijn ziele verlanget om bij
Gij zijt mijn sterkheid: en wilt mij niet verlaten!
Och, wanneer zal ik komen voor Uw aanschijn?
(Christus)
Ik ben uwen trooster, wilt u niet vervaren:
Wie verwint, zal de krone ontvaan!
Ik zal u in 't vier en water bewaren:
O Mijn uitverkoren, en wilt u niet verslaan!
(Bruid)
O Heer, hoe zal ik te vollen gedanken?
Mijn ziele verlanget om bij LI te zijn!
O edel Wijnstok, lavet doch Uw ranken:
Och, wanneer zal ik komen voor Uw aanschijn?
tot mijner baten: tot mijn voordeel, vreugde; wilt u niet vervaren:
beangstig u niet; in 't vier en water: met een bijgedachte aan de terechtstellingen door verdrinking en door de brandstapel.
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UIT HET NIEUW LIEDENBOEK
Een nieu Lie- / / denboeck, van alle nieu- / / we ghedichte Liedekens,
die noyt in / / druck en zijn gheweest, ghemaeckt wt den / / Ouden
ende Nieuwen Testamen- / te, nv eerst byden anderen ver- / / gadert, ende nieus in / / Druck ghe- / / bracht. / Apocal. 14.a.1. /
Ende ick hoorde een stemme van- / / den Hemel als eens grooten
waters, ende als de / / stemme eens grooten Donders, ende de stemme die / ick hoorde, die was als der Herpen speelders, die / / op
haer Herpen spelen. Ende sy singhen ghelijck / / een nieuwe Liet
voor den stoel, ende voor die / / vier dieren, ende voor die Ouders.
Ende / niemant en conde dat Liedeken ge- / leeren, dan de hondert ende / / vierenveertich duysent, / /die vander aerden / ghecocht / / zijn. / I Ghedruckt int Jaer ons Heeren, / / M. CCCCC.
LXII.

Ik moet den Here prijzen (fol. 236)
Ik moet den Here prijzen
Alle mijn leven lank;
Uit dankbaarheids bewijzen
Zing ik Hem ook lofzank!
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
Ea. God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
Hoort, o mensen goedwillig,
Dit
Esaias' leer:
„Heilig, heilig, ja heilig
Is d'Almachtige Heed"
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
Een God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
uit dankbaarheids bewijzen: om mijn dankbaarheid te bewijzen; Esaias' leer: de leer van Jesaja (vgl. Jesaja 6 : 3).
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In 't scheppen aller dingen
Zo was den Vader daar;
Den Zone gink 't volbringen
En Zijnen Geest dreef daar.
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
Eên God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
Hij schiep Adam ten stonden
Na Zijns gelijken beeld.
Doen Adam viel in zonden,
Heeft Hij hem opgeteeld.
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
Een God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
Gods goedheid wordt beseven,
Want Hij den lief seen schat
Voor onsliEn heeft gegeven:
De Zoon uit 's Hemels stad!
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
Eên God van allegader,
Die eeuwig is .geweest!
Hij, die ooit resideerde
In den schoon hogen troon,
Uit lief den Hem verneerde
En Let Hem voor ons doOn.
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
zo was den Vader daar: was God de Vader aanwezig, trail God de
Vader op; volbringen: voltooien; dreef daar: vgl. Genesis 1 : 2, „en
de Geest Gods zweefde op de wateren"; ten stonden: Coen, op dat
oogenblik; na Zijns gelijken beeld: naar het beeld van Zijn gedaante; beseven: ondervonden; ooit: altijd; resideerde: woonde; troon:
hemel.
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Eên God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
Den hogen, weerden Zone
Stortte voor ons Zijn bloed
Om ons reinigen schone:
Dit docht den Vader goed.
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
an God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
Den Goeden is gegeven
Voor d'ongerechte kwaad,
Die Hemelse uit dat leven
Voor 't dude aardse zaad!
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
Eên God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
Gods waarheid op 't verhaalde
Voor logenaars veratht
Gods Zone Zelfs betaalde
Voor 't creatuurs geslacht!
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
Eên God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
Gods uitverkoren knechten,
Verlost uit Pharaons macht:
weerden: dierbare; den Goeden: Christus; voor d'ongerechte kwaad:
ten behoeve van de boze zondaars; die Hemelse... zaad: Christus is
gegeven uit het eeuwige leven ten behoeve van het in de zondendood liggende aardse geslacht; Gods waarheid... geslacht: Gods
Zoon zelf loste voor het menselijk geslacht (nl. door Zijn kruisdood) Gods eed op wat Hij toegezegd had — en dat ten behoeve
van veraclite leugenaars (die dus geen recht er op hadden, dat God
van Zijn kant Zijn beloften gestand zou doen); uit Pharaons macht:
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En wilt geen kalf oprechten,
Maar looft Gods grate kracht!
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
Een God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
De heidens in 't gemeine
Verheffen veel of goon:
Geeft God de eer alleine
Van Zijnen lieven Zoon!
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
Een God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
Enig God Trinitate,
Eeuwig gebenedijd:
LI ,moet men vroeg en late
Loven t'eeuwiger tijd!
Glorie zij den Vader,
Den Zoon en Heilig Geest:
Een God van allegader,
Die eeuwig is geweest!
(hier, in verband met het „kalf - uit de volgende regel, voor:) uit
de macht der zonde; kalf: afgod (vgl. voor de geschiedenis van het

gouden kalf Exodus 32); Trinitate: Drieenigheid.
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UIT HET OFFER DES HEREN
Dit Boec / / wort genoemt: Het Offer / / des Heeren / om het inhout
van sommighe I / opgheofferde kinderen Godts: De welcke I / voortgebracht hebben wt den goeden schat / / haers herten I Belijdingen /
Sendtbrieuen / / / ende Testamenten / de welcke sy metten monde / /
beleden I ende metten bloede bezegelt hebben / / I Tot troost ende
versterckinge der Slach- / schaepkens Christi / die totter doot ge- / /
schict zijn / Tot lof / prijs ende eere / / des geens diet al in alien
ver- / / mach / wiens macht / I duert van eewic- I / heyt tot eewic/ / heyt / A- / / men. / / Noch zijn bier by ghe- / / daen veel Liedekens
I Belijdinghen / / ende Brieuen / die noyt in druc / / en zijn geweest.
I I Item / noch is bier by / I ghedaen een Liedtboecxken / tracte- /
rende van het Offer des / I Heeren. / / Ghedruct in het jaer / I / M.
CCCCC. LXX.
(Naar de herdruk van Prof. Dr. S. Cramer, 's-Gravenhage 1904).

Een liedeken van Maaiken Boosers
(fol. 242)
Die op den Heer betrouwen,
En kwamen nooit ter schand;
Zij jonk of oud, mannen of vrouwen,
God sterkt ze met der hand.
Daar was een vrouw, hiet Maaiken
Boosers — die werd gevaan.
Zij heeft getreden d'enge paaiken
Ter.-rechter-stad-waart aan.
Maaiken Boosers werd op 10 of 18 September 1564 to Doornik
om haar geloof verbrand. De gegevens voor dit lied zijn ontleend
aan een aantal brieven, die zij in de gevangenis geschreven heeft en
die zijn opgenomen in Het Offer des Heren (Bibl. Reform Neerl. II,
pag. 411-419). Gevaan: gevangen genomen; d'enge paaiken: het
smalle pad met aan de ene kant vuur en aan de andere zijde een
diep water en dat de enige toegang vormt tot de „rechte stad
(vgl. 't apocriefe 4 Ezra 7 : 8).
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Tot haar zo is gekomen
Der kerken prochelpaap
En heeft na 't gelove vernomen
Van dat eenvoudig schaap.
Want zij was niet verschenen
In zijne kerk in Tang:
Dus maakte hij hem op de benen
En nam tot haar den 'gang.
(Die vrouw had haar gehouden
Stillekens in haar huis,
Hetwelk haar niet en berouwden,
Al kwam daardoor het kruis.)
p-, „Waar is uw kerk?" was 't zeggen.
p-, „Bekend is zij u niet,
Want wist gij 't, zoudt daarop toeleggen
Dat gij ze in vree niet lied"
„Wilt gij .00k wel geloven",
Heeft hij gesproken fijn,
„Dat alle Heiligen hierboven
In 't Hemel'rijke zijn?"
Zij had milks niet gelezen,
Gaf zij to verstaan zoet,
Maar gelezen had zij van dezen
In 't Boek der Wijsheid igoed:
der kerken prochelpaap: de pastoor van haar kerkelijke parochie;
na 't gelove vernomen: een onderzoek ingesteld naar het geloof;
wilt gij ook wel geloven enz.: „Doen vraagden zij, oft ik niet en
wilde geloven, dat alle Heiligen in den hemel zijn. Ik zeide: Dat
(wat) ik niet gelezen en hebbe (nl. in de Bijbel), en kan ik niet
verantwoorden; mer (maar) aldus vele heb ik gelezen (nl. in het
apocriefe Boek der Wijsheid van Salomo, hfdst. 3, vers 1): De gerechtige zielen zijn in de handen Gods ende de pijne des doods en
zal ze niet aanroeren. Daar en zeiden ze doen niet veel op". (Uit
een brief aan haar ouders; t.a.p., pag. 414).
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„Der gerechtiger zielen
Zijn in des Heren hand;
Doods pijn zal haar niet om vernielen
Roeren aan enig kant".
Veel kwamen haar bevechten
Met menigerlei list,
Weerlijk en geestelijke knechten:
Loos vossen Antichrist.
Maar zij stond haar vijanden
Tegen als een heldin,
Zodat zij al kwamen ter schanden,
Die tot haar wilden in.
Monsieur Massaert, met Schepen
En nog een weerlijk man,
Hebben de zaak ook aangegrepen
En streden Maaiken an:
„Dat zij waar van die kwaadste
Sect, die ter wereld was ooit!"
Maar zij zwichtten voor haar in 't laatste,
Door Godes Woord gedooid.

om vernielen: ter vernietiging; weerlijk: wereldlijke; loos vossen
Antichrist: loze vossen (belagers) van den Antichrist; tot haar wilden in: haar wilden bezoeken (om met haar to redetwisten); Monsieur Massaert enz.: „ alzo men dezen Zondag heeft molten
zien, hoe Montsieur Massaert met een Schepen, met nog een
reldlijk geleerd man, dewelke mij geacht hebben voor de alderlelijkste secte, die ooit onder den hemel geweest is. Mer doen ik haarlieden (hun) mijn gelove verhaalde, doen heb ik haar altemaal
weenachtig gemaakt, alzo dat zij nauwe en konden spreken ende
ten laatsten zijn ze vriendelijk van mil gescheiden”. (Uit een brief
„aan de Broederen"; t.a.p., pag. 415); streden ... an: scholden; gedooid: ontdooid.
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Het is klaarlijk gebleken,
Dat zij schreiden eenpaar,
ja, dat zij nauw meer konden spreken,
Zijnde verwonnen gaar!
Dus zijn ze in 't laatst gescheiden
En gingen vriendlijk heen,
Want daar langer niet to verbeiden
Was dan oneer alleen.
Broeders, looft, prijst Gods werken
Zonder ophouden zeer,
Die dus wonderlijk koomt versterken
Zijne ledekens teer.
eenpaar: voortdurend; gaar: volkomen; ledekens teer: zwakke leden.
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Een Liedeken van Weinken Klaasdochter
(fol. 246)
De Heer moet zijn geprezen
Van Zijn goedertierenheid,
Dat Hij altijd wil wezen
nieuw zijn verrezen
Bij
En hebben 't kwaad afgeleid.
Dit mag men klaarlijk sporen
Aan die vrouwe Weinken Klaas,
Uit God zijnde geboren,
Wiens Woord zij had verkoren
Tot haarder troost ende solaas.
Gevaan liet men haar bringen
In Den Haag voor d'Overheid;
Met vragen zij haar aangingen:
Of zij bleef bij die dinigen,
Die zij voorheen had igezeicl?
„'t Geen, dat ik heb gesproken,
Blijf ik vast bij", heeft 'zij verklaard.
Zij mochten 't vier wel stoken
Om branden ende roken,
Zij was claar niet voor vervaarcl.
Wendelmoet of Weinken Klaasdochter van Monnikendam was de
eerste vrouwelijke martelaar van het Protestantisme in het gewest
Holland. Na een langdurige gevangenschap, achtereenvolgens te
Monnikendam, Den Haag en Woerden, werd zij op 20 November
1527 te 's-Gravenhage na worging verbrand. Het lied sluit nauw
aan bij „De belijdinge van Weinken Klaas", zoals deze in Het Offer
des Heren is opgenomen (Bibl. Reform. Neerl. II, pag. 422-427).
De hieronder volgende aanhalingen zijn daaraan ontleend. Mag men
klaarlijk sporen: kan men duidelijk zien; solaas: vreugde; gevaan:
gevangen; aangingen: bestookten.
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Een was er, die daar taalde,
Vraagde nog van 't Sacrament:
Daarop Weinken verhaalde,
Dat meel was dat men maalde
En 't brood enen duivel blend.
Hij zeide: „Gij moet sterven,
Is 't zaak, dat gij hierbij blijft!"
Maar om 't Rijk Gods te erven
En die kroon te verweven,
Was zij door Gods kracht gestijfd.
Dus is 't oordeel gegeven,
Dat zij zou worden verbrand;
Maar deur Gods Geest gedreven,
Gaf zij willig haar leven
Over in des Heren hand.
Die monik zag men lopen
Om die vrouwe met zijn kruis:
Die leugenen met hopen
Gink hij aldaar ontknopen
Om haar brengen tot confuis.
Hij haar alto zeer kwelden,
Dat 't jammer was en verdriet;
De beul dies ook ontstelden:
„Moeder'', was zijn vermelden,
„Laat u van God trekken niet!"
taalde: sprak; Sacrament: ni. de hostie; daarop Weinken verhaalde
enz.: „Ik houde uw Sacrament voor brood ende meel: waar gijlieden
dat voor enen God houdt, zo zegge ik, dat 't uwen duivel is". (t.a.p.,
pag. 423); die kroon: vgl. Openbaringen 2 : 10; gestijfd: gesterkt;
die monik: die nl. moest trachten haar bij de gang naar en op de
brandstapel nog tot inkeer te brengen; ontknopen: uiteenzetten; confuis: verwarring; de beul dies ook ontstelden enz.: „De henker
(beul) sprak: Moeder, blijft bij God, ende laat u van God niet
trekken" (t.a.p. pag. 426); dies ook ontstelden: raakte daarvan ook
onder de indruk.
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Zij halp den pulver steken
Zelfs tot haren bozem in.
Ziet, wat daar is gebleken:
Van zelfs is zij gestreken
Tot den paal als een heldin.
Sprak: „Zal ik niet afvallen
En staat de banke ook vast?"
Daar 'gink de monik rallen
En had met zijn loos kallen
Die vrouwe nog geern verrast.
Maar zij gink haar zelfs voegen
Zeer blijdelijk aan den paal:
Wel gink na haar genoegen,
Maar die sophisten wroegen
En godlozen altemaal!
De beul trad aan om worgen:
Doen sloot zij haar ogen fijn,
Hebbende in 't hert verborgen
Een Trooster niet om zorgen:
Verlangende thuis te zijn.
Dus befell* ontsl'apen
Is Wendelmoe in den Heel',
Maar moniken en Ipapen,
Die na 't Christenbloed gapen,
Verzaad worden zij nemmermeer.
den pulver: de veroordeelde kreeg op de borst tussen het hemd een
zakje met kruit, dat dan tegelijk met het stroo werd aangestoken;
gestreken: gegaan; de banke: nl. waarop zij aan de paal moest
staan; rallen: kletsen; kallen: beuzeltaal; verrast: verschalkt, verstrikt; sophisten: valse leraars (de priesters); wroegen: voelden
wroeging (rijmdwang voor: wroegden hem); niet om zorgen: waardoor zij niet behoefde te vrezen; gapen: snakken.
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UIT HET LIEDBOEKSKEN BIJ HET
OFFER DES HEEREN
Een Liet- / / boecxken, tracterende van / / den Offer des Heeren,
int Welke oude ende / nieuwe Liedekens, wt verscheyden Copien
vergadert zijn, om by het Offerboeck ghe- / / uoecht te worden,
want het van eender ma- / / terien roert, als van verraden, vanghen
ende / / dooden, aengaende der Slachtschaepkens / / Christi, die de
stemme haers Herders / / Jesu Christi getrouwelijck ge- / / hoorsaem
zijn gheweest / / tot der doodt / toe. / / Item, hier is een Regi- / /
ster achter by ghemaeckt, om elck / Liedeken op zijn Folium / te
vinden. / / Matth. 10. c. 22. / / Om mijnen Naem suit ghy van alle
men- / / schen ghehaet worden, maer die volstan- / / dich blijft tot
den eynde, die / / sal salich wor- / / den.
(Naar de herdruk van Prof. Dr. S. Cramer, 's-Gravenhage 1904).

Een liedeken van vier vrome Christenen,
genaamid Goris, Wouter, Grietken ende
Naanken, ende daarna nog een, genaamd
Katherijn, opgeofferd te Gent, in 't jaar
1 5 5 1 (fol. 8)
Doe men vijftienhonderd schreve
Daartoe een-en-vijftig jaar,
Doen werden beroofd van 't leven
Vier vrome Christenen voorwaar.
Te Gent al binnen der stede,
Daar warden zij verbrend:
Zij leefden met God in vrede
En bleven volstandig tot den end.
Van Lier zijn zij gekomen,
Een stad al in Braband;
Te Gent zijn zij vernomen,
De hoof dstad in Vlaanderland.
Daar werden zij verraden
Van een Judas met zijn knecht:
vernomen: gevangen genomen.
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Haarder vier vrij onbeladen
Beleden haar gelove recht.
Geleid zijn zij uit haren huizen
Al op des Graven Steen:
Zij gebruikten geen abuizen,
Maar beleden de waarheid reen.
Daar hebben zij gezongen
Menig schoon geestelijk zank,
Met vriendelijke tongen
God sthenkende lof en dank.
Veel moniken ende sophisten
Hebben haar gevallen aan,
Oft zij ze met valse listen
Mochten brengen van de rechte baan;
Maar de Christenen na betamen
Wederstonden ze met Gods Woord,
Dat zij haar moesten schamen,
Die zoeken der zielen moord.
Zij hebben haar ordeel ontvangen
Na des Keizers mandament,
Omdat zij zijn afgegangen
't Vleiselijke Christendom blend
En in Gods Gemeinte getreden,
Die door 't Woord Gods geestelijk baart;
Na 't geloof een doopsel beleden:
Van geen kinderdoop die Schrift verklaart.
haarder vier: met hun vieren; vrij onbeladen: heel onbeschroomd;
des Graven Steen: het kasteel van Gent; abuizen: bedriegerijen; reen:
rein; sophisten: valse leraars, priesters; na betamen: zoals het behoort; mandament: edict (nl. het plakkaat van Karel V); zijn afgegangen: hebben verlaten; Gods Gemeinte: nl. de Doperse Broederschap als de ware gemeente des Heren; die door 't woord Gods
geestelijk baart: vgl. 1 Petrus 1 : 23; na beleden: (en omdat zij)
een doop beleden, die eerst na de belijdenis van het geloof mag
plaats vinden; verklaart: spreekt.
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Op den dag, dat zij sterven zouden
En ,dat ordeel hadden ontvaan,
Haar liefd' en zag men niet verkouden,
Maar als vrome getuigen staan!
„Dit 's den dag, - heeft Naanken gesproken,
„Daar mij zo lang na heeft verlangd!"
Goris, Wouter en Grietken ontloken
Haar monden en hebben God gedankt.
Zonder worgen zijn zij verwezen
Te branden elk aan even staak;
Doen zeide die vrouwe geprezen:
„Wij danken U, Heer, van deze zaak!"
Grietken sprak met goeder menen:
„Spaart drie staken, Raadshere bemind;
Alle vier sterven wij wet aan ênen,
Want , geestelijk zijn wij al eensgezind".
Acht moniken zijn daar gekomen
Om to kweilen dat Godlijk zaad,
Maar zij hebben niet aangenomen
Der valser profeten raad.
„Trekt uit uw lange klerenr
Heeft Grietken tot haar gezeid,
„Eer gij een ander wilt leren,
Maakt uzelven doch eerst bereid!"
Als slachschapen zijn zij geleided
Ter dood, ails Paulus leert,
Vrijwillig daartoe bereided,
En geenszins wrake begeerd.
ontvaan, ontvangen; ontloken: openden; zonder worgen: als verzwaring der straf bleef hier dus de vaak toegepaste worging vexir
het ontsteken van de brandstapel achterwege; verwezen: veroordeeld; met goeder menen: met mooie gezindheid; dat Godlijk zaad:
de kinderen Gods (nl. de martelaren); uw lange kleren: nl. de monnikspijen; als Paulus leert: vgl. Romeinen 8 : 36; en ... begeerd: en
zij hebben geenszins wraak begeerd.
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Die moniken gingen mede:
„Blijft achter," hebben zij gezeid,
„Wij kennen u wel, laat ons met vrede:
Want u to horen zijn wij niet bereid".
Op 't schavot kwam Goris eerstwerven
En sprak tot den volke zeer blij:
„Weet, dat wij niet en sterven
Om diefte, moord oft ketterij!"
Ditzelfde Naanken zeide;
Doen werden die moniken gram.
Daarna men Wouter opleidde,
Zachtmoedig als een lam.
Daarna zijn zij alle viere
Gevallen op haar knien
In , gebeden, na Christenen maniere,
Daar het brandoffer zoude geschien.
Zij kusten malkander ter steden
Zeer vriendelijk aan den mond
Al met den kus des vreden -Dit was die laatste stond.
Tot den volke zag men ze spreken
Vriendelijk met bliiden gelaat;
't Welk de moniken wouden wreken
En stonden voor haar zeer kwaad.
Een uit den volke riep daartegen:
„Hoort, gij Antecihristen verwoed,
Staat achter uit den wege!
Laat de vrouwen spreken zoet!"
Wouter sprak ter zelven tijden:
„Borgers van Gent, hoort mijn vermaan!
Weet, clat wij niet en lijden
diefte: diefstal; den kus des vreden: vgl. 2 Corinthiers 13 : 12;
wreken: straffen, verhinderen; staat achter: verwijdert u.
BN L. A 10-4
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Als Ketters of to Luthriaan,
Die in d'een hand den pot met bieren,
In d'ander hebben dat Testament:
Gods Woord in dronkenschap hantieren,
Daardoor die Waarheid wordt geschend!"
Bij der kelen zijn zij opgehangen
Met enen strop, maar niet verworgd.
Daar zij nu waren in 't bedwangen,
Hebben zij voor malkander gezorgd,
Zegigende: „Laat ons vromelijk strijden,
Want dit 's onze laatste torment;
Hierna zullen wij verblijden
Met God in vreugde zonder end!"
Nu hangende in de pijne,
Eer het vier aangesteken werd,
Viel Goris uit den strikke zijne;
Daarna bevink het vier zeer herd
Wouter, zeggende uit 't benauwen:
„Och broeder, zijt welgemoed!"
Doen riep Goris met vasten betrouwen:
„Sterkt mijn geloof, o Here goed!"
Zij hebben haar offeranden
Na des Heren woord gedaan,
Zeggende: „Vader, in Uwen handen
Wilt onzen geest ontvaan".
Haar geloof is in 't vier ten fijne
Als 't goud geproefd zeer net,
Luthriaan: Lutheraan; hier wordt op felle wijze uitdrukking gegeven aan het bezwaar van vele Dopers tegen de overige Hervormde groepen, die huns inziens met het geloof to weinig ernst
maakten in de praktijk van het dagelijkse leven; bedwangen: nood;
voor malkander gezorgd: zich over elkaar bezorgd gemaakt; vromelijk: dapper; offeranden: nl. van hun leven; ontvaan: ontvangen;
ten fijne: tenslotte.
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Niet vrezende voor die pijne:
Geen torment heeft haar belet!
Bij de Heren van 's Keizers Rade
Zijn deze vier moorden geschied;
Die Stadheren van zulke daden
Hebben haar oak gewachtet niet!
Zij gingen haar besmetten
Aan een onnozel lam:
Acht dagen daarna in hetten
Des viers een vrouw haar einde nam.
Doen deze in gevankenisse
Van ide moniken werd gekweld,
Sprak zij met woorden gewisse:
„Om mijn geloof werde ik gesteld
Aan een staak en laat mij verbranden:
Wat zult gij voor uw gelove doen?
Betert u oft gij koomt in schanden!"
Merkt doch aan deze vrouwe koen!
Katherijn was haren name;
Haar oordeel heeft zij ontvaan:
Levendig te staan in des viers vlame,
Als die vier hadden gedaan.
Dus zijn ze met haast gegangen;
Een broeder, staande in haar gemoet,
Boog neer ter aarden met verlangen:
En hebben malkander vriendelijk gegroet.
Na 't schavot gink zij zonder leiden.
Zij sprak: „Wilt mijn handen ontdoen,
's Keizers Rade: de Keizerlijke regering; die Stadheren: de heren
der stedelijke overheid; in haar gemoet: op haar weg; verlangen:
nl. om haar lot te mogen delen; zonder leiden: zonder geleid te
worden, uit eigen beweging; ontdoen: losbinden.

25

Dat ik mij tot bidden bereide,
Dat mij die Here mag behoen".
Zij knielde met haar harden tsamen,
Dede God een vierig gebed
Om sterkheid in Zijnen name:
Dat gaf Hij haar ook onbesmet.

Zij werd aan den staak gebonden,
Gesterkt door Godes Geest;
Niet vrezende het versionden,
Sprak kloekelijk, onbevreesd:
„Voor het gelove waarachtig
Worde ik ten viere geleid;
Wat igij mij te doen zijt machtig,
Ben ik vrijmoedig te lijden bereid".

Als zij aan den staak was gebonden,
Den verleider gink haar toe,
Om zijnen desem te vermonden.
„Zwijigt, uw kwellinge ben ik moe",
Sprak zij, „wilt uw troostens vermijcien!
Troost uzelven, laat mij met vreed;
Want om Wiens name ik hier lijde,
Troost mij nu op dezer steed!"

Zij riep met vasten betrouwen
Tot God in haren nood:
Voor aller mensen aanschouwen
Is zij verbrand tot der dood.
verslonden: verslinden (nl. van het vuur); den verleider: de monnik, die moest trachten haar tot inkeer te brengen; gink haar toe:
naderde haar; zijnen desem te vermonden: zijn zuurdesem (zijn leer)
onder woorden te brengen.
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Hieraf en wilt u niet vrezen,
Gij, die Gods Woord bemint:
Hij en laat die Zijne Been wezen,
Want door Zijn lief d' Hij 't al ontbindt!
Gij, overheid, wilt doch ontwaken!
Hoe blijft gij dus lange verblend?
Het zijn to wonclerlijke zaken,
Dat gij Hem niet en kept,
Die u de macht heeft gegeven
Te voeren dat wereldlijke zweerd!
Die gij vermoordt en nemet 't leven,
Zijn Christo lief ende weerd!
hieraf
vrezen: maakt u hierover niet beangst; dat wereldlijke
zweerd: vgl. Romeinen 13 : 1.
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Een liedeken van een vroom Christen, te
Veuren deerlijk onthoofd (fol. 23)
In bitterheid der zielen
Klage ik dit jammer groot:
Dat men dus ziet vernielen
Die Gods Woord belijden bloot!
Veel hebben 't hemels brood
Betaald met bloede rood:
Die Phariseeuwse fielen
Brengen ze meest ter dood.
Een broeder, goed van naturen,
Heb ik na den geest gehad;
Die moeste den dood bezuren
Te Veuren binnen der stad.
Gods Woord beleed hij plat,
Daar hij gevangen zat:
„'t Rijk Gods zal mij geburen,
Want Hij belooft ons dat!
„Hoe zij mij trekken en tezen
En kwellen met verdriet -En wilt daarom niet vrezen
Die dat lichaam doden, ziet,
Mijn ziel, alzo God ried,
Daaraan en hebben zij niet:
God zal Zijn arme wezen
Troosten, wat Naar geschiedt!"
De naam van den hier bezongen martelaar is niet bekend; volgens
het Groot Offerboek van 1617 werd hij in 1553 te Veurne terechtgesteld. Het bovenstaande lied komt reeds voor in de Veelderhande
Liedekens van 1556. Verschillende regels er van zijn overgenomen
uit een lied, dat de martelaar zelf in de gevangenis gedicht had; geburen: gebeuren, ten deel vallen; tezen: pijnigen; alzo God ried: zoals
God beval (nl. Mattheus 10 : 28).
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Zijn vrouwe, die hij beminde,
Troostte hij met woorden zoet;
Zij was bevaan met kinde:
Hij vreesde voor haar ontspoed
En sprak: „Mijn vlees, mijn bloed,
En atht niet wat men mij duet!
En gij Gods Geest verzinde,
Het waar met u al goed!"
Aan al zijn broeders tezamen
Hij befell* oorlof nam;
Hij en wiide hem d'Woord niet schamen,
Als hij 't sthavot opklam.
Als een onnozel lam
Ootmoedig dat hij kwam:
M'aar de wolven, die daar kwamen,
Die bleven al even gram!
Met zeven wrede slagen
Heeft hij de dood ontvaan:
Nog moest men het hoofd of zagen,
Eer de martelie was gedaan.
Al, die dit zagen aan,
Die werden al ênen traan:
Hoe kondij, God, verdragen,
Die Uwen Geest dus wederstaan?
Zijn arme, bevruchte vrouwe
Die maakte groat misbaar:
Zij sterf van groten rouwe
En ook de vrucht met haar.
bevaan met kinde: zwanger; ontspoed: ongeluk; en gij Gods geest
verzinde: indien gij Gods Geest bemindet; oorlof nam (aan): afscheid
nam (van); onnozel: onschuldig; de wolven: nl. de vervolgers; met
zeven wrede slagen enz.: de onthoofding mislukte dus telkens, door
onhandigheid van den beul of door botheid van het zwaard; ten.slotte moest het hoofd zelfs nog met een zaag van de romp gescheiden worden; ontvaan: ontvangen; sterf: stierf.
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Dit bitter lijden zwaar
Mocht men aanschouwen daar.
0 God, Gij zijt getrouwe:
Gij wreket wel hiernaar!
Och broeders uitverkoren,
Dit doet 't serpents venijn!
Zijidij van God geboren,
En vreest geen zulk gepijn!
Al toogt dat helse zwijn
Op ons een toornig schijn:
Het Woord Gods moet alvoren
Met bloede bezegeld zijn!
Al worden wij misprezen,
Vervolgd in 't aardse dal,
En imoeten een ,gaapsel wezen
Ter wereld groot en smal —
Als schaapkens uit den stal
Verstrooid zijn overal:
God zal ons wel genezen,
Als 't Hem believen zal!
Broeders, die 't Woord betuigen,
Den vrede en 't nieuwe gebod:
En wilt geen knieen buigen
Voor Baal, den afgod!
Al zijn wij des werelds spot,
Geheten dwaas en zot
Wilt troost in Gods Woord zuigen:
Dat bid ik u in 't slot!
't serpents venijn: het gif van de slang (= de duivel), gaapsel:
kijkspel; groot en smal: voor groot en klein, voor alien; genezen:
redden; nieuwe gebod: vgl. Johannes 13 : 34 („Een nieuw gebod
geef 1k u, dat gij elkander liefhebt”), in Gods Woord zuigen: aan
Gods Woord ontlenen.
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UIT HET GEUZENLIEDBOEK
Eerste Deel van 't / Nieu Geusen / / Liet Boeck waerinne be- / /
grepen is den gantschen handel / / der Nederlanden/ beginnende
Anno / 1 1564. wt alle oude Geusen Liet / / boecken by een versamelt. / Verciert met schoone Oude Re- / / fereynen en Liedekens/
te voren noyt / / in eenige Liet-boecken ghedruct. / / Met de Figuren der Gouverneurs Ghecorrigeert ende verbetert/ ende die / /
Lieden op hun maete en achter-een / volghende Jaeren ghesteldt.
/ / Viue le Gues / / t'Amstelredam/ by Gerrit van Breugel / Inde
Werrelt vol Drucks/ Anno 1616.

Van Christof fel Fabritius, Dienaar des
godlijken Woords, binnen Antwerpen
verbrand (fol. 1)
Antwerpen rijk, o keizerlijke stede,
Nooit uws gelijk: gij zijt nu g'heel in vrede,
Uw kooplien al zijn als Kaphernaijten,
Dies u God zal in den afgrond versmijten!
Tyrus heeft nooit gedaan,
Geen dat gij hebt bestaan,
Nochtans is 't wel verzonken.
Sidon, kwaad en verwoed,
En heeft nooit Christenbloed
(Gelijk , gij doet) gedronken.
Uw tyrannij, zal die niet haast cesseren?
Verraderij ziet men in u regneren!
Uw pastoor boos van onzer Vrouwen kerke
Met een wijf loos legt zijn valsheid te werke:
Simon is hij genaamd
(En 't wijf is wel befaamd:
Zij heet Lange Margriete)
Der secten Jesuijt,
Die daar brengen altijd
Gods kindren in 't verdriete.
Kaphernaijten: inwoners van Kapernaum, bier ongeveer: materialisten.
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Dit vals wijf gink met enen dubblen gronde:
Een ouderlink groette zij met den monde,
Zeggende: „Vriend, mijn geest is zeer verslagen!
Goed raad mij client, hoe ik God mag behagen.
Ons paap, die vuil katijf,
Verdrukt mij arme wijf,
En gij weet doch de waarheid.
Hoord' ik eens, arme schaap,
Uw dienaars met den paap,
Mijn herte voer uit zwaarheid."

Christoffel kloek, dragende Christum binnen,
Heeft zulk verzoek aangenomen uit minnen.
Tweemaal dispuit hadden zij met hun beiden:
Die paap, den druit, moeste met schanden scheiden.
Doen heeft dat wijf igezeid:
„Den paap mij niet meer greit,
Vriend, ik wil u aankleven.
Stelt mij een ander dag,
Dat ik u horen mag:
Ik zoeke d'eeuwig leven."

Daar werd gesteld, end een (lag toe verkoren,
Maar 't wierd verteld den markgraaf van to voren,
Dat hij alsdan neerstelijk waken woude
End volgen an, daar dat wijf ingaan zoude.
Den tweeden Julij vroeg,
Morgens als 't zesse sloeg,
Christoffel, kloek van daden,
Kwam daar als predikant.
Dat wijf gaf hem de hand
En heeft hem zo verraden.
met enen dubblen gronde: met een vals karakter; katijf: ellendeling;
druit: stumper; greit: behaagt.
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Want korts ,daarnaar kwam de markgraaf bloedgierig
En ving aldaar den Harder goedertierig,
End leid' hem strank op 't Steen met veel tormenten.
Op die pijnbank vraagd' hij zijn adherenten.
Christof fel onvertsaagd
Sprak: „Wat gij mij ook vraagt,
Vraagt mij na mijn gelove.
Christum heb ik bekend,
Voor wien ik hier present
Geve mijn lijf ten rove."
Vierschaar sloot toe, daar men hem gink verwijzen.
Christoffel doe zeide, niet om volprijzen:
„Neer schoutet, gij m'oet 't recht niet corrumperen,
Of ik zal dij voor God gaan appelleren!"
De schoutet zeer confuis
Riep: „Leerde gij nooit thuis,
In bossen, veiden mede?"
„Ja ik," sprak hij, „God weet,
End mij is ook zeer leed,
Dat ik 't niet meer en dede."
De schoutet kwaad wilde zulks van hem keren
Met 's koninks plakkaat, maar Christoffel vol eren
Sprak tot henlien: „'t Plakkaat geeft u geen voordeel!
Dat zult gij zien, als gij zult slaan voor 't oordeel!
Als die bazuin zal slaan
Om loon na werk t'ontvaan,
D'excuse werdt zeer sober!"
Dus als Christoffel bleef,
Men vierentsestig schreef,
Den vierden van October.
strank: gestreng; 't Steen: de gevangenis in Antwerpen; adherenten:
aanhangers; present: thans.
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Als hij ter dood zijn offer zou volbringen,
Uit dieper nood zag men de Broeders zingen.
De schoutet sprak: „Tsa beul, haast uwe zake!"
Die hem doorstak, daar hij stond aan de stake.
Als 't gemeen yolk alit zag,
Het liep zonder verdrag
End smeten som met stenen.
Maar 't sdhaapken bleef vermoord,
Verbrand, en dean versmoord...
Is 't niet wel te bewenen?
Neemt dit voor dank, heilige Gods Gemeente!
God zal eerlank aanzien uwe verkleente,
Ende Babel met 't zweerd zijns monds verdommen!
Ook zult gij snel bij hem in 't Rijke kommen!
Dus gij ministers koen,
En zwijgt tot geen saizoen!
Opbouwt Gods kerke sdhone!
Uw mond zij een trompet
Om te leren Gods Wet,
Zo krijgt gij 's levens krone!
zonder verdrag: onverwijld; verkleente: vernedering; ministers: predikanten.
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MT DE SCHRIFTUURLIJKE
REFEREINEN
Veel schoone / Christelijcke ende Schriftuerlijcke / / Refereynen,
ghemaeckt wten ouden ende nieuwen Testamente, die noytin
druck en zijn / / wtghegaen: Met noch een Ghenealogie / / ofte afcoemst des woesten ende / / grouwelijcken Antechrist, eerst / ende
voor aen gstelt. / I Noch is hier by gheuoecht, een boecxken / / genaemt een spel van sinnen, opt derde, / / vierde ende vijfste Capittel
van / / Twerck der Apostelen. / Noch een boecxken genaemt, Den
boom / I der schiftueren, van ses personagien, gespeelt I I tot Midde1burch, in Zeelant, den eer- / / sten Augusto, int Iaer XXXIX. / /
Tot Dordrecht, voor Iasper Troyen Boec- / vercoper inden Griffoen by de Wijnbrug. / / Anno. 1592.

Christus'klacht (fol. K 7)
0 mijn yolk, waarmede hebbe ik u belast,
Dat gij mij dus geheel hebt verlaten?
1k ben die levende fonteine des waters vast,
En gij graaft putten die geen water en eaten!
Nochtans hebbe ik u verlost, tot uwer baten,
Uit den diensthuize van Pharao, mijn uitverkoren!
En door de Rode Zee doen leien van mijn ambassaten,
Daar ik zijn heirkracht liet in versmoren!
1k hebbe u veertig jaar gespijsd in der woestijn als voren!
Ik hebbe Satans hoofd te niece gewreven!
Ik wilde ter wereld om u naakt zijn geboren,
Om u in alien deuigden een exempel te geven!
Te mijnen dertig jaren riep ik u, zo daar staat gesdhreven:
Koomt alle tot mij, die daar met zonden zijt belaan!
Wat zoude ik u meer konnen doen, dan ik u hebbe gedaan?
De titel van dit referein is door mij toegevoegd als samenvatting
van de inhoud; weliswaar worden in de eerste strofe God en Christus niet zorgvuldig uit elkaar gehouden, maar in de drie volgende is
toch duidelijk Christus aan het woord. In de derde regel is het cursief gedrukte ben door mij ingevoegd. Vaten: vasthouden; ambassaten: afgezanten.
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Ik ben een genadig God, dit w61, verzint!
Gelijk den appel mijnder ogen hebbe ik u bewaard,
Ik beminne u meer dan een moeder haar eigen kind!
(Spreekt God. Dat woord wordt u van Christus
[verklaard:)
Ik en hebbe mijzelven voor uliën niet gesp'aarcl
Om mijnen Vader to voldoen voor alle uw gebreken!
1k ben uw medecijnmeester, waarvoor
vervaard?
Die met berouw tot mij kwamen, en hebbe ik nooit
[versteken!
Ik hebbe uw doyen doen Koren, die stommen doen spreken,
Die bezeten verlost, die doden verwekt,
Voor u altoos gearbeid in leren en preken,
Een lanteerne geweest voor uwen voeten perfect!
Ik hebbe den hemel geopend, die waarheid ondekt,
Aan 't kruise hebbe ik mij voor u laten slaan:
Wat zoude ik u meer mogen doen, dan ik u hebbe gedaan?
Met mijnen bloede hebbe ik u gekocht allene:
Dus keert u tot mij opdat gij niet en sneeft!
Der zondaren dood en begere ik gene,
Maar dat hij hem bekere en eeuwig leeft!
Ik roepe: koomt, koomt! Ik ben 't die de zonden vergeeft,
Ik kan u rechtveerdig maken in alle uw zaken:
Dus zoekt mij in alien uw werken, mijn Woord aankleeft!
1k en mijn Vader willen bij tt komen eenwoningemaken,
Want naar uw zaligheid is 't dat ik snake!
Onderhoudt mijn gebod, kleen en groot,
En laat mijn Goddelijk Woord al in uw herte biaken!
Eet mijn vlees en drinkt mijn bloed ter nood,
Welk ik gelaten hebbe voor een testament bloot
Uit groter lief den, die ik tot u drage! Wilt dit verstaan:
Wat zoude ik u meer mogen cloen,dan ik u hebbe gedaan?
versteken: verstoten; ondekt: openbaar gemaakt; mogen: kunnen;
snake: verlang; ter nood: naar behoefte (slaat op de viering van het
H. Avondmaal).
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Ik hebbe uw zonden op mijn schouderen gedragen,
Geblust mijns Vaders toorn ingierig,
Handgeschrift des vijands gescheurd (hoort mijn
igewagen!),
Uw remis verkregen van uw zonden vierig!
Ik ben ootmoedig ende goedertierig!
1k hebbe honderste schaapken bewaard voor dolen!
1k hebbe u geweest een dienaar manierig!
1k hebbe voor u alleen betaald cijs en tollen!
1k en hadde geen ruste (maar vossen hebben holen!),
Dag ende natht mijn Vader voor u 'gebeden in den geest!
Ik ben een goed Herder, gij zijt mij bevolen:
1k en geve hem 't serpent niet, die een vis eest!
Dus, gij klene van gelove, en zijt niet bevreesd
En wilt vast uw ogen op mij voort slaan:
Wat zoude ik u meer mogen doen, dan ik u hebbe gedaan?
ingierig: brandend; 't handgeschrift des vijands: de handtekening
van den duivel, vg1. Coloss. 2 : 14; remis: kwijtschelding; ootmoedig: genadig; 't honderste schaapken: vgl. Lucas 15 : 4-6; manierig:
behoorlijk, goed; serpent: vgl. Matth. 7 : 9-40; voort: voortaan.
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DIRCK VOLCKERTSZOON
COOR NHERT (1522-1590)
UIT HET LIEDBOEK
Lied-boeck / J Dieryck Volckertzoons Koorn / herts: nu verbetert en
verryckt. / Collossen. 3. / / Leert cnde vermaant u zelven met zangen
/ Lof zanghen ende Gheestelycke Liede- / / kens inder ghenaden
ende zingt den Here / / in uwer herten. / / Amstelredam Bij Hermen Ianszoon, Fyguursnyder, / / wonende jnden verghulden Passer.

Heilzaam troost in ballingschap (fol. B 7)
Wij bandetheren, in getale veel,
Vlieden het vaderland, ons aards prieel,
Meest al om weldoen, buiten enig schuld.
Laat ons den Here bidden om geduld
En meer ons zonden dan Gods straffe haten:
Des Heren goedheid zal ons niet verlaten.
Om 't lijf to houden men rijkdom begeeft
Met alle daar ons herte zeer ankleeft:
Om d'edel ziel, daar Godes geest in rust,
Mijiden wij niet ons herten minste lust,
Maar volgen die plat tegen Gods geboden,
Daardoor wij onze arme ziele doden.
In 't vlieden van de tyrannie fel
Ontzien wij arbeid, moeite, nosh .gekwel:
Maar om ontkomen 's Duivels bloedigheid
Bij dit lied is over 't algemeen de voorkeur gegeven aan de oudere,
minder gladde lezing van het Geuzenliedboek (ed. Kuiper-Leendertz
nr. 37).
banderheren: gebannen heren (woordspeling!) ; prieel: paradijs; meest
al om weldoen: meest alien om het doen van onze plicht; lijf: leven
(maar met een bijgedachte aan „lichaam - als tegenstelling van „ziel"
in regel 9); ons herten minste lust: de minste (boze) begeerte van ons
hart; plat: ronduit; daardoor: waardoor.
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Verdriet ons 't bidden met ootmoedigheid.
Wat ^ aat ons vrijheid van der mensen banden,
Als onze zielen staan in M'ammons handen?
Wij vluchten 't land, maar niemand boosheid vliedt.
Mennen betrouwen wij, ende , God niet.
Meer men na huis idan na den hemel hoopt.
Elk d'ongevangens beren timid verkoopt.
Wij klappen niet 'dan van ons deed te wreken:
Hoe derren wij God om genade smeken?
Vergeven wij niet mensen, ons gelijk,
Zou God quiteren 't yolk van zonden rijk?
Neen Hij, voorwaar! Dus doet van u de wraak:
Bidt God, idat Hij uw vijiand beter maak,
En zegt idan vrij, zonder u te vervaren:
„Vergeeft ,ons, als wij onzen schuldenarenr
De Heer toont ons zijn liefde in zijn roe.
Blijft gij verherd (o mens), zo ziet wel toe,
Dat Hij de roede niet verscherpe meer,
Of idat Hij niet zijn 'straf van ons en keer
En ons na lust verhard 'in 't kwaad laat zwerven
Om in de weelden eeuwig te bederven!
Gij banderheren, hert tot Gode keert!
Belijidt uw zond', uw herten ook verneert
Onder Gods hand, en Hem gelaten staat!
Staat Ilia Gods
verlaat des Duivels haat!
God zal ions door die van der Maagd geboren werd
Ontfermen, en minnen als zijn verkoren hert.
d'ongevangens beren huid verkoopt: verkoopt de huid van den nog
ongevangen beer = maakt allerlei voorbarige plannen; klappen:
praten; derren: durven; quiteren: kwijting verlenen; na lust: naar
onze lust; in de weelden: in aards genot; te bederven: verloren te
gaan; Hem gelaten staat: weest Hem onderworpen; door die van
der Maagd geboren werd: ter wille van Christus; als zijn verkoren
hert: in deze laatste woorden is de naam van den dichter verborgen.
B N L. A 10-5

39

Van kruisdraging (fol.E 6)
Kruis moet gedragen zijn
In droefheid of in pijn
Onlijdzaam of geduldig.
Twee vindt m'er om misd:aad:
't Een ,goed en 't ander kwaad;
Maar 't derde is gants onschuldig.
De slinker moorder boos
Lijdt als een goddeloos,
Zander berouw van zonden.
Het kwaad bemint zijn hert:
Hij haat des kruises smert
En lastert Christi wonden.
De rechter schaker goed
Bekent met ware ootmoed,
Dat hij zijn straf is waardig.
Die lijdt hij met geduid
En prijst Christi onschuld:
Die maakt hem fluks rechtvaardig.
Maar die onschuldig lijidt
En in zijn kruis verblijdt,
Sterfit willig al zijn lusten.
Het kruis Christi lijdzaam
Draagt hij in zijn lichaam:
Geen kruis mag hem ontrusten.
M'er: men er (nl. op Golgotha); schaker: moordenaar; Christi lijdzaam: van den geduldigen Christus; mag: kan.
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Van onchristen Christenen (fol.I4)
Elk mens wil zalig wezen,
Maar Christum wil men niet:
Wiens mildheid ui'tgelez •en
Te geef Hemzelf aanbiedt.
Elk wil de zoete vruchten
Van Christi bitter kruis:
Voor 't kruis wij angstig vluchten,
Dat drijft elk uit zijn huis.
Elk wil des waarheids kennis,
Maar niemand wil haar daad,
Want zij ontdekt de schennis
Van schijn-deugtis huichlen kwaad.
Elk wil gezondheids ruste,
Maar niet de medecijn,
Om haren smaaks oniuste:
Die waant men strenge pijn.
Elk wil zijn ziel verzaden:
Niemand wil 't Hemels brood,
Dat kan alleen ontladen
Van honer, zond' en dood.
Elk wil ter goeder steden,
Daar vreugd woont zonder leid,
Maar niemand wil betreden
Den weg, die derwaarts leidt.
Gans buiten Christ geprezen
Wil elk een Christen zijn,
En zonder deugids genezen
Zoekt elk der deugden schijn.
schennis: schande; haren smaaks onluste: het onaangename van haar
smaak; ontladen: verlossen; ter goeder steden: naar de goede plaats
(de hemel); zonder deugds genezen: zonder werkelijk zijn deugd tot
nieuw leven to hebben gebracht.
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Men wil geen ware deugde:
Haar loon elk zeer na wroet.
Elk wil der zonden vrewgde,
Maar niet haar straf en boet.
Met dees verkeerde tragen
Wil God ook zijn verkeerd!
Wie deugd van zich wil jagen,
Wil God dat deugd ontbeert!
Elk wil nu zonder sterven
In 't leven Godes gaan:
Des zij den dood al erven,
Die 't leven Goods versmaen.
haar loon elk zeer na wroet: naar haar loon wroet (zoekt) ieder
zeer ijverig.
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Van ware en valse Christenen (fol.15)
Den werkman is 't werks eind een lust,
Den ganger moe verblijdt de rust,
De rust is al des l!andmans hopen,
De zeeman spoedt na havens open.
Het vrouwken, zwaar met lieve dracht,
Denkt op den nood dag ende nacht:
Aan , goe verlossing hangt haar wense.
Na moeitens eind hoopt alle mense.
Zo hoopt de Christen-ridder mee
Na 't strijciens eind en zoete vree.
Om stadelik met Christ te wezen,
Wenst hij den dood, die andre vrezen.
Hij kent ides wends onrustigheid
En haat haar valse lustigheid.
Goods igoectheid smaakt hij in 't bevinnen:
Die lieft hij meest met hert en zinnen.
God is zijns herten waardste goed,
Daatbij woont stadig zijn gemoed.
Dit een bejaagt hij met verlangen
En laat het al, om dat fontvangen.
Denkt, al gij Christens zulks genaamd,
Of ^gij ook zijt! Zegt „peen" met sahaamt,
Want ,gij hoopt hier nag bang te zwerven
En vreest .meest al uw lijfs bederven.
Gij lieft zorg, moeiten, druk en pijn:
iGij haat Goods rust als kwaad venijn.
Mocht igij op aardrijk eeuwig bouwen,
Gij liet den Heer Zijn hemel houwen.
ganger: wandelaar; denkt op den nood: denkt aan haar pijn; de Chris
ten-ridder: de Christen (herinnering aan Erasmus „Handboek van den
Christenridder"); stadelik: voortdurend; in 't bevinnen: door ze te
ondervinden; bouwen: (hier) wonen.
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JAN FRUYTIERS (15 — ca. 1580)
UIT DE SCHRIFTMETIGE GEBEDEN
Schriftmetige Gebeden I / op deerste Boeck Moysi, Genesis. / / Insgelijcx op alle Psalmen des Co- / / nincklicken Propheets Dauids: / I
Midtsgaders sekere Ghebeden, Dancksegghingen ende Lofsangen / /
voor ende na den Auontmale: Oock andere, in tijden van Oorloge,
/ / Peste, dieren tijt, onstumich weder, ende diergelijcke: om op alle
/ I Bedendagen in ende buyten der Ghemeynten to gebruycken. On/ I lancks tot dienst ende nutticheyt alder Godsaligen by een gestelt
/ Door Ian Fruytiers. / Luce 11/9. / Biddet, ende v sal ghegeuen
worden: Soeckt, ende ghy suit vinden: / / Clopt, ende v sal open
gedaen worden: Want so wie begeert, die / / ontfanget: ende so wie
soeckt, die vindet: ende den ghe- / / nen die clopt, wort open ghedaen. / / Ghedruckt tot Embden, by Goossen / / Goebens, Anno 1573.

Enen lofzank van boete, in de proeve des
Heiligen Hoogwaardigen Avondmaals
(fol. 142)
Heer,idoet ons lippen open,
Ende regeert den mond
Dijns schepsels, die hier hopen
In Dijn woord en verbond!
Schept in ons een nieuw herte,
Geeft ons den rechten Geest,
Die de ziel in heur smerte
Troosten kan aldermeest.
Bedroeftl ende verslagen
Zo komen wij tot U:
't Brandoffer, dat wij dragen,
Dat maakt ons bange nu!
in de proeve: bij het (zelf) onderzoek (ter voorbereiding van het
Avondmaal); den rechten Geest: nl. de Heilige Geest; brandoffer... veracht: vgl. Psalm 51 : 19, „de offeranden Gods zijn een
gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet
verachten".
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Nochtans weten wij, Here,
Dat Gij zulks niet veracht;
Dies na t'sProfeten lere
Doen wij tot Dij ons klacht.
Ons zonden wij belijden,
Die U zijn openbaar:
VOOr ,ons aan alien zij,den
Zijn ons imiscladen zwaar;
LI chebben wij allene
Gezonicligd en onteerd:
Dies 't herte met gewene
Tot U alleen hem keert.
meerder zijn ons zonden
Dan het zand aan der zee!
Dus wist of onze wonden,
Want, Heer, zij doen ons wee!
Reinigt de ziel van boosheid,
Vervuild Mende verhit
Door onzes vleses broosheid;
Bloedrode maakt sneeuwwit!
Wij hebben Uwen toorne
Terecht op ons verwekt;
Nodhtans Uw uitverkoorne
Dijn goedheid niet onttrekt!
Uw handen wilt uitbreiden,
Verbergt Dijn ogen niet:
En ons, die troost verbeiden,
Genadig doch aanziet!
Want ons igeheel betrouwen

Is Uw barmhertigheid!
Ons zonden ons berouwen;
na t'sProfeten lere: naar de leer van den Profeet (een moeilijk
leesbare kanttekening schijnt to verwijzen naar Psalm 91; misschien
wordt bedoeld Psalm 91 : 15a, „hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem
verhooren"; de profeet is dan Koning David).
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't Gelove wordt bereid
Door den Geest met verlangen,
Die vast op Christum staat:
Om door Hem nu t'ontvangen
Vergeving van misdaad.
0 Vader, zijt genadig
En maakt ons dock bekwaam:
Want wij roepen gestadig
Ian Uws Zoons Christi naam!
Ons zonden wilt vergeven,
Straft niet na onze schuld;
Geeft nu den doden 't leven:
Uw woord in ons vervult!
O Christe, wij behoeven
Uw hulpe rechtevoort,
Opdat wij ons nu proeven
Terecht na Uwe woord,
En dat wij niet onwaardig
En eten van dit brood,
Waardoor d'oordeel rechtvaardig
Ons straffe niet ter dood.
O Trooster alder zwaarheid,
In onzer herten woont!
Leid ons in Uwe waarheid,
Uw wegen ons vertoont!
Verzekert de genade,
Die ons nu is gedaan:
Opdat wij vrij van 't kwade
Tot Uwer tafel pan!
't gelove... op Christum staat: ons geloof wordt door den (Heiligen)
Geest, die Zijn vaste grondslag in Christus heeft, van verlangen
vervuld (toebereid met verlangen); rechtevoort: aanstonds; proeven: onderzoeken; waardoor... niet ter dood: waardoor voorkomen
worde, dat het rechtvaardig oordeel ons ter dood toe straffe (vgl. 1
Corinthiers 12 : 27-29); verzekert: beveilig, bevestig; de genade:
nl. der zondenvergeving.
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JORIS WYBO, alias SILVANUS

(ca. 1530-1576)
UIT DE GEESTELIJKE LIEDEKENS
Gheestelijcke Lie- I dekens gemaect (ende oock sommige by een
vergadert) tot stichtinge / / alter Christgheloouighen. Door M. Doris
Wybo / / alias Syluanus voormaels Dienaer der ghe- ft reformeerder
Ghemeynten Christi bin- I / nen Antwerpen ende daer naer / / inde
Nerduytsche Kercke / / tot Londen. / / Noyt maer eens ghedruct,
ende nu de tweedemael / / ghedruct, ende van nieus ouersien, ghecorri- / geert ende verbetert. / ... Tot Gorcvm. / / Voor Jasper
Troyen, woonende tot / / Dordrecht inde Griffioen, An. 1596.
(De eerste druk verscheen: t'Hantwerpen. By jasper Troyens, woonende op de Catte Veste, inden Tennen Pot. Anno. M.D.LXXXII.)

Werpt alle druk bezijden (fol. A 8)
Werpt alle druk bezijden,
Laat ons nu vrolijk zijn!
Laat ons nu ten tijden
Verheuigen op dit termijn!
Waarom zouden wij truren
En blijven in droefheid?
Want Gods genade zal ,duren,
En Zijn barmhertigheid,
Tot in der eeuwigheicl!
Wij waren alle verloren
Door Adams zonden groot.
Maar wij zijn herboren
Door Christi wonden rood!
Ons zonden heeft Hij .gedragen
Op Zijnen hals geleid.
Om ons was Hij geslagen:
Want Zijn barmhertigheid
Duurt in der eeuwigiheid!
op dit termijn: op deze tijd.
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Al met de vreze des Heren
Moeten wij vrolijk zijn,
Dat wij niet in 't verzeren
Noah komen in 't helse pijn!
Wij moeten in God verblijden,
Aileen ons zaligheid,
Al wil ons druk bestrijden:
Want Zijn barmhertigheid
Duurt in der eeuwigheid!
Maar able ooze feesten
De Here verboden heeft:
Daar men als wilde bees:ten
Buiten Zijn vreze leeft
Door dronkenschap hantieren
En ongerechtigheid!
Laat varen zulke manieren:
Want Gods barmhertigheid
Duurt in der eeuwigheid!
verzeren: ellende; alleen ons zaligheid: die alleen onze zaligheid is;
door dronkenschap hantieren: door het bedrijven van dronkenschap.
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PHILIPS VAN MARNIX VAN
SINT - ALDEGONDE (1540 - 1598)
UIT DE SCHRIFTUURLIJKE LOFZANGEN
Het Boeck / Der heylige schrif- / / tuerlijcke Lofsangen. / / Uyt
den ouden ende nieuwen Testamente / / by een getogen/ ende in
Nederlandtschen dichte / nae de Hebreissche ende Grieksche /
waerheyt trouwelijck over- / / geset: / / Door Philips van Marnix
genaemt I / van Sint Aldegonde. / / Paul: tot den Coloss. int. HI
Cap. / / Het woirt Christi woine rijckelijcken in u/ / / met alle wijsheyt:
Leert ende vermaent malcanderen/ / gende den Heere bevallichlijck in uwe herten/ met Psal- / men/ en— Lofsangen en geeste.
lijcke Liedekens. Eri / / al wat ghy doet/ met woirden oft met
were- / / ken/ doet het al in den naeme des Hee- / / ren Jesu/
danckende God den / / Vader doir hem. / / Tot Middelbvrgh, / By
Richard Schilders, Drucker der Star / / ten s' Landts van Zeelandt.
/ Anno M.D.XCI.

Fragment tilt o de Voorrede (fol. a ij)
Den verstrooiden Nederlandsen gemeinten Jesu Christi,
die om des igeloofs wille hebben uit hare vaderland
moeten wijken, wenset Philips van Marnix des Heren
vrede ende genade, door Jesum Christum, in de gemeinschap des Heiligen Geestes: Amen.
U moet ik ook igetuigenisse geven
Van mijne liefd' end broederlijk igemoed,
Die buitenslands verstrooid zijt end verdreven
End welgerust leeft onder Gods behoed.
Hoe kond' ik u, mijn broeders, ooit vergeten,
Daar wij dodh zijn in enen stronk Replant?
Al zijn wij nog zo veer vaneen gezeten,
Zo .kan ions.loch gescheiden zee noch land.
in &en stronk: nl. in de wijnstok Jezus (vgl. Johannes 15 : 1,-6).
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Gij zijt ('t is waar) van dit verkeerd ^gestachte
Onrechtelijk verworpen end versmaad,
End uit uw goed verjaagid met wil end krachte,
Wordt nag alum vervolgd schier end gehaat!
D'een wordt alhier als vreemdeling verstoten,
Den andren daar verargwaand end verdacht:
Ja, .gij en zijt igeen werelds erfgenoten,
Maar 't vaagsel zelf der wereld schier geacht!
Doch, broeders, 't is om Christi Jesu wille,
Die u aldus filer ,dobbelvoud vereert:
Want ,gij in Hem gelooft, igerust end stifle,
End ,daartoe nog voor Hem oak lijden leert.
Daarom spreekt Hij: „En wilt u niet vertsagen,
Gij ,kleinen hoop, dat 't hert u niet bezwijk'.
Want 't is voorwaar 'des Vaders welbehagen,
Dat Hij u ,schenk' dat hemels koninkrijk!"
Oak ziet gij zelfs, idat Hij, de springend' ader
Van talles goeds, u shier niet en verlaat,
Maar onderhoudt, niet anders als een vader
Zijn eigen kind, end rijkelijk verzaadt.
Ik wil mij dan bij uwer liefden voegen
End spreken uit des Heren Christi lof,
Om in Hem vast te stichten ons vernoegen,
Mits Hij daartoe ons ,geeft volkomen stof;
van dit verkeerd geslachte: door het boze geslacht van tegenwoordig;
met wil end krachte: met moedwil en geweld; bij uwer liefden voegen: bij u aansluiten („uwe lief de" is een vererende aanspreekvorm);
vast te stichten ons vernoegen: onze blijdschap stevig op te bouwen
ons zeer te verblijden; mits: omdat.
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End wil daarom dit boeksken u toesahrijven,
Opdat gij meugt volherden in den strijd
End alien roues end droefenis verdrijven,
Zijnd' in den Heer volkomentlik verblijid!
Want in dees schoon' Schriftuurlijke Lofzangen
Stel ik u voor een beeld end spiegel klaar
Van onzen Christ, die 't hoofd der ouder Slangen
Heeft met Zijn kracht vermorzeld t'enegaar;
Die d'eind der Wet en d'eind is der Profeten,
Vanouds beloofd, in 't eerdse Paradijs!
Dies ons de Schrift leert Hem alleen te weten,
Mits wij in Hem volleerd zijn ende wij s.
Hij is het beeld van Gods onzichtbaar wezen
End 't uitgedrukt merkteken Zijner kradht:
God zelf uit God, het Licht uit 't Licht gerezen,
Die met God heeft een onverscheiden macht
Hij is de Zoon, Hij is den eerstgeboren,
Alvoren eer ooit ischepsel wezen kreeg:
Eer dag end nacht elkander kwamen schoren,
Eer eerd' oft locht bevormd' het woeste leeg.
Hij is Gods Woord, Gods Wijsheid niet om vaten,
Die noch begin noch eind oft maat en heeft,
Des Vaders hert, des Vaders doen end laten,
Die alien ding alleen het wezen geeft.
toeschrijven: schenken, opdragen; der ouder Slangen: nl. de Duivel
(vgl. Genesis 3 : 14-15); Hem alleen te weten: geen andere wijsheid te zoeken dan Hem; onverscheiden: niet onderscheiden, eenzelfde; niet om vaten: niet te bevatten, onbegrijpelijk.
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Want door Hem zijn geschapen alle dingen
In 's hemels troon end op 't leeg' eerdse dal:
Men zoude niet ten voorschijn konnen bringen,
Oft 't is door Hem gemaakt tezamen al.
Wat d'oge ziet, end al wat 't spits van d'oge
Niet en bestraalt noch 't licht niet overvat,
't Zij groat oft kleen, 't zij breed, fang, ,diep oft hoge:
Het ^heeft door Hem zijn wezen al gehad!
De tronen hoog, de weerde heerschappijen,
De machten groat, de vorstendommen sterk,
Die englen scfhoon, die eedle ruiterijen
Der heirkracht Gods: 't is samen al Zijn werk!
Want Hij is doch in alles end voor alien,
Mits alle ,clink in Hem alleen bestaat!
Hij is het Hoofd, na Vaders weigevallen,
Van Zijner Kerk, ja zonder medemaat!
Want .dit 'heeft God bestemd in Zijnen rade:
Dat in Hem zoud' de voile voiheid zijn
Van 4311e ding, als zijnde der genade
Den eengen schat end grondelozen schrijn.
Dit is den Christ, die u heeft uitverkoren
End door 't geloof in Hemzelfs ingelijfd,
Zodat gij nu Gods liefde moogt oorboren
End eeuwelijk in Hem verenigd blijft.
't leeg' eerdse dal: het laaggelegen dal der aarde; al wat 't spits van.
d'oge... niet overvat: alles wat het gezicht niet waarneemt (bestraalt) en het licht niet omvat; de tronen... heerschappijen...
machten... vorstendommen: namen van bepaalde groepen van
engelen, vgl. Coloss. 1 : 16; weerde: aanzienlijke; zonder medemaat: zonder deelgenoot zonder gelijke; als zijnde... grondelozen
schrijn: omdat Hij alleen is de schat(kist) en de onmetelijke schrijn
(= kist of kast voor het bewaren van kostbaarheden) der genade;
meugt oorboren: kunt genieten.
52

Want wij zijn doch Zijns lichaams eigen leden,
Vlees van Zijn vlees end benen van Zijn been,
End mogen nu tot God vrijmoedig treden,
Als zijnicr in Hem end met Hem in God een.
Wiens tonge kan uitspreken oft vermonden
Zuik een genaad' end wonderlijke daad?
Wiens kloek verstand zoud' kunnen ondergronden
Zulk ene lief d' end zulken hogen raad?
Hoe zoudt ^ gij dan nog stellen daarentegen
Uw tijcilijk kruis, uw ballingschap, uw kwaal,
Alsof zulks iet in 't minste konde wegen,
Zijnd' opgehaald in deze tegenschaal?
Zoud' ons de 'hoop van Christi heerlijkheiden,
Die korts aan ons zal worden openbaar,
Niet kunnen dan van deze wereld scheiden
End ons in Hem verzetten gants end gaar?
Och broeders, is de Heer aan onzer zijden,
Wie kan ons nog doen hinder oft belet?
Is God met ons, wie kan ons wederstrijden,
Daar ons Zijn hand zo menigmaal ontzet?
Die Zijnen Zoon voor ons niet heeft gespared,
Maar williglijk gegeven in den dood,
Hoe zal Hij ons, zijnd' onder Hem bewared,
Niet igeven ook al, wes wij hebben nood?
vermonden: onder woorden brengen; ondergronden: doorgronden;
zulken hogen raad: zulk een heilig besluit; zijnd' opgehaald in deze
tegenschaal: wanneer het (op de weegschaal) reeds naar boven is
gehaald door zulk een tegenwicht op de andere schaal = wanneer
daar zoveel tegenover staat; korts: binnenkort; in Hem verzetten:
in Hem verplaatsen, doen opgaan; gants end gaar: geheel en al;
belet: hinder; wes wij hebben nood: wat wij nodig hebben.
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Wie zial die zijn, die Gods yolk zal betichten?
De Heer is God, die 't zelfct' rechtveerdig maakt!
Wie zal bestaan Gods kinderen to richten,
Daar Christus heeft den ,flood voor hun gesmaakt?
ja, heeft ook zelfs doods angel afgesleten:

Want van den (load met kracht zijncl' opgestaan,
Is Hij omhoog aan 's Vaders zij gezeten,
Daar Hij voor ons verschijnt van nu voortiaan!
Dit is Degeen, lien ik in 'dees gedidhten
Der Heil'ger Schrift u, broeders, nu voorstel:
Die, voortijds Zik vertonend in gezichten,
Beleided heeft het yolk van Israel,
Opdat igij weet, dat Hij van alle tijden
Zijn yolk altijd beschermd heeft end beschut,
Dat Hij ze heeft getroost in al Naar
End wêl verzorgd van alien nood end nut.
's doods angel afgesleten: aan de angel van de dood zijn kracht
ontnomen de prikkel des doods overwonnen; voortijds Zik vertonend in gezichten: vroeger (= voor Zijn komst in het vlees)
Zich openbarende in visioenen (nl. van de profeten), beleided: geleid, van alien nood end nut: met alles wat nodig en nuttig was.
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JAN VAN DER NOOT (ca. 1540-1595)
UIT HET BOSKEN
Het / / Bosken Van H. I. I I Vander Noot. Inhouden- / / de verscheyden Poetixe wercken. / met Gratie ende
Priuilegie.

Sonnet (fol.I6)
Op U betrouw ik, God! Weest (loch mijn toeverlaat!
Gij fiebt over mij madht, onnut zijn mijn (goei werken.
Maar ik zuke belust den voorspoed Uwer kerken,
Want op d'afgodsdienaars zal komen alle kwaad.
De Here is den igrond, daar mijn rent' vast op staat:
D' best eerfcleel, ziet, es mij toekomen tot versterken!
Geloofd zij God, die mij onderwijst en doet merken:
1k roep Hem — Hij verhoort en troost mij, hoe dat 't gaat!
Ziet, hierom is mijn hert verheugd, mijn tonge lacht,
Wei wetende, ,dat Gij .mijn liohaam in der eerden
Genen eeuwigen slaap en zult laten aanveerden,
Maar zult mij in tden weg des Levens deur Uw kracht
Leiden daar ik zal zien Uw aanzicht met verblijen:
Want de oprechte vreugd is bij Lt eallen tijen!
zuke: zoeke; belust: met vreugde; den grond, daar mijn rent vast op
staat: de vaste grondslag van mijn rente = de oorsprong van mijn
rijkdom; es mij toekomen tot versterken: is mij ten deel gevallen om
mij to bekrachtigen; merken: begrijpen (het object daarvan wordt in
de volgende regel gegeven).

B N L. A 10-6
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UIT HET THEATRE
Het Theatre oft / Toon-neel, waer in ter een- / / der de ongelucken
ende elen- / den die den werelts gesinden / ende boosen menschen
toeco- / / men: ende op dander syde / tgheluck, goet ende ruste die
/ de gheloouighe ghenieten, / vertoont worden. Niet min / /profijtelyck dan verheuche- / / lyck voor alle liefhebbers des / / goddelycken woorts, der Poe- / / teryen ende Schilderijen. / / Deur H. Ian
vander Noot.

Het derde Apokalyptische sonnet
(fol. C 4)
Ik zag op een wit peerd zitten den man Getrouwe,
Hebbende ogen als vier en op zijn hoof d veel kronen.
Zijnen naam was: d'Woord Gods, zijn kleed bebloed
[was schone,
Een scherpsnijdende zweerd kwam ,uit zijnen mond bouwe.
Des hemels scharen ook volgclen op witte peerden,
Met witte zij gekleed; hij trad des torens perse.
Den Engel uit der zon riep met een stem zeer verse
Den vogelen: „Komt, eet 't vlees der prinsen der eerden!"
De koningen zag ik met de Beeste verzaamd
Om tegen hem, die op het wit peerd zat, to strijden:
Ende de Beeste werd met den valsen Profeten
Gegrepen ende in den vierigen poel gepraamd;
En d'ander zijn ,gedood deur zijns monds zweerds scherp
{snijden
En de vogelen zijn verzaaid van heur vlees t'eten.
Inhoud: Het vers is een verkorte, maar nauwkeurige weergave van
Openbaringen 19 : 11-21; de verkiarende aanhalingen zijn alle daaraan ontleend. Getrouwe: „ ... was genaamd Getrouw en Waarachtig " ; kleed bebloed: „hij was bekleed met een kleed, dat met bloed
geverfd was"; bouwe: stout, onversaagd; hij trad des torens perse:
„hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods"; den Engel uit der zon: „en ik zag
enen Engel staande in de zon, en hij riep met ene grote stem";
verse: krachtig; gepraamd: gedwongen; verzaaid: verzadigd.
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Het vierde Apokalyptische sonnet
(fol. C 5)
Enen hemel al nieuw zag ik ende nieuw eerde
(Zeide Sint Jan) en ziet, de zee en was niet meer:
En de heilige stad, bereid van God de Heer,
Daalde neder, versierd als een bruid hoog van weerde.
Een stemme sprak: „ziet daar Gods woonste en der mensen:
Heurlie God zal Hij zijn en met heur wilt Hij wonen,
Afdrogen heur tgeschrei en heuren druk verschonen".
Heur licht was klaarder veel dan men zou mogen wensen.
Zij was vierkant, dees stad, en hadde viermaals drije
Poorten van peerlen fijn: dat 's drij ,aan elke zije.
De stad was van fijn goud, den grond van eel gesteente —
En enen waterstroom, klaarder ,dan klaar kristaal,
Liep er deur, uit Gods ,stoel --- en tot troost der gemeente
Wies 't hout Ides levens ,daar vruchtbaar, t'sj aars twelfmaal.
lnhoud: Het vers is een verkorte weergave van Openbaringen

21 : 1-4, 11-21 en 22 : 1-1. Sint Jan: de apostel Johannes, schrijver van het Boek der Openbaringen; hoog van weerde: edel; woonste: woonplaats; verschonen: verbeteren, verzachten (hier:) wegnemen; mogen: kunnen; den grond: het fundament; wies 't hout des
levens... twelfmaal: groeide daar de boom des levens en bracht zijn
vrucht voort, twaalfmaal per jaar.
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JAN VAN HOUT (1542-1609)
OPSCHRIFT BOVEN EEN DER POORTEN VAN
HET LEIDSE STADHUIS
Uit: Beschrijvinge der Stadt / Leyden. / In desen tweeden
Druck, boven vele vermeerderingen, vergroot / / met een derde Deel,
inhoudende den staet ende Regeringe der Stad Leyden. / / Verciert
met verscheyden Caerten ende Figuren. / / Met groote moeyten uyt
verscheyden Schriften ende Papieren by een / / vergadert ende
beschreven door I. I. Orlers, 0. B. / / Tot Leyden, / I Voor Andries
Jansz. Cloeting tot Delft. / / Ende Abraham Commelijn tot Leyden.
/ / Anno CIDIDCXLI.

(biz. 160)
Indien Gods goedheid u brengt voort
Geluk en spoed: niet trots 't ,gemoed,
M.aar neer wilt dragen.
En zendt Hij, ziet, weerom aan boord
Angstig verdriet: weest d:aarom niet
Te zeer verslagen:
Uw heil zulks hil en toebehoort!
'Dankt God, zwij . gt stil: zo was Zijn wil,
Begeer, beihagen.
brengt voort: voortbrengt, verleent; spoed: voorspoed, succes; neer:
nederig; uw heil zulks hil en toebehoort: uw heil hield zulks in (uw
heil maakte dit nodig) en zulks behoort tot uw heil (dit maakt deel
uit van wat uw werkelijk heil is).
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LOFZANG
Uit: Der / Stadt Leyden / Dienst-bouc, / / Innehoudende verclaringe van twezen ende ghe- / / legentheyt vande zelve Stadt, gelijck
die van outs ghe- / / weest, ende verdeelt is: vande vermeerderinghen
/ ende vergrootinghen van dien: / / Mitsgaders vande gestiften tot
geestelicken ofte godsvruch- / tighen zaecken, aldaer, met namentlicke verclaringe van de J / gene die van outs her, in regeeringe zijn
geweest. / / T'samen gevoucht ende by een getrocken / / door / /
Ian van Hout Secretaris: / / Ende / / Gedruct opt Raedthuys der
voorschreven Stede / / inden Tare zestien-honderd ende twee.

(biz. 58)
Maakt u van bier, gij honden woedig!
Vergeefs is 't, idat gij mij ansart,
Vergeefs is al uw nijdige_hart!
Houdt op van 't ,grof geblaf trotsmoedig
En bijten bloedig!
Mijn God is 't, die mij Zelver leidet
En stuurt, als even harder goed
Zijn sdhiaapkens acht, wacht en behoedt!
Zolang Dees van mij niet en scheidet,
Mer lustig weidet,
En zal mij genes dinks ontbreken!
Langs beemden groen (zo schoon versierd
Met bloemkens veel, ons toegestierd
Als Titans lamp werdt aangesteken
In 't Rammig teken;
Titel: Ten onrechte wordt dit lied meestal aangeduid als „Lofzang
op 't verlossen van de Burggraven"; het is niets anders dan een vrije
bewerking van Psalm 23. Woedig: razend; ansart: sarrend aanblaft;
van 't prof geblaf trotsmoedig: met uw luid en verwaand geblaf;
acht: verzorgt; wacht: bewaakt; mer lustig weidet: maar Hij mij op
liefelijke wijze weidt; als Titans lamp ... teken: als de lamp van
Titan (= de zonnegod) wordt aangestoken in het teken van den
Ram = als de zon in het teken van den Ram komt = in het begin
van het voorjaar.
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Daar verven duistrelei verlusten
Oog) leidt Hij mij am zijn geaasd.
Als ik dan zatheid heb gegraasd,
1k mij legge_in de klaverkusten
Zorgloos om rusten.
Van een klein beeksken 't sdhuimig stromen,
Dat mit geruis van Bergen of
Komt lopen, laapt mijn tonge laf
En duet de kracht, mij schier benomen,
Strak wederkomen.
Mijn geest door angsten veelderhandig
En droefheids dorst bijnaast verstikt,
Hij voedende„is en maakt verkwikt,
Terwijl de zonne_ons duinen zandig
Maakt heet en brandig.
Mijn Harder, als de ziel wijdvluchtig
Nu hijgde door een jongheid dom
Naar wegen ongebaand en krom,
Daar mij 't aanloksel trak kwaadruchtig,
Weende_en was zuchtig,
En mit meedagendlijken °igen
Heeft Hij mijn dolingen beschreid.
Oak op 't pad der igerechtigheid
(Om tot de stal te keren =igen)
Mij weer getogen.
verven duistrelei: duizenderlei kleuren; verlusten: verheugen; om
zijn geaasd: om te worden gevoed; laapt: drinkt; laf: (door vermoeidheid) krachteloos; strak: dadelijk; als de ziel wijdvluchtig...
kwaadruchtig: toen mijn (als een schaap van de kudde) weggevluchte ziel in de onbezonnenheid van haar jeugd snakte naar
de ongebaande en verkeerde wegen, waar mij de verlokking van het
kwade trok.
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Al waar 't, ziet, clat de Pest afgrijselijk
Uit haar traan-makende_ hand bestond
In mij te slaan een doodse wond,
En zij der hellen poorten ijslijk
Mij 's nachts waar' wijslijk,
Zoen zoude_ik mij dock niet bezwaren!
Zolang Gij, Heer, mijn Harder zijt,
Zal ik gedurig zijn bevrij'd:
Uw sdhaapstaf voor 't kwaad, dat mocht naren,
Zal mij bewaren!
Mijn tafel ziet men U ophopen
Mit meed', zo hoog dat ze_is verlast,
En van den besten drank, die 'r vast,
Sdhenkt Gij mijn schalen vol mit stopen
Dat ze_overlopenl
Mijn hoofd miag ellek-een aanschouwen
Mit balsem-olie nat gevucht!
Mijn vijand, die dit zicht, zeer zucht,
En door nijd, in zijn hart gebrouwen,
Beast hij van rouwen!
al waar 't... waar wijslijk: al ware het, dat de afgrijselijke Pest
(Dood) het ondernam mij met haar tranen-veroorzakende (nl. bij
de nabestaanden van haar slachtoffers) hand een dodelijke wond
toe te brengen (= mij doodziek te maken) en zij mij 's nachts
de ijselijke poorten der hel (= van het dodenrijk) aanwees (= als
heel nabij deed zien); naren: naderen; meed': mede (gegiste honingdrank); verlast: overladen; stopen: kruiken; mijn hoofd... nat gevucht: iedereen kan zien, dat mijn hoofd met kostbare olie is bevochtigd; zicht: ziet.
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KAREL VAN MANDER (1548-1606)
UIT: BETHLEHEM
Bethlehem / / Dat is het / / Broodhuys inhouden- / / de den Kerstnacht, te weten / gheestelijcke Liedekens ghedichten / / of Leyssen,
die de Herderen by / / Bethlehem snachts hun Vee waken- / / de singen met verlangen na de / / comste Christi. / / Hier is oock in begrepen t'boeck Tre- / / num, of de Klaeghlieden Jeremie. / / Ghemaeckt door K. V. Mandere, / / maer nu eerst in t'licht ghebracht.
/ t'Amstelredam. / / By Barent Otsz. Boecdrucker, woo- / / nende
buyten d'oude Reguliers Poort / / inde Nieuwe Druckery, 1626.
(Dr. R. Jacobsen geeft in zijn proefschrift (Carel van Mander, dichter en prozaschrijver Rotterdam 1906 ---pag. 109-110) de volgende duidelijke samenvatting van de inhoud:
„Van Mander volgt het verhaal van Lucas II : 8-20... De herders
zitten in den nacht in verschillende groepjes bijeen en trachten zich
met gezang den tijd te korten. Dit geeft Van Mander gelegenheid
zijn schriftuurlijke liedekens in te vlechten. In twaalf „Veld-lieden wordt in 't kort de geheele bijbelsche geschiedenis behandeld: de
geschiedenis van Adam en Eva, van den Zondvloed en den toren
van Babel, van de aartsvaders, van de slavernij in Egypte en den
uittocht, van David en andere Joodsche koningen, van de Babylonische ballingschap en de vernedering van Jeruzalem onder vreemde
heerschappij, waarbij de Klaagliederen van Jeremia ingevlochten
worden. Dat alles natuurlijk met vermelding van de z.g. Messiasprofetieen en wat als zinspeling op !de komst van den Christus kan
warden uitgelegd. In het dertiende Veld-lied de verschijning van
den Engel met „de menichte der Hemelscher Scharen - . Op de
verkondiging gaan dan de herders naar Bethlehem en vinden den
jonggeboren Heiland in een stal Zij doen van hun bevindingen
verslag aan die bij de kudde achtergebleven zijn en het vijftiende,
laatste lied sluit met een lofzang in den vorm van een a b c, een
ouderwetschheid, die aan des dichters rederijkerstijd herinnert".)

Fragmenten uit het vijfde

Veld lied

(blz. 24)
Achitop
't Komt op ons aan, o Lamech! Laat ons stellen
On s, ,dat wij t'saam jet zingen of vertellen!
e
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Fraai overhand misschien werdt onzen loon:
Een altijds groen, igebeierd' ieften-kroon!
Lamech
Al;s 't veld is schoon om zien en zoet om rieken,
De bij en ook vijfwouter, bons van wieken,
't Gebloeide hof doorvlich'len in gedweal:
Zij wislen bloem en rusten menigmaal.
Achitop
De nachtegaal, der vlerkse zangers besten,
Doet klinken woud; dan bouwt zijn lieve nesten
't Gevogelt al, om telen voort gepaard,
Geprikkeld van de liefcl' en des tijds aard.
Lamech
Ails slit verjaart, verjaren zal met enen
Dat Amon (wijd buit' alle herders menen)
Kreeg Melcha jong, de schone herderin,
Daar Korytes op hadde zulken zin.
Achitop
Aan zijnen kin had hij maar eerst gekregen
Een wolle, als wij te zien aan perzen plegen,
Doen hij haar zag en van lief d' ook verdween,
Zodat hij niet meer Korytes en scheen.
overhand: overwinning (nl. in de onderlinge zangwedstrijd der herders); een altijds groen, gebeierd' ieften-kroon: een krans van altijdgroene, bebeste klimop; vijfwouter: vlinder; doorvlich'len: doorfladderen; wislen bloem: gaan van bloem tot bloem; der vlerkse zangers
besten: de beste der gevleugelde zangers; om telen voort gepaard:
paarsgewijze verenigd om zich voort te telen; des tijds aard: de geaardheid van de (lente-)tijd; als dit verjaart: als dit een jaar geleden
zal zijn (dus: als het weer lente is); wijd buit' alle herders menen:
tegen (ver buiten) de verwachting van alle herders; een wolle: (hier)
wollig dons; perzen: perziken.
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Lamech
Want Amon, een rijk herder, zijn ontvrijder,
Die won den strijd en 's maagds hert en seen
[blijder
Bruigom nooit was noch blijder bruilof-feest!
Ons boerse jeugd verwekte daar elks geest!
Achitop
De stemkens meest der herderinnen waren
Oorsuiker zoet en sause tot den snaren
Der holde luit en der ,drij-hoekte herp:
Dit al vermengd, sdhoon t'saam geluid uitwerp!
Lamech
Maar el to scherp en luide dunkt ,mij razen
Kromhoren, fluit, zakpijp
al wat met blazen
Moet slaan geluid: hetwelk den zang verdooft
En 't lieds verstand of woorden ons berooft.
Achitop
Zo menig hoofd, zo menig zin verscheiden! -Daar werd , gedacht noch Roams noch Grieksen
[heiden:
Thalassus noch ook Hymeneus niet!
Zulk vreugden-roep en was in bruiloftlied!
ontvrijder: medeminnaar; verwekte: wekte op (nl. tot vreugde); de
stemkens meest: vooral de stemmen; oorsuiker zoet: liefelijke kost
(zoete suiker) voor het oor; sause tot den snaren: een aangename
begeleiding van (een saus over) de muziek der snaren; holde: door
uitholling tot stand gebrachte(?); drij-hoekte: driehoekvormige;
schoon t'saam geluid uitwerp: bracht samen een schoon geluid
voort; kromhoren: een (thans verouderd) halvemaanvormig-gekromd houten blaasinstrument; zakpijp: doedelzak; slaan geluid:
geluid voortbrengen; verdooft: overstemt; 't lieds verstand of woorden ons berooft: ons berooft van de zin of de woorden van het
lied; zo ,menig hoofd verscheiden ieder heeft zijn eigen voorkeur; gedacht noch Rooms noch Griekse heiden: geen Romeinse of
Griekse heiden herdacht (nl. door juichend uitroepen van zijn
naam, zoals dit in de oudheid gebruikelijk was); Thalassus: Talassius, waarschijnlijk de naam van een huwelijksgod (bij het binnentreden der bruid in het huis van den bruidegom werd de kreet
„Talassio" aangeheven); Hymeneus: huwelijksgod.
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Lamech
Maar „Jacob!", ziet, „ja Jacob! Jacob!" telken,
„Ja Jacob ja!", „ja Jacob! Jacob!": welken
Gelukkig was, want hij zijn ouders recht
Gehoorzaam eerde, en 't ging hem wel in echt!
Achitop
Weg ging hij knêtht met herdersstaf --- en keerde
heiren twee verheerde!
HE& wederom,
De voorgeboort' en 's vaders zegen kwam
Op hem: en God in hoed' hem altijds nam.
Lamech
Voor Edom gram was hij ter vlucht geweken;
Aan een fontein ^ laar komt hem bijgestreken
Een herderin, die hij zo haast ook stelt
In 't hert, als wel 't gezicht haar schoonheid mei&
Achitop
Zijn woord, verzeld met kus en vreugdse tranen,
Hem openbaart te wezen van zodanen
als takken van een boom
Geslacht als zij
Gesproten: want haar vader was zijn oom!
maar „Jacob!" ...: in plaats van de heidense huwelijksgoden werd
hier de Bijbelse aartsvader Jacob met de aanroep van zijn naam
geeerd (het „eia" uit de Latijnse roep geeft Van Mander weer met
het klank-verwante „ja''); telken: telkens; wel in echt: voorspoedig
in zijn huwelijk; die heiren twee verheerde: die gebood over twee
heiren (nl. de beide helften, waarin hij uit angst voor Ezau zijn yolk
en vee verdeeld had; vgl. Genesis 32 : 7-40); de voorgeboort' en
's vaders zegen: de vaderlijke zegen van het eerst-geboorterecht
(vgl. Genesis 25 : 29,-34 en 27 : 1-40); Edom gram: den vertoornden Edom
Ezau); ter vlucht geweken: gevlucht (vgl.
Genesis 27 : 41 28 : 10); fontein: bron (de Statenvertaling
spreekt van een „put"); hem bijgestreken: tot hem gegaan; een herderin: nl. Rachel; zo haast ook stelt in 't hert: even spoedig liefkrijgt; hem openbaart te wezen: doet blijken dat hij is.
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Lamech
Zaagt tgij ooit stroom der beken van den bergen
Afstorten snel? denkt, dat dat water nergen
Na niet en vloeit zo licht, als deze maagd
Na huis toe loopt en dees blij tijding draagt!
Achitop
Haar herte jaagt; de milte werdt testeken;
Te zeer vermoeid, den asem weigert spreken
Heel woorden uit, zozeer zij hijgt en blaast:
Al haren geest is door nieuw vreugd verbaasd!
Lamech
En alzo haast den Syrier hoord' verhalen
Van zijnen neef, hij loopt in huis hem halen,
Onthaalt hem wet. — Den jongling zeer verfraait
Door 't vuur, dat meer en meer inwendig laait.
Achitop
Zo goudbloem draait, of bloem van cikoreien
Navolgt de zon: de schone Rachel leien
En trekken na haar Jacobs open kon!
Zij was hem ook een klaar' en lieve zon!
Lamech
Lief d' hem verwon! En zo de liefd' om dragen
Geen dink is zwaar: hem dochte weinig dagen
Den herderdienst, dien hij om winnen haar,
Met lust aanging, den tijd van zeven jaar.
nergen na: bij lange na niet; de milte werdt testeken: haar milt
wordt doorstoken (nl. ten gevolge van het harde lopen); verbaasd:
buiten zichzelf; den Syrier: Rachels vader Laban; verfraait: is verheugd van hart; zo de liefd' om dragen Been dink is zwaar: zoals
aan de liefde niets zwaar valt, zo ook...; met lust aanging: met
vreugde ondernam.
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Hier volgt een uitweiding over de zedelijke kracht, die het Jacob mogelijk maakte gedurende al die tijd „met kuis gemoed te lijden deryens pijn / En altijds bij 't geliefde goed te zijn". Deze kracht was
een gevolg van zijn goede opvoeding, wat aanleiding geeft tot een
vermaning aan de ouders om hun kinderen „wel te voeden op in
deugden".

Achitop
't Zij of het gloeit van hitt' of kilt van vriezen -Te zeer verliefd, den herder niet verliezen
maand en dag,
Kan moect, 'hij telt, ja scheldt
Dat hij verdienden loon niet erven mag.
tradg, r

Lamech
verdrag: de maagd eist hij ten tijde!
Maakt
De feest ,gedaan, 't wordt donker: des hij blijde
Ter kamer gaat, clear hem de bruid verwacht!
't Bruidbedde loch gemist de rechte vracht.
geen

Achitop
Den blinden nacht van morgenstond verdreven,
Ter vensters in komt dag, die wel kan geven
Goed onderscheid van schoon en lelijk wis:
Hier 's zweers bedrog blijkt
ook 't belonen mis.
Lamech

Dat Lea is zwak-ogig, Rachels zuster,
Ziet ,hij en ,gaat tot Laban --, die geruster
Hem stelt en geeft hem (als 'de weke is uit)
Voor zeven jaar nieuw dienst zijn liefste bruid.
dat hij verdienden loon niet erven mag: dat hij zijn loon nog niet als
verdiend in bezit kan nemen; maakt geen verdrag: hij stelt de zaak
niet uit; ten tijde: op de bestemde tijd; de feest gedaan: wanneer het
(bruilofts)feest afgelopen is; doch gemist de rechte vracht: draagt
evenwel niet wat het moest dragen; den blinden... verdreven: wanneer de blinde nacht door den morgenstond verdreven is; 's zweers
bedrog: schoonvaders bedrog; als de weke is uit: vgl. Genesis 29 : 27,
„Vervul de week van deze (=. Lea); dan zullen wij u ook die (=
Rachel) geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaar bij
mij dienen zult".
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Achitop
Nieuw vreugds-geluid in Haran faller wegen,
Uit Labans huis verstrooid, duet klinken tegen
Huis, Borg en kiip: „den herder krijgt te deel
Zijn lieve schaap, genoegt' en hertjuweel!"
Lamech
God heeft hem heel rijk worden boven maten
En weder thuis met vreden komen laten:
Want Zijn igeloft', gedaan tot Lus de stad
(Die Bethel beet) den Heer niet en vergat.
Naar aanleiding van deze laatste strofe volgt het verhaal van Gods
belofte aan Jacob te Bethel en het oprichten van de gedenksteen, die
dan wordt gezien als een beeld van den beloofden Messias.
die Bethel beet: vgl. Gen. 28 : 19, „en hij (= Jacob) noemde den
naam dier plaats Beth-EL daar Loch de naam dier stad te voren was
Luz".
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LIT HET SCHILDERBOEK
Het / / Schilder Boeck / / waerin Voor eerst de Leerlustige /
jeught den gront der Edele Vrye I / Schilderkonst in verscheyden /
Deelen wort voor-gedragen. Daer na in dry deelen t'leven der / /
vermaerde Doorluchtighe Schilders / / des Ouden ende Nieuwen
Tydts. / / Eyndlyck d'uytlegginghe op den Metamorpho- seon
Pub Ovidij Nasonis. Met d'uytbeeldinge / I der Figueren, Alles diemstich ende nut den / / Schilders, Const-beminders ende Dichters, en
/ / alle andere Staten van menschen. / / Door / Card van Mander
/ / Schilder. / Hier is op nieu byge- / voecht het leven des / /
Autheurs. / T'Amsterdam I / By Jacob Pietersz Wachter / I Boeck
vercooper op den Dam. / / Anno 1618.

(fol. 135)
Boven al dat van hem (Lucas van Leiden) is te zien, is
een kasse met twee deuren het uitnemenste en schoonste...
Het is d'historie van den blinden van Jericho, te weten
Bartimeus Timei zoon, hoe hij ziende wordt, gelijk den
Evangelist Marcus aan zijn tiende kapittel schrijft, en
Lucas in 't 18e, wezende alles zeer schoon en als vers
aardig, en overvloedig
gedaan van verwe, wonderlijk
wel 'geordineerd en ,geschilderd. De vleugels oft deuren
van hinnen doen ook mede in 't uitbeelden der historien.
Daar zijn zeer veel beelden op verscheiden ,actien, met
zeer groot verwonderen tonende over zulk wonderteken
als midden geschiedt, dat een blinde wordt ziende gemaakt. De naakten en tronien zijn zeer verscheiden, lieflijk en ,gloeiende igedaan. Elk beeld is verscheiden van
kledinge, en de hoofden met verscheiden wonderlijke
mutsen, tulbanden en hulselen igesierd. In het Christi
beeld ziet men natuurlijk uitgebeeld een oprechte simpelheid en goedertieren zachtmoedigheid en ootmoedighe.id,
ook een hertlijke toegenegentheid den blinden de weldaad der ‘genezinge te bewijzen oft te oefenen. In den
Minden, die van zijnen jongen wordt aangebracht, ziet
men den rechten iaard der handuitstekende blinden, zeer
natuurlijk en eigentlijk uitgebeeld wezende.
een kasse met twee deuren: een drieluik; geordineerd: geschikt.
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De .gronden zijn schoon en gloeiende. Achter komen
bomen en bossen, zo net en eigentlijk ^ gehandeld, dat men
clergelijke gesdhilderd nergen meer en komt te zien. Want
het schijnt dat men buiten in 't veld ialles natuurlijk in 't
leven voor ogen heeft. Achteraan in 't landschap (tot
vervolg der historie) komt in kleen bootskens, daar Christus bid den vruchtlozen vijgeboom vrucht zoekt. Voort is
ook het landschap zeer uitnemende, met enige aardige
huizinge en 'gebouwen in 't verschiet.
Op dit bijzonderste stuk van zo overtreffende konstige
hand is dit volgencle lofdicht, de konst ter even, van
iemand gemaakt en hierbij gevoegd.
Sonnet
Hoe Bartimeus blind het lic'ht van 't Licht heeft kregen,
Na Marc's en Lucas' penn', heeft Lucas met 't pinseel
Gebootst hier in dit schoon gevleugeld tafereel:
Daar 't Lams zachtmoedig beeld toont weldaads zoet
[genegen
Ten blinden, welkens aard blijkt aan handtastig plegen.
Den omstand schijnt verbaasd om 't wonderteken heel!
Ook wie dit stuk aanziet, daar wonderlijk elk deel
Van konsten overvloeit, heeft wonderlijk bewegen:
Want dezen blinden trekt tot hem elks oog en hert.
Maar 'zonder oog en hert hier niemand door en werdt,
Al treffen hem van lust inwendig hete stralen!
Den blinden van het Licht het licht ontvangen heeft,
En Lucas ook het licht, door dezen blinden, geeft
Het schilders blind pinseel, om recht gaan zonderdwalen!
de gronden: de achtergronden; in kleen bootskens: in kleine figuurtjes; gebootst: afgebeeld; om recht gaan: om recht te gaan.
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HANS DE RIES (1553-1638)
UIT HET LIEDBOEK
Liedtboeck, / / Inhoudende / Schriftuerlijcke Vermaen-Liederen, / /
Claegh-Liederen, Ghebeden, Danck-Lie- / deren, Lofsanghen, Psalmen, ende ander / / stichtelijcke Liederen: de weicke gheoeffent / I
ende ghesonghen worden, onder die / vereenighde Lidtmaten / I der
Gemeenten I / Christi. / / Van nieuws oversien, ghecorrigeert, ende
ver- / /meerdert. I Die ordinantie van desen Liedtboeck, met een
corte on- / / derrechtinghe, hoe die Liederen ende Psalmen be- / /
hooren ghesonghen te werden, vindt ghy hier naer / I beschreven. I
Ephes. 5. veers 19. / / Spreeckt met malcanderen van Psalmen, ende
/ gheestelijcke Liedekens: Singhet ende speelt den / / Heere in uwer
herten: Ende segghet danck alle / I tijdt voor alle Menschen, Godt
den Va- / I der onses Heeren Iesu / / Christi. / Tot Alckmaer, / I
By Iacob de Meester, woonende in / I Lange-straet, in de Dnickerije. / /Anno M.VIc.IIII.

Dat 2 4 ste Vermaanlied (blz. 105)
D'inhoud
De gelovige, zijnde menigerlei strijd, tentatien ende aanvedhtinge onderworpen, werden vermaand haar toevlucht
tot God te nemen, die der gelovigen sdhild ende helper is;
ende dat zij op Hem vertrouwende, Zijn hulpe eindelijk
zullen zien ende aanschouwen.
En vreest doch niet, gij Christenschaar,
Al zijt gij hier in lijden:
In alle angst ende gevaar
Wilt u God helpen strijden!
Neemt tot Hem alleen uw toevlucht
En beveelt Hem uw zaken;
Tot Zijnen troon bidt ende zucht:
Zijn hulp zal u genaken.
Een sterke muur is onzen God,
Israels God geprezen,
B N L. A 10-7
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Een vaste borrecht ende slot:
Des en laat ons niet vrezen!
Al is 't, daft wij zijn in dit dal
Als wereloze schapen,
De Heer ons wei beschermen zal:
Die is ons weer en wapen!
Aileen op Hem wilt bouwen vast,
Onzen God zeer verheven:
In angst, in nood en zwaren last
Zal Hij ons niet begeven!
Hij is getrouw tot aller tijd:
Die aan Hem hier vasthouwen,
Zullen Zijn hulpe zeer subijt
Genieten en aanschouwen.
Al zijn wij hier in 't aanzien kleen,
Als een stad zonder muren,
Ons hulp en troost is God alleen:
Die zal tot aller uren
Zijn onzen muur ende bolwerk;
Als ons vijanden zwaarlijk
Ons bestrijden hier in dit perk,
Blijkt God ons hulpe klaarlijk!
Op prinsen nosh koningen groot
Wij ons niet en verlaten;
Ook geen aardse wapenen bloot
Nemen wij t'onzer baten!
Ons besdhermer is God de Heer,
Abrahams God zeer machtig:
Hij behoedt ons tot Zijnder eer
Door Zijnen arm krachtig.
borrecht ende slot: burcht en kasteel (deze plaats herinnert duidelijk
aan Luthers „Ein fester Burg"); weer: wapen; perk: aardse perk, de
aarde.
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Al raast de wergild zeer verwoed
Als zee-baren onsturig,
Onzen God geeft ons altijd moed:
Ruste in Hem gedurig.
Hij strijdt voor ons, de sterke Held,
De Here der heirsch.aren;
In Hem is onze hoop gesteld:
Hij kan ons wel bewaren.
Op dezen God zo hopen wij
In alien ons benauwen:
Die alleen is ons toevlucht vrij,
Daarop wij vast vertrouwen!
Zijn vleugelen en grote macht,
Zijn sterke hand zeer krachtig,
Is onze sdhild, nadht ende dag,
Die ons bevrij dt waarachtig.
Des loven wij met moede blij
U, o Konink vol ,eren,
prijzen ende danken wij,
O God, Here der Heren!
De gantse Christenheid meteen
Moet Uw goedheid belijden
En U lofzingen in 't gemeen
Nu en tot alien tijden!
zee-baren onsturig: onstuimige golven der zee; met moede blij: blij
van hart; meteen: tezamen.
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Dat 24ste Danklied (blz.271)
D'inhoud
In dezen dankliede werden gedacht de werken der liefden, die ons bewezen heeft God de Vader in 't zeinden
van Zijnen beminden Zoon; alsmede alles, wat die Zone
Gods in Zijn lijden ende sterven voor onze zaligheid gedaan heeft; ende werdt eindelijk den enigen God (Vader,
Zoon ende Heiligen Geest) gedankt ende geloved.
Wij danken God in 's hemels troon
Voor alle Zijn weldaden!
Wij prijzen Zijnen lieven Zoon,
Die tot ons uit genaden
Al van den hemel nederkwam
En onze zonden op Hem nam,
Om onze ziel to ontladen!
Wij waren al in last en nood,
In zonden diep verzonken;
Maar God door Zijne liefde ,groot
Heeft ons Zijn Zoon geschonken:
Die heeft voor ons de pers getredn,
Aan den kruise den dood geleen,
Den bittren kelk gedronken.
Onschuldig Hij gebonden vast,
Mismaakt is en geslagen,
En heeft voor ons zonden en last
Den doorne-kroon gedragen,
In Zijn aanzicht geslagen wend,
Aan den kruise genageld herd:
Gedenkt dit ,alle dagen!
de pers: nl. van de toorn Gods (vgl. Jesaja 63 : 3 en Openbaringen
19 : 15); mismaakt: mishandeld; last: schuld.
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Hij stortte uit Zijn dierbaar bloecl
Voor ons, acme zondaren —
En dat uit vierger liefden zoet!
Hij heeft niet willen sparen
Zijn lichaam zuiver ende rein,
Maar gaf 't ten offer in 't gemein
Voor ons, zondige scharen.
0 mens, bedenkt dit met aandacht
En wilt het niet vergeten!
Dat heil u Jezus heeft gebracht,
De zond' en flood verbeten,
Al door Zijn bitter lijden groot!
Gedenkt Zijn kruise ende doo.d
En weest doch niet onweten!
Alle ons heil ende ons goed
Heeft ons Gods Zoon verworven,
Doen Hij voor ons zonden onzoet
Aan 't kruise is gestorven.
Om ons misdaad is Hij gewond,
Opdat ons ziel werde gezond,
Die zondig was bedorven.
Des zij God in der hoogten eer!
En Jesu, Zijnen Zone,
Nu, altij,c1 ende immermeer
Zij lof in 's hemels Crone!
De Heilige Drij-enigleid
Zij lof en dank in eeuwigheid,
Prijs en ere idone!
idone: goed, passend.
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ADRIAEN VALERIUS (15 .. -1625)
UIT DE GEDENCKKLANK
Neder-landtsche / / Gedenck-clanck. / / Kortelick openbarende de
voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder- / / Landsche
Provintien, 't sedert den aenvang der Inlandsche beroerten / / ende
troublen, tot den Iare 1625. / / Verciert met verscheydene aerdige
figuerlicke platen, / / ende / / Stichtelijcke Rimen ende Liedekens,
met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van
/ geleerde Mannen, tot verklaringe der uytgevallen saecken
nende. / I De Liedekens (meest alle nieu zijnde) gestelt op Musycknoten, ende elck op een / verscheyden Vois, beneffens de Tablatuer van de Luyt ende Cyther. / / Alles dienende tot stichtelijck vermaeck ende leeringhe, van / alien Lief-hebbers des Vaderlants. / /
Door / / Adrianum Valerium. / / Canon met 4. Neemt my inder hand,
Hoort in 't kort verklaren, Wat ons hier in 't land Al is weder-varen.
/ / Tot Haerlem, / Gedruct voor d'Erfgenamen vanden Autheur,
woonende ter Veer in Zeeland. 1626 / / Met previlegie voor ses
Iaren.

(blz. 37)
Kam nu met zang van zoete tonen,
En u met snarenspel verblijat,
Zing op, en wilt alom betonen,
Dat gij van therten vrolijk zijt.
Juitht God ter eer, Zijn lof vermeer,
Die zulken groten werk
Gedaan heeft voor zijn Kerk.
In Israel was dat een wijze,
Valt met haar ook den Heer to voet;
Dat elk nu toch God roem' en prijze,
Die ons zo veel weldaden doet.
Roep overal Met groot geschal:
Lof, prijs en dank alleen
Zij God, en anders geen.
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De Heer heeft eertijds zijnen volke
Geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duister wolke,
Maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer, Die ons ook weer
Geeft, na veel smert en druk,
Veel zegen en geluk.
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(biz. 54)
Here! kere van ons of
Uw vertorend aangezicht,
En door Glees verdiende straf
Ons verblind verstand verlicht.
Dat uw vriendelijk gelaat
Lichtend over ons mag staan,
En uw uitverkoren zaad
Eens toch mag met vreden gaan.
Toomt en breidelt 's Vijands macht,
Die 't dus al in roeren stelt.
Heer! verschijnt eens zo met kracht,
Dat hij ruimen miag het veld,
En uw yolk, naar zulken werk,
Veilig eenmaal opgaan mag
In uw lieve heilge Kerk,
LI to loven nacht en dag.
Doch zo 't u believen zal
Dat gij ons nog langer zult
Laten in dit ongeval,
Geef ons, Here, toch geduld,
En laat uwen wil geschien:
Want gij zeker en gewis
Best kont weten en voorzien
Wat ons meest van noden is.
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(biz. 180)
Maraan, hoe moogt 'gij spies en bans
Verheffen tegen God?
Merkt hoe gij met uw sterke schans
Geworden zijt ten spot.
Gij door uw moorders spel
Wilt al de wereld drukken
En alles slaan in stukken,
Maar God die ziet het wel.
Hij theeft de winden in zijn hand
End' stuurt ze waar hij wil,
De watren en het vaste land,
't Onweder en het still'.
De nacht en ook de dag,
Mens, vee, ook waar zij vlieden,
't Staat onder zijn gebieden
Al wat er wezen mag.
Wie pocht er dan op macht en kracht,
Om alles to verdoen
Wat dat hem schiet in zijn gedacht?
Wie is er toch zo koen
Die tegen God zal slaan?
Daar niemand, wie 't mag wezen,
Kan voor hem, zonder vrezen,
Een ogenblik bestaan?
Maraan: Spanjaard.
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(blz. 282)
De Heer in zijnen troon zeer schoon
Is groot in hoogheid en in majesteit,
En wonderlijk in macht en kradht,
En sierlijk toegerust met heerlijkheid,
Bedekt en toegereed
Met light als met een kleed.
Hij heeft den hemel uitgerekt
Als een gordijn,
Zo wijd die zijn
Mag uitgestrekt.
Die zijner zalen boog omhoog
Met water welft, end' als een wagen inent
De wolken, end' de wind gezwind
Bestuurt en vluchtig op haar vleugels rent,
De watren al to maal
Gezet heeft ene paal
Daarover zij niet mogen gaan,
En daarop d'aard'
Zeer vast bewaard
Doet grondig staan,
Hij heat het ganse jiaar voorwaar
Tot dienst van zijne sdhepsels wel geschikt:
Want als de mens vermuft, versuft,
Des Winters heeft gezeten als verstrikt,
Naar 't zoete Lente-gras
Volgt Zomers zoet gewas.
Aard', zeid' God, brengt uw vruchten voort,
Dat ieder leev'
End' d'ere geev'
Mij zo behoort!
troon: hemel.
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Den Herfst, naar veel geducht, de vrucht
In zijne schuren neerstiglijk opgaart,
Die Godes made hand het land
Dan heeft gegeven, elk na zijnen aard.
God zegent d'hoge locht
Met warmt' en regens vocht,
De locht weer idaard, en d'aard' den mens.
Och, dat elk daar
Voor dankbaar waar',
't Ging ons naar wens!
D'ondankbaarheid die is gewis
De oorzaak waarom dat wij zijn geplaagd,
End' ^dat de locht ons slaat met kwaad,
End' d'aard hear dampen na den hemel jaagt,
Die ongetemperd zijn
Vol pest en vol venijn,
Daardoor men licht raakt aan een kwaal
Waarvan men dan
Niet komen kan
Tot zijn verhaal.
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DANIEL HEINSIUS (1580-1655)
FRAGMENTEN UIT DE LOFZANK VAN
JEZUS CHRISTUS
Dan. Heirtsii / / Lof-Sanck / / van Ies y s Christvs, I I den eenigen
ende eeuwigen / Sone Godes. / / Met noodelicke Vytleggingen; / /
soo Geestelicke, als VVeereltlicke. / / Nu eerstelick uytgegeven / /
door / / P.S. / / Tot Amstelredam, / by VVillem Ianz. A° 1616 / /
Met Privilegie.

Het woord was voor den tijd bij God, uit God gerezen,
Dezelve God, met God den Vader, in bet wezen,
Maar niet te min de Zoon, die van den Vader erft
Zijn madht, zijn heerlijkheid, en zijnen naam verwerft.
En doen den hemel wierd met wolken afigeschoten,
Den afgrond van de zee met watren overgoten,
De sterren in de locht geboren en geplant,
Hij was des Vaders hulp, des Vaders rechterhand.
Hij was clan het begin van allerhande zaken,
En was in het begin, doen alles was te maken.
Hij was het ware licht: bet licht dat onverwacht
Gekomen tot de mens, gink lichten in de nacht.
,■■.?
De schone Gabriel
Is van den hemel afgedaald op dijn bevel,
Naar Idumaea toe, landouwe van de Joden,
Vermaard en wel bekend, gelijk hem was geboden.
Gevallen door de locht, heeft zijnen voet gezet
In Gallleen land, tot binnen Nazareth.
Aldaar de ,grote bruid des hemels was gezeten,
Die door hem aldereerst de blijschap moeste weten.
Haar hert was vol van God, en hadde vast in d'hand
Zijn wet en zijn bevel: zo zag zij den gezant,
Den hemelsen heraut, die door de gouwe zalen
Van ,d'ongebaande locht zeer schielijken kwam dalen,
p■.■/

p.■../

—

doen: toen; drift der wolken: drijvende menigte wolken.
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p■nol, 4■■■■■0

Gezonden van de ,prins en vorst, die niemand niet
Dan binnen in het hert en in den geest en ziet.
dolen,
Gelijk in enen droom de mensen
Half wakker, half in slaap, maar niet te min bestolen
Van zinnen en verstand, en zien wat voor haar gaan,
Zo zag de reine maagd den jongelink daar staan.
Zijn haar was nog bedauwd van door de locht te rijden,
En van de natte drift der wolken te doorsnij den:
Zijn wangen wit als snee, gelijk den hemel laat
Ontsteken van de Zon, of van den dageraad:
Zo heeft thij haar , gegroet met woorden vol van krachten,
Die God (o wonder werk!) haar in het lithaam brachten.
Tot dat de maagd een Zoon, een vrouw van onzen aard,
Een dochter van een tmens, haar vader heeft ,gebaard.
Die voor den hemel was, en die de grote palen
Des ,aardrijks heeft gevest, de wateren doen dwalen
Rondom het droge land: de grote konstenaar
Van hemel en van aard, komt wonen binnen haar.
De groten erfgenaam van al ,dat is geschapen,
Die met den bliksem speelt, de winden heeft tot knapen,
Die met des donders m:acht en vreselijk geweld
Tot aan de wortel toe de bomen nedervelt:
Die niet geboren is, maar voor den tijd gewonnen,
Onendig, onbepaalcl, en nooit en heeft begonnen:
Die tot den hemel reikt en op de wolken rijdt,
Jehovah zonder naam, besluit hem met den tijd,
Komt dolen in de mens, wordt van de maagd ontvangen,
Gedragen en gebaard. Zij zit met groot verlangen
Verwachtende den tijd, verwonderd ende stom,
Dat God wierd haren noon en haren bruidegom.
De maan was negen maal met nieuw gespannen peerden
Gelopen om end' om den ronden kloot der eerden,
Te wijle dat zij .droeg. Augustus groot van macht
Hadd' onder zijn geweld Judeen oak gebratht.
Die gaps de wereld heeft doen eerstelijk beschreven.
Den ouden Jozef kwam am zijnen naam te geven,
Bewaarder van de maagd. Maria gaat met hem,
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En wandelen tesaam tot binnen Bethlehem.
Alwaar de grote zoon van Jesse plach te leiden
Zijn schapen op het droop, of in begraasde weiden.
Totdat den hemel hem voor .zijnen herderstaf
Een scepter en een kroon van eeuwigiheden gaf.
Aldaar hij van te voor met heilig vier ontsteken,
En brandend' in iden geest, begonnen heeft te spreken
Van hem die komen zou: den konink, die nu start
Hem zelven in hat vlees, en zelve mense wordt.
Daar kwamen izij gegaan. De Zon die was gereden
Tot daar zij stille staat, en wederom doet treden
Haar peerden naar ons toe: daar Capricornus' hoofd
Ons van den schonen dag en van het licht berooft.
Gekomen in ide vlek, doorylogen van den regen,
En van de strange sneeuw, en van de lange wegen,
Inzonderheid de maagd, die den verlosser brocht,
Heeft naar een plaats gevraagd daar zij wat rusten mocht.
Van velen niet gekend, van ander ook misprezen,
Gelijk de wereld spreekt en oordeelt uit het wegen.
De plaats en was er niet, gaat liggen in de stal,
Wordt moeder van het kind dat meester is van al.
Den ouden Jozef zit verslagen van /gedachten,
En weet niet wat hij doet. Nu ziet hij aan de krachten
En wonderen van 'God. Nu ziet hij aan het kind,
Dan ziet hij naar de maagd, weleer van hem bemind.
De maagd is daar bij hem, en als in enen schemel,
Of in een loos ,gezicht, zit 'midden in den hemel,
Omringd van alle kant, beplant aan alle zij,
Besloten en bewaard van Godes borgerij.
Dan ziet ze naar het kind, dan slaat ze weer haar ogen
Naar God ten hemelwaart, hem willende vertogen
Haar nederig gemoed; blijft altijd even wijs,
de grote zoon van Jesse: David; de zon die was gereden enz.: de
zon stond in het sterrenbeeld van de Steenbok, het was omstreeks
21 December; schemel: verschijning; loos gezicht: bedriegelijk gezicht; Godes borgerij: de engelen; vertogen: tonen.
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Geeft hem alleen den lof, geeft hem alleen den prijs.
Het kind ligt voor haar neer, begint tot haar te wennen,
Zijn moeder aan te zien, zijn moeder te bekennen,
Te ,geven enen lath, te bieden haar de hand,
Te vliegen om den hals met enen zoeten band.
Zij werpt op hem ,een oog vol moederlijk bewegen,
En lacht hem ook eens toe. Nu zit ze weer verslegen,
Vol van deemoedigheid, en van gedachten groot,
En heft ^ haar hart op God, die ligt in haren schoot.
Dan komt haar wederom de maagdom in haar zinnen,
Die zij voor al bemint, beroert haar hert van binnen:
En dikwijls als zij geeft een zoentjen aan het kind,
Het kind, slat meer en meer zijn moeders herte wint,
Bedenkt ze wie zij is, en hoe zij is gekomen
Tot dezen nieuwen staat, voor moeder aangenomen.
Haar ogen vallen neer, de schaamte komt er bij,
En maakt in haar gezicht een schone schilderij;
Komt istaken hare vreugd, gaat dadelijken manen
En halen voor den dag de maagdelijke tranen.
De dochters van de vrees, en van de nederheid,
Die dikwijls in de vreugd en in de blijsdhap schreit.
Gelijk de schone sterr' die 's morgens laat aansthouwen
Haar purperen gezidht, en doet den hemel dauwen
Met haar vergulden oog: gelijk in een rivier
De rode morgenzon komt spelen met haar vier;
Of als een rode roos, nog teer en eerst ontsloten,
Wordt van de kouwe nacht met witten dauw begoten:
Zo zat zij vol van glans, van theerlijkheid en licht,
Zo liep het witte nat van haar rood aangezicht.
O moeder ende maagd, o maagd en reine moeder,
De zone die gij ziet, zal zelve de behoeder
Van uwen maagdom zijn, hij maakt dat gij hem houdt:
Want God heeft u . gevrijd, den hemel u getrouwd.
Toont clat gij moeder zij t. Ei lieve laat uitbreken
Het hert dat niet en liegt, en willet niet versteken.
Al is 't ciat thij nu ligt ellendig, en ontbloot
Van heerlijkheid en maoht, zijn macht is even groot.
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De Zon loopt in het zijn: de Maan met ;haren wagen
Blijft binnen zijn paleis, de nachten en de dagen
Verkeren in zijn ihuis. Het goud dat aan de zij
Van Pleias staat gevest, is zijn tapisserij.
Orion heeft van hem zijn schone plaats verkregen,
En past op zijnen dienst: staat met den bloten degen.
De wagen past op hem, als hij maar eens en winkt,
Die van de kouwe vloed van Tethys niet en drinkt.
Begraven in het stro, ligt boven al de bergen,
Daar Romen mede trotst, en derf de wereld tergen,
Besloten in een hut, verdrukt tot in het stof,
Is boven alle tmacht. Den hemel blijft zijn hof.
Zijn balken zijn de locht, van Oosten tot in "Westen,
De wolken zijn igordijn, de grote zee zijn vesten.
De wereld bligt zijn huis; ons herten zijne kerk.
Waar dat hij ligt of gaat, is in zijn eigen werk.
Laat Caesar in zijn goed en moedigheid verwerren,
Aantrekken zijnen rok van purper, met de sterren
Gestikt en , geborduurd: den Ister en den Rijn
Doen vallen voor hem neer, die nu verwonnen zijn:
boven op zijn koets, en laat hem zelven dragen
Tot op Tarpeius' berg met zijnen gouwen wagen
Dat kostelijk . gebouw: van daar hij rondom ziet
De wereld ,gans en gaar staan onder zijn gebied.
Dit kind ligt haven hem. Judaea wordt verheven,
De scepter lang beloofd aan Juda wordt igegeven:
Dat Sinah zij verheugd, dat nu Jordanes vrij
En Bazan zidh vertoog, dat Sion zidh verblij!
Laat I' dumaea todh den dag van heden vieren,
Haar palmen rijzen op, en winnen de laurieren
Daar Romen mede podht, die Caesar met zijn hand
Gaat leggen in den sdhoot van Jupiter den sant.
Pleias: de Pleiaden, het zevengesternte; Orion: sterrenbeeld de
Jager; past op zijnen dienst: is bedacht op...; de wagen: andere
naam voor het sterrenbeeld de Grote Beer; Tethys: zeegodin, de
zee; Ister: Donau; Tarpeius' berg: rots op de Capitolijnse heuvel
(een der zeven heuvels van Rome); Sinah: de berg Sinai; Jordanes:
de rivier de Jordaan; Jupiter den sant: het afgodsbeeld van Jupiter.
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Zijt wellekom groot kind, gezien in alle landen,
GeboodsChapt in de locht, door wie de sterren branden,
Den hemel ommegaat: de wijze kommen gaan
Geropen door uw vier, om u to bidden aan.
Zijt wellekom groot kind, voor duizend jaar beschreven
En duizend jaar daartoe; ten lesten nog 'gegeven,
Ten lesten tot uw yolk gekomen. Zijt gij daar
0 'gust van Abraham, o Jacobs worstelaar!
Och ziet toch ieens, hoe klein, hoe teer is hij geworden,
Die Cherub niet en dekt, en niet en kan omgorden.
Hij die den hemel volt, zich over al verspreidt,
Wordt met een hand gevat, en weder neergeleid.
Zijt wellekom groot kind, bekend in al de dalen
Daar Mozes met uw yolk en Jozue gink dwalen:
Van Amos' wijzen noon beschreven en geroemd,
De schoonste die men vindt van Salomon genoemd.
0 roze van het veld, hoe zijt gij zo verdwenen?
Hoe ligt gij zo veradht, hoe zijt gij zo verschenen?
Onsierlijk, zonder eer, beroofd van uwen staat,
Veel hoger als de Maan en als de Zonne gaat.
0 vorst van Kandan, daar alle beken vloeien
Met honig ende wijn: de velden altijd bloeien:
Daar genen winter is: hoe zijt gij zo verdwaald,
En uit de weg gegaan? Hoe zijt gij zo gedaald,
Gekomen zonder kleed, in deze strange dagen,
Doorreden van de wind, en van des hemels vlagen,
Te wijle dat de kou, de wrede kou, zo snijdt,
De locht zo spijtich is, en Boreas zo bijt?
Och, dat de doohters toch van Sion kommen spreien
Haar kleren over u, dijn nederheid besohreien!
Och, dat het bitter ijs, oth, dat de Noordewind
Dijn naaktheid niet en raakt, dijn teerheid en verslindt!
Och, dat de zonen toch van Adam kommen lopen,
Die gij nu wederom van Satan most gaan kopen,
En dinken wie daar ligt (geworpen in het kaf,
En vagen uwen druk en zoete tranen af!
Boreas: de noordenwind; Zephyrus: de westenwind.
B N L. A 10-8

87

Dat Zephyrus cloth kom, gelijk hij pleegt te zuchten
Op Libanus' schoon hoofd en Galadds gehuchten,
En blaze daar gij zijt! Den hemel in de kou
Kom vallen daar gij ligt met zijnen zoeten dauw!
Och, dat de Winter toch met zijnen grijzen hare
Verander' in de Lent, en zijnen sthepper spare!
Och, dat de Zomer kenn' en diene zijnen heer!
Och, dat het ganse jaar zich liever ommekeer!
Och, dat zich al de bien vergaren op de tippen
Van dezen zoeten mond, en deze kleine lippen,
Die niet clan manna zijn en suiker overal:
Daar uit de rechte vreugd des herten vloeien zal,
En druipen over ons. Dat allerhande blommen
Beneden op de vloer en op de kribbe kommen,
En kronen haren prins, betonen dat gij zijt,
Die meester zijt van al, ook meester van den tijd!
Wij steunen op ons zelf met al te groot betrouwen,
En gaan met Babels yolk tot in de wolken bouwen;
Verachtende den boom des levens, raken aan
De plant van wetenschap, dat Adam heeft gedaan.
Maar vallen ook met hem. Wij breken in dijn schatten,

Doortasten men grand, die niet en is te vatten:
Gaan boven ons verstand, en zoeken onzen val.
Maar die niet hoop en gaat, die vindt u in de steal,
Voor zijne voeten neer: gelijk de Persianen,
Die zonder ijclelheid, bevrijd van zotte wanen,
LI zochten daar gij waart. Zij zagen u van ver,
Doch volgden niet haar zelf, maar volgden uwe ster.
Laat ons ook desgelijks, opdat wij niet en dolen,
zoeken daar gij schijnt, niet daar gij zijt verholen,
Bedekt met vrees en schrik. Gelijk uw yolk u zag,
In 't midden van het vier, en van den dondersla:g
Verkondigen de wet: doen Sina door het baren
Van dijne grote stem, schier meinde te misvaren,
Van vreze te vergaan. Gij die tot uwe macht
Libanus' schoon hoofd: de toppen van de Libanon.
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Ons door uw nederheid en kindsheid hebt gebracht,
Die, zijncle dat gij waart, geworden daar beneven
Hetgene dat wij zijn, en allebei gebleven,
Hebt beide, dat wij zijn, en dat gij zelve waart,
Verenigd zijnd' in u, doen varen oppewaart.
Zodat de mensheid zit getogen van der eerden,
Daar uwe Godheid is, van even grocer weerden
In u die beide zijt: in ons nog even zwak,
Niet anders als een last, niet anders als een pak;
Die niet te min aan u geknocht, en vast gesloten,
Gezuiverd in ons hoofd, en met dijn bloed begoten,
Vertheffen onzen geest, en traohten naar ons
Te komen tot de pdaats, daar gij nu zelve zit.
Maar °Nat ons gemoed mag t'enemaal geraken
Tot dezen hogen staat, gij geest ons hier te smaken
Dijn vlees, clijn eigen bloed: zet ons aan dijnen dis,
Bereidt ons hier de spijs van dijn verheugenis.
Daar worden wij gevoed, niet met het brood van heden,
Maar met den waren kost van aller eeuwigheden;
Gaan boven tot in u; wij worden met het hert
Deelachtig van dijn vreugd, gevoelen dijne smert.
Wij springen uit het vlees, en worden gaps onitbonden,
Gaan lopen met den geest tot binnen in dijn wonden:
Wij mesten ons gemoed, en lessen onzen Borst
In dijn gebroken lijf, in dijn bebloede borst.
Daar vinden wij de vrewgd die nameals zal verschijnen,
En zuigen uit de melk, die niet en zal verdwijnen,
Het voedsel van de ziel, dat niet en zal vergaan,
Verborgen in dijn vlees, o groten pelikaan!
Die om dijn eigen yolk te laven en te spijzen,
Dijn lichaam hebt gesoheurd, en weder doen verrijzen,
Herboren door de dood. Wij zuigen wit de wijn,
De wijn van hemelrijk, totdat wij dronken zijn;
o groten pelikaan: de p. is volgens de fabel een vogel die zich de
borst openrijt en zijn jongen voedt met zijn bloed, vandaar symbool
van Christus.
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Versmoren in uw dood ons zinnen en gedachten,
Die alle tegenspoed en zwarigheid veradhten;
Zijn meester van ons zelf, en breken nit den ban;
Vertreden Behemoth, staan op Leviathan!
Verlosser weest gegroet, gezalf'de weest geprezen,
Die zijt, die waart to voor, en eeuwelijk zult wezen!
0 Alpha zijt geloofd, het allereerste goed
Dat onze ziel verheugt, Omega zijt gegroet!
Behemoth en Leviathan: monsters, genoemd in Job 40 : 10 en 20.
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GERBR AND ADRIAENSZOON
BREDERO (1585-1618)
UIT HET AANDACHTIG LIEDBOEK
Aendachtigh Liedt-Boeck / van / / G. A. Brederode, Amsterdammer. / / t'Amstelredam, / / Voor Cornelis Lodowijcksz: vander
Plasse, / Boeck-verkooper, wonende op den hoeck vande Beurs, / /
in d'Italiaensche Bybel. Anno 1622. / / Met privilege voor ses Iaren.

Aandachtig Lied (biz.21)
Vindt men bij mid en jong
Zo zalig wel een tong,
Die Gods wondren kan spreken?
Ik haud voorzeker neen,
Want kunst, woorden en reen,
Die zouden eerst gebreken.
Hoe zou het slijm en stof,
Heilige God, uw lof
En groatheid dan verhalen?
Dat al de englen schoon
En dienaars van uw troon
In mogendheid moet Palen.
Wie zal uw majesteit,
Uw grate waardigheid,
Uw eigensdhap uitroemen?
Uw waarde borgerij,
Ais niemand, wie 't ook zij,
Zijn woording niet kan noemen.
uw waarde borgerij: de hemelingen.
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Nochtans, niet zo ik wens,
Maar als een dankbaar mens
Zo zal ik, Here, bogen
11w goectheid en het goed,
Dat mij van u gemoet
En daaglijks komt voor ogen.
Gij hebt mijn lijf bereid
In mijn moeders geweid,
Daartoe een ziel gegeven
En onzichtbaar gevoed,
Als gij nu zidhtbaar doet
En doen zult al mijn leven.
Ik dank u, Heer, daarvan,
Dat gij mij schiept een man
En brocht in tijd en suede
Daar men u eer bewijst
En Been afgoden prijst,
Gelijk de heidens deden.
Sla ik mijn ogen op
Ten hemel in den top,
Uw zon schittert van verve
Des daags, rnaar in de nacht
Zo drij ft de moan haar pracht
Met goud' en zilvren sterren.
En sdhouw ik nederwaart
Op die vruchtbare aard',
Zo zie ik 't meeste wonder
Van schepsels en van vee,
Van monsteren der zee,
En het gewas daaronder.
bogen: verheffen; gemoet: tegenkomt; geweid: ingewand.
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Dan barst ik dikwijls uit
En roep wel overluid,
Dat mij die dingen leren
Niet slecht op haar te zien,
Maar dat ik met eerbren
Der .wondren God moet even.
Irk zie 't, o Heer, wel an,
Maar wat is 't? Ik en kan
Ten vollen niet volloven.
Uw goedheid is zo klaar,
Zo hoog, zo wonderbaar
En mijn verstand te boven.
Want uw weldaden al
Zijn talleloos van tal.
Gij blij ft die nog volherden
Aan een onwaardig mens,
Maar, goede God, ik wens
Dat ik ze waardig werde.
Geeft, Heer, dat mijn gebed
Geschiede zonder smet
Van onzuivere zinnen
En vliegend' woest gedacht,
En dat ik door uw kracht
Mijn zelven mag verwinnen.

93

Aandachtig Lied (blz.7)
Die God in zijn gemoed
Houck voor het hoogste goed,
Die zal niet anders wensen
Als zijnder zielen rust
En wel doen met een lust
Aan alle goede mensen.
Wat is hier meer gekwel,
Of aardser, droever hel,
Als 't knagen van de zonden,
Die, als zij zijn begaan,
De ziele eeuwig slaan
Veel geestelijke wonclen?
Wat is hier meerder vreugd
Als die heilzame deugct
Met waatheid te beleven,
En zich naar een gemoed
Dat niet na hoogiheid wroet
Vreedzamig te begeven?
1k trots de grootste mens!
Die na zijn wil en wens
In hoogheid is verheven,
Gij, die in 't hart] en hoort
Gods eigen zuiver woord,
Gants ongevalst gedreven.
(Niet door verweend verstand,
Maar door de predikant:
De Geest des Heren Heilig,
Die trekt nosh kiest geen zij
En maakt de zielen vrij
Van zonden, vrank en veilig.)
verweend: aanmatigend.
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Hoe zalig is die man,
Die met God spreken kan
In 't tempeltjen der eren,
In 't kerrekjen gebouwd
Van zilver noch van goud,
Maar van den Heer der Heren!
Daar God vaak zelver zet
En schrijft zijn waarde Wet
Met Goddelijke wingers,
Daar weet men van geen twist,
Van vonden moll van list
Van felle bittre dringers!
Daar zoekt men staat noch eer,
Maar de heilzame leer:
Met kinderlijke vrezen,
Met waar berouw en boet',
Meer deugdelijk en goed
Dan wereldwijs to wezen.
Heer, als gij mij aanspreekt
En innerlijk bepreekt
Geheim van mijn gewissen,
Zo opent mijn gezicht
En brengt mijn in het licht
tht duizend duisternissen!
vonden: chicanes; dringers: drijvers; gewissen: geweten.
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Aandachtig Liedeken (biz. 20)
Mijn zieltje schreit, dat zucht en weent,
Mits ik met aardse dingen
Meer als met Gode ben vereend,
En nimmer redht kan dwingen
Mijn ongebonden zotte wil.
Heer, maakt mij zelveloos en stil
Als uw verkorelingen.
En laat mij toch door voorzicht zien,
Hoe groots gij zult verrijzen,
En wat ten jongsten dag zal sdhien,
Als gij 't oordeel zult wijzen,
Opdat ik door 't schrikken bevreesd
De zonden gesel uit mijn geest
En uw grootheid mag prijzen.
Leert mij, o God, mijn bone lust
Bestrijen en verwinnen.
Geeft mij in den gemoede rust
En christelijke zinnen,
Die nod' de wereld, noch haar vreugd,
Maar die d'oprechte, ware deugd
Oneindelijk beminnen.
Gaat zelfs tot mijnder zielen in,
Of geeft mij to doorgronden,
Met stagen errenst in mijn zin,
Uw goedheid en mijn zonden,
Opdat ik in dit jammerdal
Aan ziel noch lichaam niet en val
Meer geestelijke wonden.
mits: omdat; voorzicht: voorafspiegeling; zelfs: zelf.
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Mijn hert, als gij uw kindsheid ziet,
Uw jonkheid en uw leven,
Gij en bevindt daar anders niet
Als boosheid in bedreven.
Zo gij uzelven nu verlaat
En waardelijk in Gode gaat,
Hij zal u alles geven.
Geeft mij, o God, doc.k wijze raad
En mengt mijn vreugd met vrezen!
Doet mij gedenken an de staat
Van (lit verganklijk wezen,
Dat zo kart als de wind verkeert,
En maakt mijn ziel meer God-geleerd
Als door letters to lezen!
waardelijk: ootmoedig.
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Geestig Liedeken (blz. 54)
0 God, die de gedachten
Der mensen ziet en leest!
Gij weet wat zij betrachten
In 't midden van haar geest,
Waar zij haar toe begeven,
Hetzij tot goed of kwaad,
In dit ellendig leven,
Dat als een wind vergaat.

Wat wil ik mij verbloemen
En dekken met de lien
En u de wereid noemen,
Die ik nog niet kan zien!
't Is al te veer getreden,
Wil in mijnzelven gaan
Voor uwe goedi'gheden
Die 'k heb te zeer misdaan.
1k heb door mijn misdaden
En gruwlen onbepaald
In plaats van uw genade
Uw straf op mijn gehaald.
Och, ik en kan niet rusten
Van eigen wil verwoed,
Want, laas, mijn kwade lusten
Die drijven mij van 't goed!
Helaas, ik ben te gierig
Na mijn verderf en schand!
1k volg nog al te vierig
Mijn beestig onverstand!
gierig: begerig.
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Ik ben vervreemd van reden,
Mijn zinnen, wild en woest,
Vol ongeregeldheden,
Die hollen even noest.
Gelijk twee done meren
In onbedwongen run
Onmooglijk zijn to keren,
Maar vlien door dik en dun,
Tot zij haar meester storten
In 't water of in 't slijk,
Zo doen zij mij verkorten
Mijn leven jammerlijk.
Och, had ik konnen horen
Uw inspraak eer ik viel,
Zo zoud' ik nu uw toren
Niet dragen op mijn ziel,
Zo zoud' ik nu niet dulden
De heimelijke smart
Van mijn bekende schulden,
Geloospand op mijn hart!
0 Heer, ik ben verwonnen,
hk ken 't in mijn gemoed!
Maakt van mijn ogen bronnen
Van water en van bloed,
Die tot den hemel springen
Tot voor uw majesteit,
Opdat zij u bectwingen
Tot uw barmhertigheid!
noest: ijverig; meren: merries; geloospand op mijn hart: waarmee
mijn hart „bezwaard" is; ik ken 't: ik beken het.
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Doet &oh zo grote dingen
Aan mij, benauwde man,
Dat daar uw kraaltjes zingen
In eeuwigheden van!
Uw goedheid en het wonder,
Dat niet kan zijn vol-eerd,
Dat is dat gij een zonder
Zo zalig hebt bekeerd.
Zo zullen alle mensen
(Tenminsten zullen 't dien,
Die mijn welvaren wensen
En garen zouden zien)
tI opter aarden loven
Tot in uw hemelrijk,
En d'engeitjens hierboven
LT prijzen eeuwelijk!
kraaltjes: engelen; een zonder: een zondaar.
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Geestig Lied (blz.6)
Wat dat de wereld is,
Dat weet ik al te wis
(God beter 't) door 't verzoeken,
Want ik heb daar verkeerd
En meer van haar geleerd
Als van de beste boeken.
Want of ik sdhoon al las
Hetgeen zo kunstig was
Als Goddelijk geschreven,
't En ging ter ziel noch zin
Zo nijver mij niet in
Ails 't eigen zelfs beleven.
Nu heb ik 't al verzocht,
Zo dol ails onbedocht,
Zo rauw als onberaden.
Och God! ik heb te blind
En al te zeer bemind
De dingen die mij schaden.
Een hoofd vol wind en wijn,
Een hart vol zuohts en pijn,
Een lidhaam gants vol kwalen
Heeft Venus en de kroes,
Of zelfs die leide droes,
Mij
doen behalen.
Odh! een bedroefd gemoed
En een hest zeer verwoed
Van duizend naberouwen
Van overdaad en lust,
Met een ziel ongerust,
Heb ik in 't lest behouwen!
verzoeken: onderzoeken, proberen; die leide droes: de duivel.
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Hoe streng breekt mij dit op:
Mijn kruifde krulde kop
Die brengt mijn voor de jaren,
In mijn tijds lenten, voort
Op 't zwart en 't zwetig zwoord
Veel grijze grauwe haren.
Wanneer een ander leit
Gestrekt en uitgespreid
En rust met lijf en leden,
Dan plaagt mij aldermeest
De kwelling van mijn geest
Met beulse wredigheden.
Dan dringt mij door de huid
Het bange water uit
Door kommerlijke zorgen.
Dies mij het herte barst
En wenst, alzo geparst,
Den ongeboren morgen.
En nimmer ik den dag
Alzo gelukkig zag,
Dat zij mij vol verblijdden.
Voorwaar, 'k heb uur nocih tijd,
Of ellek heeft zijn strijd,
Zijn lief, zijn leed, zijn lijden.
Al 't gene daft de lien
Ter wereld mogen zien
Of immermeer verwerven,
En wens ik niet zo zeer
Als zalig in den Heer
Te leden en to sterven.
zwoord: huid.
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Een Ziekens Klaag-leid (blz. 61)
Gij m'aagden en jongelingen,
In stede van iet kwaads
Zo hoort mijn droevig zingen
En geeft de reden plaats!
LT spiegelt, o mijn maats,
Met wien ik plag te zwerven
In grondeloos verderven
Als woeste onverlaats.
Die volgt en dient zijn lusten,
Die werdt met mij geplaagd
En zonder tijdelijk rusten
Van zijn schuldworm geknaagd.
Odh! dat mij heeft behaagd
Des wergilds ijdelheden,
Die Gods gebod en reden
Uit ellek bant en jaagt!
Ik plag weleer te wezen
Blijgeestig en verheugid
En heb alzins geprezen
De schijn-vluchtige vreugd.
Dies ik ook al mijn jeugcl
Door 't al te Licht bekoren
In dwaasheid heb verloren,
Zo gij aansdhouwen meugt.
In 't luchtig zingen en springen
Heb ik mij vaak verblijd.
In niet-waardige dingen
Heb ik mijn zeer verblijd.
Mijn kostelijke tijd
Heb ik tot kwaad begeven.
Dies 't beste van mijn leven
De wraak der straffe
klaag-leid: leedklacht.
B N L. A 10-9
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Wijn, lust en wil van vrouwen,
Het werelds suikerzoet,
Die 't innerlijk aanschouwen
Is 't gal en bitter roet!
Verdwaasd is zijn gemoed,
Die am zo snode dingen
Verzuimt en laat ontspringen
Het alderwaardste goed.
Wat mijn lief plag te sdhijnen,
Is mijn nu doodlijk leid.
Mijn kwelling eet met pijnen
Mijn rif en ingeweid.
Mijn ziel haar nu bereidt
Om d'aardse vrolijkheicien
Te schiften en te scheiden
Uit al mijn zinlijkheid.
0 mens, wilt aan mijn leren,
Hoe dat die boosheid snood
Gods goedheid kan verkeren
In rechte gramschap groat!
Mijn jammerlijke nood
Doet mij, bedroefde mense,
Zo menigmale wensen
Na die verlangde dood.
1k verwadht met verlangen
De dood, die ellek vrees't,
Met schrikken, te antvangen.
Maar mijn benauwde geest,
Die voormaals heeft geweest
Verheugd in zotternijen,
Verhoopt zich te verblijen
Na dit mijn leven meest.
snode dingen: waardeloze dingen; ingeweid: ingewand; zinlijkheid:
begeerte.
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Gij die met sthreien, klagen,
Bewenen mijn verdriet,
En die met een behagen
Uw wellust daaraan ziet,
Of zingers van dit lied,
Leert door mijn droeve klachten
LI doch voor dolen wachten,
Eer u dit ook geschiedt!
O jankheid, wilt aanmerken
Met Gods vrees en aandacht:
Uw zeer onzuivre werken
Door lust des vlees volbracht
LI lonen dag en nacht.
Vermaant en sticht malkanderen!
Wie zich spiegelt aan anderen,
Die spiegelt hem wel zacht!
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Aandachtig Gebed (blz.63)
0 levendige God, eeuwig, goed en almac.htig,
Aanschouwt meelijelijk mij droeve en neerslachtig'
En uitgekweelde man van soberen gestalt!
Gedoogt niet dat hem nu de wanhoop overvalt,
Die dodh een vijand is van hemelse genade,
Want zij mijn arme ziel zou eeuwelijken sahaden.
Onrtvangt, o Here, dock het zuiverst' van mijn hert,
Geeft, dat mij mijne zoned' niet toegerekend werdt.
Neemt mij, die hier op aard' alsvremdeling most zwerven,
In 's hemels borgerij na een godzalig sterven.
Ach! dat uw lieven Zoon met zijn onschuldig blued
Voor mijn, kenschuldige, de borregtocht voldoet.
Och! ik ben uitgeteerd en ga met smart betreden
Den algemenen weg van d'oude lang verleden.
0 Heer, ik kijve niet, nosh hadder niet met u:
Het sterven is mijn lief, is 't u behagelijk nu,
Want gij hebt mij gemaakct en moogt mij weer ontmaken,
Wanneer 't u wel gevalt. 0 God, voor alle zaken
Beveel ik u mijn ziel, o Zaligmaker goed!
Ik geer geen ander vreugid, ik zoek geen ander zoet,
Geen ander blijdschap, ach, nosh ook geen liever lusten,
Als bij den Bruidegom van mijnen ziel to rusten.
uitgekweelde man: uitgeteerde; kenschuldige: schuldbewuste; hadder:
twist; geer: begeer.

106

DIRCK RAPHAELSZOON
CAMPHUYSEN (1586-1627)
UIT DE STICHTELIJKE RIJMEN
Stichtelycke / I Rymen / /Van / / D. R. Camphuysen, / / Om te le.
zen oft' zingen. I I Op veele, zyn in plaets van d'ouwde, nieuwe
Zangen gemaeckt; en alle I / gecomponeert om te Zingen en Speelen,
met twee Stemmen. / Door / / Joseph Butler, Music. tot Amsteldam.
/ / t'Amsteldam, / / By Paulus Matthysz. in 't Musyc-boeck, gedruckt, voor I.B.W. // En zyn te bekomen / / By Abraham de Wees,
op de Middeldam. A°. 1652.

Christelijk Gevecht (fol. 11)
Van te strijden wil ik zingen, zingen een aandachtig lied:
Hoe de mens, die wel wil strijden, heeft te strijden, en
[hoe niet.
Al de wereid is vol strijdens. Strijden is menigerhand.
Strijden dijit somtijds tot ere, strijden dient somtijds tot
[schand.
Menig strijdt een dwaaslijk strij den, om 't gering, ap 't
[ongewis.
Menig strijdt een wijslijk strijden, am 't Been strijdens
[waardig is.
Somtijds strijdt men hier een strijden dat met Godes
[wille strijdt.
Somtijds strijdt men hier een strijden daar den Hemel
[in verblijdt.
Christen mense, wilt gij strijden? Strijiden, dat gij
[overwint?
Overwint, dat gij der kronen kroon voor u bereided vindt?
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Zo moet gij verstaan en weten, waarom gij den strijd
[aangaat,
Wie uw vijand, welk het wapen, daar men hem mee
[wederstaat.
Die niet weet waarom hij strijdet, volgt niet recht zijn
[Kapitein.
Die zijns vijands niet is kundig, acht hem, tot zijn scha,
[te klein.
Die niet heeft waar mee te strijclen, sohoon hij al den
[strijcl niet vrucht,
Wordt in 't strijden Licht verslagen, of geraakt straks op
[de vlucht.
't Strijden, dat gij hebt te strijden, is om aardse eer noch
[lof,
Is om gene werelds lusten, vrienden,magen,huisnochhof.
't Is om niets vergankelijks, hetzij wAt weelde, eer of schat:
Christenen zijn hier uitlanders, zonder vaste erf of stad.
Wie zal strijden om 't verwerven van hetgeen hij niet en
[acht?
Wie kan vechten om 't behouden van 't geen hij noch
[heeft, noch wacht?
Wie wil krijigen om 't verkrij gen van een ding 't welk,
[als hij 't heeft,
Groot gevaar van meerder schade, met veel angst en
[zorgen geeft?
't Strijden dat gij hebt te strijclen, uwe slag lien gij hier
[slaat,
Is niet met den zwakken mense, die uit vleis en bloed
[bestaat.
Is niet met den zwakken mense, die, uit stof te saam
[gebracht,
En genoodschikt om te sterven, klein en nietig is van
[kraut.
vrucht: vreest; genoodschikt: voorbestemd.

108

Is niet met den zwakken mense, die u (hier op aarden
[vreemd)
Als hij alles koomt ontnemen, dan nog niets van 't uwe
[neemt.
Is niet met den zwakken mense, die maar aan het lijf en
[tact,
En, wanneer hij komt op 't hoogste, 't leven neemt en u
[ontlast.
Strijden dat gij hebt te strijden, en in God gestreden
[wordt,
Is met staal noch enig wapen daar men mensenbloed mee
[stort.
Wat behoeft hij ijzren harnas die alzulken vijand beef t,
Welk, uit vleis noch bloed bestaande, 't zienlijk lijf geen
[wonden geeft?
Waartoe zal hij staal gebruiken, die al 's werelds
[schoon en zoet
Niet zo waard wil noch kan adhten als een druppel
[mensenbloed,
Als een druppel bloed van mensen, dien men altijd goed
[voor kwaad,
Zegening voor vloek moet geven, liefde schuldig is voor
[haat?
't Strijden dat igij hebt te strijden, is om 't eeuwig hemels
[geed,
't Goed zo zeer van hem benijded met wien gij hier
[strijden moet.
't Is om eer die van den waren Eerder, God, wordt
toegeleid,
Eer en lof, waarvan de krone niet verdort in eeuwigheid.
't Is om rijkdom en om schatten, die noch roest noch mot
[en schendt,
En, bewaard in 't bovenst boven, diet noch rover ooit
[ontwendt.
ontwendt: ontvreemdt.
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't Is om een de hoogste wellust, die steeds cluurt, en zo
[verzaadt,
Dat de lust om haar te proeven nimmermeer nochtans
[vergaat.
Uwe vijand (sterk, ja sterker dan al wat zich sterk
[beroemt,
„Vorst en god van deze wereld" in Gods Woord terecht
[genoemd)
Is een geest. Niet een, maar menig, en van taileloos getal,
Die u omgaat, bovenzweeft en stevig loert op dijnen val.
't Is hij, die des vleis begeerten en der zinnen eigen lust,
Door veel duizenci listigheden tegen u ten strijclen rust.
't Is hij, die de schalke vonden van zijn dienaars (hier en
[daar)
Weet te sturen: Uwe vijand is de gantse helse schaar.
schalke: sluwe, bedriegelijke.
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(fol. 12)
De kroon is niet zo waard en zoet
Waaraan men licht geraken kan,
Dan die gehaald door 't zweet en bloed
Niet staat gereed voor alle man.
Dat d'aardse mens het hoogste goed
Goeddunkendlijk verhopen derf,
Is oinclat hij niet wel bevroedt
De waardigheid van 's hemels erf.
Die in zijn herte na waardij
D' onsterfelijkheid heeft geschat,
Geloofd' eer dat z'er niet en zij
Dan ciat men z' heeft door lichter pad.
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Toeverlaat der Rechtveercligen onder 't
Oude Verbond
Uitbreiding over Psalm 125, 121 en 23
I. Over Psalm125 (fol.24))
Wat winden dat er ruisen, wat regen dat er plast,
Het hoge huis van Zion staat onbeweegd en vast.
Wat mensen dat er dreigen to moorden en verslaan,
Al die op God vertrouwen, en zullen niet vergaan.
De hooggetopte bergen zijn als een vaste schans
Rondsom Jeruslem henen: geen vijand heeft er kans.
Gods toezidht die hij stadig rondsom zijn yolk laat gaan,
Is haar als vaste muren, geen vijand kan der aan.
Hij zal redhtvaardig hoopjen, zijnctuurbemind geslacht,
Niet eeuwig laten blijven in bozer mensen madht,
Niet eeuwig laten blijven in een zo droeven staat,
Opdat het zijne handen niet uit en reik' tot kwiaad,
God, die ze van u afwijst die 't kromme pad inslaan,
Doe wel den vromen herten die reine wegen gaan.
'k Bid dat gij dijn Israel den zoeten vrede geeft,
Den vrede laat behouden, zo lang maar als hij leeft.
onbeweegd: ongeschokt.

112

II. Over Psalm 1 2 1 (fol.25)
II< hoor trompetten klinken:
De vijand is nabij.
1k zie 'harnassen blinken
En niemand is met mij.
Het hest klopt door 't benauwen,
Dies laat ik, diep beschroornd,
't Gezicht 't gebergt aanschouwen,
Of geen hulp van koomt.
Daar is geen hulp voor handen,
Voor handen, dan van God,
Van God, die 's wereids landen
Heeft onder zijn gebod,
Van God, die 's hemels lidhten
Heeft onder zijn gebied,
En die 't weleer al stichtten
Dat mensen oge ziet.
Wie kan Gods yolk betrapen,
Al zijn ze onverdacht?
Wanneer de wachters slapen,
Houdt God om haar de waditt.
Hij is niet als de mensen,
Die, op de wacht gezet,
Als zij geen slaap en wensen,
De slaap haar wadht belet.
Nooit slaap beving zijn ogen,
Nooit had hij slapens lust.
Dies wij vrijmoedig molten
Gaan nemen onze rust.
Zijn hulp die hij doet blijken,
(Welk' alle leed verdooft)
Die mag men vergelijken
Een schactuw boven 't hoofd.
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De zon, op hogen doge,
Sdhoon zij al brandig steekt,
Kan door haar hitt' niet plagen,
Als hij haar krachten breekt.
De maan, in vochten nachte,
Sdhoon zij de leOn verkoudt,
Doet op ons teen geen krachte,
Als hij in warmte houdt.
Geen kwaad en kan u deren!
't Zij of gij buitenshuis
Uzelven moet generen,
Daar is geen vrees voor kruis!
't Zij of gij binnen deuren
In uwen huize bent,
Geen kwaad kan u gebeuren
Van nu tot aan uw end!
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III. Over Psalm 23 (fol.26)
Als een herder zijne schapen in een groen landouwe
[weidt,
En, om haar den dorst to laven, na de verse beke leidt,
Zo is ook de Heer mijn hoeder. En omdat de Heer mij
[hoedt,
Z:al voor 't lijf noch spijs ontbreken, nosh verkwikking
[voor gemoed.
Doe ik, als een dolend schaapken, afgegaan van 't recite
[pad,
Ongewisse gangen dede, en verkeerde wegen trad,
Bradht hij ials een trouwe herder, bradht hij mijne voeten
[weer
Op des levens rechte straten, om zijns naams hoogwaarde
[eer.
Of ik salmon (gelijk een kudde die in doods perikel staat,
En somwijlen langs der heide tot een proof der wolven
[gaat)
Wandlen moest op zulke wegen daar men eind noel
[uitkomst ziet,
En geen mens in 't nare donker zich tot leidsman aan en
[biedt,
Ja in zulke noden raakte, daar de dood voor ogen stond
En de ziel bij gene mensen hoop van troost nodh hulpe
[vond,
Nog en zoud' ik niet vertsagen, nu gij helpt en bij mij zijt,
Als een herder die zijn schapen trouwlijk met zijn staf
[bevrijdt.
gebied: gebod; betrapen: verrassen; zich generen: bezig zijn;
heide: open veld.
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Gij bereidt mij, voor de open van mijn vijand, een banket:
Daar zo wordt mij overvloedig alle spijze voorgezet,
Daar zo druipt mijn hoofd van olie, en mijn beker vloeit
[van wijn.
Dit vervult mijn geest met vreugde en mijns vijands hert
[met pijn.
Al de dagen die ik leve (en daarop vertrouw ik mij)
Blijft mij Godes rijke gunste en zijn milde goedheid bij.
Al de dagen die ik leve (des ben ik in 't hert gewis)
Zal ik blijven in de woning daar de Heer mijn God in is.
rijke: overvloedige.
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Toeverlaat der Rechtveercliigen onder
Nieuwe Verbond (fol. 27)

't

Al wie godzaliglijk na Christi wil wil leven,
Verdrukking is zijn lot; 't zij d' een of d' ander tijd.
Hij is er toe gezet, ihij moet er zich toe geven.
Met Christo erft geen mens dan die eerst met hem lijdt.
Die lijdt, terwijl hij lijclt, lijkt hier voor oog onzalig;
Die hier onzalig is, heeft God niet tot zijn stut.
't Besluit heeft waarheids schijn, doch is onvast endwalig:
Wie God rechtlievig heft, heeft alle ramp te nut.
Al heeft de vrome mens op aarden alles tegen,
Al heeft de heel natuur hem oorlog aangezeid,
Al scheidt het al van hem: duurt hij maar op Gods wegen,
't En is geen blijk dat ooit Gods liefde van hem scheidt.
't Is waar, van dag tot dag (omweldoenswilverschoven)
Sleept hij zijn dood, als 't schaap ter sladhtbank heen
[gebracht.
In alles evenwel koomt hij nog staag te boven,
Door hem Wiens had' in 't hert stort overwinnens kracht.
Zijn kruis, daar roemt hij in. Waarom? Hij weet datlijcien
Geduld; geduld deugdproef; deugdproef heils hope geeft.
Hij weet dat hij (met smaak van Godes lief d', in it strij den,
Bestort door Godes Geest) geen ijdle hoop en heeft.
Het licht heengaande kruis, (zo machtig is de waarheid)
Hoewel 't in 's werelds oog als ellends teiken leit,
Werkt in 't goddeugdig hert een overzware zwaarheid
En eeuwigdurend wicht van heil en heerlijkheid.
besluit: conclusie; duurt: volhardt.
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Gebedin Teig enwoordig en Toekomstelijk
L ij d e n (fol. 32)
Nadien het bitter gaat voor 't zoet,
Den arbeid voor het loon,
En hij veel kwaads verduren moet,
Die staat na 's levens kroon;
Nadien het oorzaak van veel vreugden is,
Wanneer men komt in vele droefenis,
Wanneer men om des goedes wille lijdt,
En, nia Gods wil, uit goed geweten strijdt,

Zo dank ik, Heer, van herten dij,
Dat gij mij waardig kent,
Dat ik om uwen name lij':
0! was= wat gij zenith!
't Is waar, 't en is nog maar een klein begin,
Doch, wilt ,gij, wil (hen weg oak vender in.
Maak mij, is 't uwe goediheid aangenaam,
Tot meerder waardig, dodh daarbij bekwaam.

Als mij samtiids mijn eigen kracht
En 't zwaarste kruis in yak,
Een snellen angst schiet door 't gedacht,
En 't bloed om 't hert bestalt.
Maar als ik denk wat kracht uw kracht weleer
In zwakke mensen wradit, verkwik ik weer.
En als ik vind hoe trauw gij zijt en igoed,
Beschanst de ziel haar weer met nieuwen moed.

waardig kent: waardig acht; in valt: in gedachte komt; bestalt: stolt;
3e en 4e regel van de 3e strafe betekenen: dan schiet mij een snelle
angst door de geest en stolt het bloed om mijn hart; wracht: wrocht.
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Al moet men door den kruisweg heen,
't Is 't hard, maar zalig pad.
En beter met Gods yolk geleen,
Dan zondennut gehad.
Al moet men uit zijn land met sthand en scha,
Deugds loon, en gij, volgt over al nog na.
't Aards vaderland to missen, valt hem Licht,
Die 't eeuwig goed en u heeft in 't gezicht.
Al krij,gt de Satan, of zijn leen,
In 't een of 't ander land,
't Verkeerd geleerde rot bij een,
Stout op de aardse hand,
Al broeit daaruit een bloed- of moordplakkaat,
't Kan al niet schaen, als 't maar de ziel niet schaadt.
't En schaadt geen ziel, wanneer ze stutsel heeft.
Z' heeft stuts genoeg, als gij maar troost en Beef t.
Uw heilgen, op der aard verspreid,
(Verspreid, en niet bekend)
Weest die ook met uw goedigheid
Geduriglijk omtrent.
Bligt haar getrouwelijk in lijden bij,
Opdat haar lij den niet vergeefs en zij,
Opdat haar lijden nooit en zij besmet
Met iet dat strij' met welverdragens wet.
de aardse hand: de wereldse partij; omtrent: nabij.
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Ondocielijken Dood (fol.43)
Gelijk de salamand'r in 't vuur kan zweven
(Zo 't waar is dat men schrijft)
En nog in wezen blijft,
Zo ook de mens ten eind in God gebleven,
Al is hij dood, heeft in den dood nog leven.
0! hooggelukkig sterven!
In &ads verderf het leven niet te derven!
Al is hij dood, nochtans zo leeft hij Goode,
Die zijnen geest bewaart
Om weer te zijn gepaard
Met ts lithaams hues, niet dit igering en snode,
Maar een volmaakt, gelijk Gods hemelboden.
0! hooggelukkig sterven!
In doods verderf het leven niet te derven!
0 zoete dood! geen dood met recht te heten,

Maar slaap en arbeids rust.
Want op u volgt een lust
En (na een kort, of bijna geen, vergeten)
Een wederdenk en zelfs genietig weten.
01 hooggelukkig sterven!
In doods verderf het leven niet te derven!
Voor 't lang igesiaap en durf men niet bevreesd zijn:
In tijd is 't dat m' iet lijdt.
D' uitwezig heeft geen tijd:
Als 't heerlijk lijf vereend zal met den geest zijn,
Zal alle tijd maar een oogblik geweest zijn.
0! hooggelukkig sterven!
In doods verderf het leven niet te derven!
snode: waardeloze, ellendige; durf: behoeft.
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Lust om ontbonden te zijn (fol. 44)
Hoe lang, ach Heer!
Hoe lang nog mist mijn ziel den zoeten stand
Van 't waar veriheugen?
Helaas! wanneer,
Wanneer zal ik eens 't eeuwig vaderland
Betreden meugen?
Jerusalem, des hoogsten konings stad,
Des , deugicibetrachters hoop en hertenschat,
Die u maar kent, is licht des levens zat.
Te lang,
Te lang,
Valt bang.
Adh! kon het zijn,
Dat ik, niet meer door d' aardsen lichaamsband
Omlaag gehouwen,
Dat klaar gesdhijn
Van Godes licht (nu ver en in 't verstand)
Didht mocht aansdhouwen.
Als ik maar denk om 't hemelse geklank,
En aller englen goddelijken zank,
Zo toeft mij schier de dood al veel te lank,
En 'k acht,
En 'k acht
Haar zacht.
Wat hebt gij loch,
Wat hebt gij, wergild, waarom dat m' in dij
Zou willen blijven?
Niet dan bedrog,
Niet dan ellend, gemengd met zotternij,
Is uw bedrijven.
Uw alderbest voedt zijn verborgen kwaad,
Uw alderschoonst heeft zijn bedekt verraad.
Gelukkig, die zich uws intijds ontslaat,
En mijdt,
En strijdt,
En lijdt.
stand: toestand.
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Christelijke Gelatenheid
(fol. 67)
Voor een jonge dochter M. G. in hare langclurige en
zware ziekkwale
't En is niet alle tijci van vreugde, dat men zingt:
1k zing, hoewel met pijn, smert en ellend omringd.
Bij mensen schijnt geen pulp: waar zal ik henen gaan?
Tot hem, daar vreugd en pijn en alles koomt vandaan.
Ach! God, die alle doen en lij den klaar aanschouwt,
Die mij op 't schoonst der jeugcl in 't tranenleger houlcit,
Ziet op mij, uw geschep, dat ander d' harde tucht
Van uwe strenge hand veel jaren heeft gezucht.
Ziet op mij, uw dienêrss', welk gij met droefheid spijst,
Die nodhtans, muds in druk, u dikmaals eert en prijst,
En angstig in haar geest, geen ding zo zeer beklaagt,
Dan dat zij 't pak altijd niet even lustig draagt.
Harddringend is de nood, doordringend mijne smert,
De geest, met 't lijf te lij, beangstigcl en benerd.
Ach Vader! (mag het zijn) gun dat dees kwale
Dan (loch de mijne niet, maar uwe wil geschie'.
1k geef mij ander u, al valt het overhang.
Uw wijsheid weet waarom, uw goedheid schikt hoe lang.
Uw igaddelijke wil en kan niet zijn dan goed:
't Is wel, goedheids fontein, 't is wel al wat gij doet.
Is 't uwe goede wil dat ik nog langer lij',
En van des wereids vuil gants klaar gelouterd zij,
Gelouterd door het vuur van druk en tegenspoed:
't Is wel, goedheids fontein, 't is wel al wat gij doet.
geschep: schepsel; dienersse: dienares; met 't lijf te lij: met het lichaam
in 't ongeluk verkerend, deernis hebbend met het lichaam.
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Of is 't, opdat g' in mij een proeve nemen meugt
Van mijn geloof, geduld, en vastheid in de deugd,
En daarom mij begiet met droefheids overvloed:
't Is wel, goedheids fontein, 't is wel al wat gij doet.
Of wilt gij dat ik staag in dezen stand zal zijn,
Omdat ik, in mijn leed en ongemeine pijn,
Van ellend en geduld een spiegel wezen moet:
't Is wel, goedheids fontein, 't is wel al wat gij doet.
Of is er iet, o God! (u bet dan mij bekend)
Waarom gij hengen wilt dat ik in dees ellend
Tot aan mijn end zal zijn: 't is zwaar voorvleis enbloed-Nochtans, goedheids fontein, 't is wel al wat gij doet.
Mijn God, ik bid niet meer dat gij van ramp ontslaat,
Alleen bid ik dat mij uw hulpe niet verlaat,
Wat schaadt een harden scoot, wat deert een fellen slag,
Als 't hert van binnen heeft daar 't zich aan houden mag.
Uws geestes bijstand is 't die ik alleen begeer,
Opdat ik tegen u nooit zondig murmureer.
Wil willen wat gij wilt: maak dat des willens wil
Volkomen in mijn hert nooit van de uw verschil'.
Ofschoon het lichaam dan, door smerte die het lijdt,
Maakt dat de oge traant, d' borst zucht, de kele krijt,
De geest nochtans getroost, getroost door uw gena,
En 't zelschap van dijn geest keert alle zielenscha.
Nu rust mijn ziel in God, uw God, die zo goed is,
Die niet dan goed kan zijn, die uwe droefenis
Of wislijk enden zal, of, zendt hij nooit een end,
Tiendubbeld reden heeft, waarom hij 't niet en zendt.
stand: toestand; bet: beter; hengen: beschikken; de geest nochtans
getroost: de geest duldt het evenwel.
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JACOBUS REVIUS (1586-1658)
UIT DE OVERIJSELSE ZANGEN EN DICHTEN
Over-ysselsche / / Sangen / / en / Dichten / / Iacobi Revii. I / Den
tweeden vermeerderden / / druck. / Tot Leyden, / / Voor Francoys
de Heger Boeckvercoper, woonende over de Academie. Anno
MDCXXXIV.
Jacobus Revius / / Over-ysselsche / / Sangen en Dichten. / / Uitgegeven, met ongedrukte / / gedichten vermeerderd en van / / verklarende aanteekeningen / / voorzien door / / Dr. W. A. P. Smit /
Het Epos der Godsgeschiedenis / / Uitgegeven door de / / Uitgeversmaatschappij Holland te Amsterdam, / I in het jaar MCMXXX.
(Alleen de gedichten die in de oude uitgave ontbreken worden uit
de ed. Smit aangehaald.)

Lof Gods (blz. 5)
Waar' ik een nachtegaal, ik wou mijn Schepper eren
Met zijnen gro.ten lof altijd te kwinkeleren,
Dat bossen, berg en dal zou deunen van den klank,
En de woudvogeltjes vergeten haren zank:
'k En ben geen nachtegaal, maar in veel groter ere:
Een mens, het evenbeeld van aller Heren Here.
Ik wil dan mijne stem doen horen alle man
En prijzen hem zo hoog en verre als ik kan,
Niet vragende een tier na al het lelijk pruilen
Of misselijk getier van aaksters en van uilen,
Verzekered dat hij die eeuwiglijken leeft
Mijn tong tot zijnen roem alleen geschapen heeft.
misselijk: lelijk.
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God Zoeken (blz.7)
Diogenes met een ontstekenen lantaren
Zocht mensen op de markt daar duizenden vergaren.
Die schimper had wat rechts: maar ziet hoe menig zot
Nu bij den hellen dag gaat tastende na God:
Niet bruikende zijn woord om zekerlijk te treden,
Maar de berookte slons van menselijke reden
Die hem verwerret in een doolhof zonder end,
Zodat van duizenden hem kwalijk een en kent.
Gods Kennisse (blz.7)
Wanneer het spade lic'ht begint hem uit te spreien
Op 't vlakste van de zee, de viskens haar vermeien
En meinen, dat er blinkt dat het al sterren zijn,
Hoewel ze niet en zien als even wederschijn;
Maar die hier in de locht en boven 't water leven
Die zien des Hemels heer bescheidelijken zweven:
Zo is het met den mens: al wat hij hier aanziet
Van God en van zijn rijk en is het wezen niet,
Maar een geringen schijn, waarvan de naakte waarheid
Aanschouwen die daar zien de goddelijke klaarheid.
slons: dievenlantaarntje, hem: God.
bescheidelijken: duidelijk.
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Gods Besluit (blz. 9)
Gelijk als in een kolk een steentjen valt te gronde
Het water werpt terstond een ringsken in het ronde,
En van het ene komt een ander schieten uit,
Waarvan een ander straks, en weer een ander spruit,
Zodat in korten tijd de ogen daarop dwalen,
De grootte noch 't getal niet konnend' achterhalen:
Zo gaat 'et ook met mij, o grate God en Heer,
Van doe mijn tong began te stamelen uw eer,
Het ene denk ik na, het ander valt mij inne,
Uw wijsheid, uw gericht, uw waarheid, uwe minne
Omringen mij te zaam in enen ogenslag:
En, wil ik van het een of 't ander doen gewag,
Uw raad en uw besluit mij zo geheel verslinden,
Dat ik daarin noch grond noch oever weet te vinden.
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Scheppinge (blz. 10)
God heeft de wereld door onzichtbare klavieren
Betrokken als een luit met al zijn toebehoor.
Den hemel is de bocht vol reien door en door,
Het roosken, zon en maan die om ons hene zwieren.
Twee grove bassen die staag bulderen en tieren
Zijn aard en d' oceaan: de quinte die het oor
Verheuget, is de locht: de reste die den koor
Volmaket, is 't geboomt en allerhande dieren.
Dees luite sloeg de Heer met zijn geleerde wingers,
De engels tstemden in als treffelijke zingers,
De bergen hoorden toe, de vloeden stonden stil:
Den mens alleen en hoort noch zangeren noch snaren,
Behalven dien 'it de Heer belieft to openbaren
Na zijn bescheiden raad en Goddelijken wil.
klavieren: speelwerk, (hier) snaren; bocht: boog van de klankkast;
reien: richels, waarmee de klankkast van buiten versierd was (Fra.
raie); roosken: klank-opening (soms had een luit er twee, een grote
en een kleine: „zon en maan"); quinte: hope snaar; bescheiden: verstandige.
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Lijf ende Ziele (biz. 12)
Gelijk een diamant heel fijn en onbesmettet
In enen fraaien rink van goude ingezettet,
Gelijk een krachtigen doch liefelijken wijn
Geschonken in een vat van klaren kristalijn,
Gelijk als de civet, om luchtiger en vaster
Te blijven, uitgestort in witten alabaster,
Gelijk een Fled geweer en snedig als een vliem
In een vergulden schei en enes vorsten riem:
Zo is, o grote God, wel waardig aan to merken,
De kostelijke ziel het hoof dstuk uwer werken,
Gevoeged in een lijf zo konstig dat daar van
Het wonderlijk gebouw men niet vol-loven kan.

Gods Evenbeeld (blz. 13)
In een schoon waterken vertonet hem de zonne,
Niet in een vuile zomp, of rusteloze bronne:
Want is het water dik, of woelt 'et zonder end,
Dien k1aren wederschijn werd t'ene maal geschend.
0 ziele, die Gods beeld in u behouden willet,
D'onzuiverheid vermijdt, en de iberoerten stillet:
Want Gods gelijkenis vertoont zich aldermeest
In een gestadig hert en onbesmetten pest.
civet: olieachtige, welriekende stof, afkomstig van de civetkat; geweer: wapen, (bier:) zwaard.
zomp: moeras, poel.
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Tweesprake tussen God en de Mense
(blz. 18)
God
Terwiji gij mij bemindet
En door 't bedrog der dodelijken slangen
Uw Ihert niet was verblinded,
Na mij alleen, o mens, stond uw verlangen:
Oo'k was mijn vreugd
De reine deugd
En schoonheid uwer zielen:
Uw dwege zeden
En ongevalste reden

11/444 (gevielen.
Mens
Terwiji ik plach to dragen
Het zuiver beeld uws aanschijns onbevlekket,
Uw Goddelijk behagen
0 Schepper groot was over mij gestrekket.
Dies uwen prijs
In 't paradijs
Ik dankelijk ontvouwde.
Uw rijken zeden
Als enen gouden regen
Mij bedauwde.

God
Nu hebt gij mij begeven
Door sno begeert' en grootsheid onbeteugeld.
Dies om uw ogen zweven
D'onwetenheid en dwaling zwartgevleugeld.
Uw hert bedriegt,
Uw tonge liegt,
Uw handen ongebonden
In wrevel slaven,
Uw ibenen gierig draven
Tot de zonden.
dwege: onderworpen, volgzame; wrevel: zonde.
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Mens
Nu hebt ,gij mij besloten
In treurigheid en evelmoedig klagen.
Gij hebt op mij geschoten
Uw pijlen uit vol ongemene plagen.
Den hemel raast,
De aard' verbaasd
Trilt onder mijne voeten.
De boon der hellen
Om eeuwiglijk te kwellen
Mij ontmoeten.
God
Of u deez' jonst gebeurde
Onzalig mens in jammer gans verloren
Dat ik den ,hemel scheurde
En zand daaraf mijn Zoon, mijn Eengeboren,
Die uw elend'
Bracht tot een end'
Door zijn vrijwillig sterven,
Zoudt gij uw lusten
Om met hem eens te rusten
Willen derven?
Mens
Al wierd mij aangeboden
Des werelds schat en koninklijke staten,
Al kwamen duizend doden
Mij porren om zijn trouwe te verlaten,
Nog zal hij zijn
Den hoeder mijn:
Zijn woord wil ik bewaren,
Totdat na lijden
Om eeuwig te verblijden
Wij vergaren.
evelmoedig: ontstemd, toornig; verbaasd: ontsteld; jonst: guest,
genade.
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Verdorvenheid (ed. Smit blz. 28)
Een man lag in een gracht; zijn nabuur tot hem naakte
En zei, hoe komt 'et, maag, dat gij hier in geraakte?
Ah! riep de ander, vriend, en vraagt daar nu niet na,
Maar helpet mij hier uit eer ik te gronde ga.
In Adam zijn wij al verdorven en verloren,
Der vragers is geen eind' die scherpelijk nasporen
En zoeken, door wat weg en hoe dat kon geschien:
Maar (dat het nodigst is) zeer weinig daar na zien
Hoe ze uit dezen kuil eens mogen zijn gieheven
En treden tot een nieuw en Godgevallig leven.

L even (blz. 22)

Dit leven is ,gants niet, omdat de zware zonden
Van blijdschap en geluk het maken naakt en bloot,
Dit leven is gants niet, omdat van 's moeders schoot
Den mens tot in het graf met smerten is gebonden.
Dit leven is igants niet, omdat te genen stonden
Die 't leven heeft ontfaan is zeker voor de dood,
Dit leven is gants niet, omdat 'et als een kloot
Rolt stadig na het eind' en snellijk is verzwonden.
Dit leven is gants niet, omdat gelijk vergaan
De wijze met den dwaas, de goede met de kwaan,
En huiden leit hij neer die gister was verheven.
Dit leven is al veel (wanneer men 't wel betracht)
Omdat men zeker hoopt en veiliglijk verwacht,
Wel levende alhier hiernamaals 't eeuwig leven.
niet: niets, kloot: kogel, bal.
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Dood (blz. 25)
Als Godes Zoon den heerser over al
In stille rust dit aardse brengen zal
En 't zwak gemoed verkwikken door zijn bloed,
Zo en zuldij mij,
Van de zonde vrij
En van haren vloek ontladen,
O slaap, o zoete slaap niet schaden.
Als ik ontwaak door Christi laatste stem
Aanschouwende het nieuw Jeruzalem
Hetwelk hij geeft die in zijn vreze leeft
Dan en zuldij mij
Van mijns Heren zij,
Die mij in zijn rijk zal leiden
O slaap, o zoete slaap niet scheiden.
Ik slaap, ik waak, ik ben gelijke blij,
Want mij altoos mijn Heiland blijvet bij
En toont mij 't licht van zijn vriendelijk gezicht:
Die mij heeft gesteld
Onder uw geweld,
En na u het zalig Leven
O slaap, o zoete slaap, zal geven.
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't Z el ve (biz. 25)
Verwachten van de dood mijn herte niet bedroevet
Dewijl ik vele doOn alrede heb geproeved.
Mijns levens eerste tijd, haast nemende een keer,
Gestorven is en dood, want zij en is niet meer.
Het kind verzwonden is, den vrijer is gaan strijken,
Den man hem rede maakt voor d'ouderdom te wijken.
De jaren die ik mein te hebben, ik gemis;
Den dag van gisteren alsnu begraven is.
De naastverlopen uur en al de ander uren
Gestorven zijn en dood, want ze niet langer duren.
Den slaap die d'eerste .helft des levens mij ontstal
Nog beret op de helft van dat er komen zal.
Van aanvank sterven wij, het laatste der ellenden
Geen dood is, maar het end' van doden zonder ende.
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Zondvloed. Monosyllabicum
(ed. Smit blz. 34)
Hoog en lank,
Breed van gunk,
Dik en stark
Was de ark.
Daar in klam
Sem en Ham
Met zijn broer,
Vaar en moer,
En nog drij
Wijfs daar bij.
Al het vee
Had daar stee.
Hart en hind,
Brak en wind',
Beer en leeuw,
Roek en spreeuw,
Peerd en os,
Haas en vos,
Zwij:n en aap,
Geit en schaap,
Los en das
Daar oak was.
Hen en haan,
Spedht en kraan,
Duif en pauw,
Uil en kauw,
Raaf en gier
Vand men hier.
Kraai en snip
Vloog in 't schip.
Mus en vink
Daar in gink.
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Draak en slang'
Men ^hier dwang.
Hond en kat,
Muis en rat,
Groot en klein,
Vuil en rein,
Kwaad en gout,
Fel en zoet,
Wild en tam
Daar toe kwam.
Al wat vloog
In het droog',
Al wat kroop,
Of zijn loop
Hadd' op 't land
Kwam ter hand.
Wat men niet
In en liet,
Mens of beest,
Gaf den geest
In den grond',
Om de zond'
Die het al
Bracht ten val.
Paar bij paar
Trad daar naar
Weer aan 't land,
Door Gods hand
Die liet of
Van zijn straf.
Hem, de Heer,
Zij de eer!

Loths W ij f (ed. Smit blz. 36)
0 die dit droeve land verbaasdelijk bewandert
En ziet hoe God mij heeft in enen Steen veranderd,
Omdat ik, vludlitende van Sodom, ommezag,
En doet om mijnentwil, dat bidd' ik, geen beklag;
Maar hoedt u, dat hetgeen mijn lijf is overkomen
Gij voor uw eigen ziel niet en beihoeft te sdhromen:
Wanneer gij eenmaal zijt ter wereid uitgeleid
En ziet, en ziet niet om na hare ijclelheid:
Want die te rugge wijkt om wellust of om voordeel,
Die vallet lichtelijk in Gods vervaarlijk oordeel,
Die hem verstenen laat het ongehoorzaam hert
Dat gij te gener tijd weerom bekeerd en werd.

Ezau (ed. Smit biz. 36)
Doe Ezau, zijn waardij haast hebbende vergeten
Het redht van eerste kind gaf voor een sdhotel eten,
Doe riep hij: geeft mij van dat rode, Van dat rood:
Wat batet mij mijn redht als ik zal wezen dood?
0 Ezau, uwe broers die zijn der nu met hopen
Die om het rode gaud het hemeilrijk verkopen:
Dat rode, o dat rood aan menig mense doet
Dat voor Gods aangezidht hij sdhaamrood woriden moet.
verbaasdelijk bewandert: ontsteld doorreist.
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J a cob en Lab an (ed. Smit biz. 37)
Ik heb twee-zeven jaar en langer u gediened
(Sprak Jacob tot zijn zweer) en niets te veel verdiened,
Ik moet mijn eigen huis verplegen nu voortaan
En in mijn vaderland en tot mijn Vader gaan:
Ik heb (o wereld boos) igenoeg bij u geslaved,
En om een kranken loon gelopen en gedraved;
Waar' tijd dat voor mijn ziel te zorgen ik began
En gink eenmaal den pad na 't hemels KanaSn.
't Waar' tijd dat ik van u afwendde mijn gedachte
wereld, daar ik niet als jammer van verwachte.

o

Brandende Bos (ed.Smitbiz. 38)
Hoe komt 'et dat den bos tot aan den hemel blaket
En door zo igroten vier tot asse niet geraket?
Verwondert U des niet, o Moze, lieve man,
Want God is in den bos die ze bewaren kan.
Hoe komt 'et dat de kerk als in een oven tgloeiet,
Vervolged, onderdrukt, en even heerlijk bloeiet?
Verwondert u des niet, o Christen, want de Heer,
De Heer is in zijn kerk: die laat ze nimmermeer.
zweër: schoonvader; kranken: gering.
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Rode Zee (ed. &nit biz. 38)
Doe God zijn yolk wou helpen nit
0 Memphis, uw metalen oven,
De vloed ontvlood benoord, bezuid,
Den afgrond is aan tween geldoven.
Nu radet, goed rader, waar is dat land
Hetwelk den hemel eens bedauwde
Twee uurkens voor dage, en naderhand
Noch zon noch mane weer aanschouwde?
En was bet niet den diepen pad
Dien Mozis slangenstaf ontdekte,
Dien nimmer mens noch dier betrad
Als doe zijn hand daar over strekte?
Tien duizend maal zestig geweerde mans
Met wijf en kind daar dore gingen,
Ter rechter en luchter een golvensdhans
Deez' stonte wandelaars omvingen.
Zij zagen vrolijk van gelaat
Den volkverslinder innezwelgen
De stromen van de rode straat,
Zijn wagens storten van de velgen.
Wie was het die zwaaide ter halver nacht
De fakkel met haar gouwen haren?
Wie was 't die op 't hoogste des middags bradht
Een schaduw' voor des lodhts bezwaren?
Memphis: hoofdstad van Egypte; geweerde: gewapende; luchter:
linker; fakkel: de vuurkolom des nachts; een schaduw': de wolkkolom
des daags.
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Het was Gods Zoon, lien herder goed
Die tonen wou voor lange tijen
Hoe hij zijn schaapkens door zijin bloed
Van duivel, hel en dood zou vrijen.
Hij trak ze door 't water, die zijne schaar
Zou wassen in des Geestes bronne,
Hij bradht ze ten oever, die ons daar naar
Wou heffen hoger als de zonne.
Zo wie uit reiner liefden gloed
Dit wonder niet met ons verbredet,
Diens: zwarte ziel en stalen moed
Is in een koude vlam gesmeded.
Wij willen hoop loven tot aller stond
Het heil dat God ons heeft gegeven
Met bongen aan reien, met hart en mond,
En met een recht gehoorzaam Leven.
verbredet: verbreidt, verkondigt; bongen: tamboerijnen; aan reien:
in koren, in menigte.
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Rustdag (blz. 30)
Den Vader, als dit Al hij imaakte en versierde,
Zes dagen bezig was, den zevenden hij vierde:
De Zone, doe hij had ons zaligheid ,gewracht,
Den sabbath in, het ,graf met ruste overbracht:
De Vader igaf de wet en gink er zelf in voren,
De Zone die voldee voor al zijn uitverkoren;
Den Geest die hij ons zand van boven maakt ons vroed,
Hoe beide ziel en lig van zonde vieren moet,
Niet enen dag alleen, maar ons gehele Leven,
Totdat den hemel ons de voile rust zal geven.
Koni n. g e n (biz. 32)
Gelijk de bergen haar verheffen uit de dalen,
Zo rijzet uit het yolk den koninklijken stand:
De bergen zijn vervuld met goud en zilverzand,
De koningen in ' giants en rijkdom welig pralen.
De bergen laten of van hare toppen stralen
Veel beken, viietende door 't nederige land,
Zo kosnt , den onderdaan van 's koninks milde

hand

Veel 'zegen lende ,gonst begeri;giijken halen.
De bergen ziet men veer tot aan de wolken hoog,
De koningen igeeerd zijn in eens ieders oog.
De bergen stave vast, de koningen nog vaster.
Maar, als den bliksem islaat het hoogste van 't gebergt,
Alzo slaat haar de Heer, wanneer hij wordt getergd
Met hoogmoed, tirannij, en ongebonden laster.
van zonde vieren
dag alleen: niet slechts den dag als een rustdag
van de zonde moet vieren (d.w.z. zonder zonden doorbrengen).
stralen: stromen; laster: zonde.
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Gods Woord (blz. 34)
Begint een waterloop wat modderig te vlieten,
Gaat hoger aan, indien ,gij 't water wilt genieten.
En zo 't in 't ,midclen ook is drabbig en onrein,
Gaat boven op 't igebergt en drinkt uit de fontein.
Begint men in de leer een mengeling te maken,
Zoekt wat voor uwen tijd de Vaders ^daarvan spraken,
En clunk u dat het daar ook niet is als behoort,
Zo houdt u aan de bran van Gods besdhreven woord,
Daar kondij 'tialclerzoetst en klaarste water halen,
Want God onfeilbaar is, maar mensen konnen dwalen.
Kerkentucht (biz. 36)
Den tamped, die 'met ,goud betogen was van binnen,
Had ook een 'gulden idak, bezet met 'scherpe pinnen,
Opdat niet het igezwerm der vogels in de locht,
Neervallende daarop, het verontreinen mocht:
Zo is de kerkentudht, om Godes huis te vrijen
Dat het niet werd besmet van raven en harpijen,
Den vromen ,een besdhut, den bozen een ontzag,
Opdat 'et zijnen giants niet heel verliezen mag.
Wederopneminge (blz. 37)
Mijn broeder leit verwond, 'bedroeved boven maten,
Twee zijn der die terstond haar bij hem vinden laten:
Den Satan, die hem geern voort igeven zou de rest,
En Christus, die om hem te redden doet zijn best.
Sta ik 'den vijand bij, en sla hem wond' op wonde?
Of doe ik als mijn Heer, en trek hem 'uit de zonde?
Het laatstetclunkt mij best. 1k neem, ik neem hem aan,
Dien Christus in zijn rijk is willig te ontvaan.
fontein: bron.
betogen: overtrokken.
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Lief de (blz. 38)
Kwetstij het minste lid, ja stoottij maar een tee,
Het oge overloopt, de tonge roept, o wee!
Het haar rijst overeind. Hier ziedij hoe de leden
Wel dragen overeen van boven tot beneden.
0 Christen, idenkt dit na, hoe huge dat ,gij staat,
De minste die God vreest, die is uw ledemaat.
Bemint hem als uzelf, en nimmer hem verlatet,
Want niemand, is hij vroed, zijn eigen vleis en hatet.
Schoonheid (blz. 40)
De schoonheid in een kind duet spelen ende jokken,
De schoonheid in de jeugd tot geilheid plach te lokken,
En in de ouderdom, waar is de schoonheid dan,
Wanneer ze als een rook gevlogen is daarvan?
Zoekt schoonheid, lieve mens, die stedes kan verblijden:
De deugd is jonk, en Eris, en schoon tot alien tijden.
Z' is in een aardig kind een wonder om te zien,
Een aangenamen giants in knappe jonge lien,
Een kroon van eer en prijs look op de grijze haren,
En, na de snelle vlucht van onze droeve jaren
Wanneer het aarden vat in d'aarde is geleid,
Zo groenet haren lof in alle eeuwigheid.

Spiegel (blz. 40)

Als gij in 't spiegel ziet, door hovaardij gedreven,
Zo denkt: den spiegel is een spiegel van mijn leden:
spiegel, (gij zijt klaar, maar lijkwel breukel glas;
0 aanzicht, (gij zijt sdhoon, maar lijkwel stof en as.
dragen overeen: harmonieren.
het aarden vat: het lichaam.
lijkwel: evenwel.
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Ongenoegtzaamheid (blz.50)
Is iemand bij een Heer ter tafelen gezeten
Alwaar ,genoegzaam is te drinken en te eten,
Roept hij onstuimelijk om oester of lamprei,
Of, lakende den wijn, om sec en malvezij,
De Heer zeal zeggen: vriend, wie is er die u dwinget?
Lust u niet dat gij vindt, zo etet dat gij bringet.
Maakt hij het ook te ,bont, den huisheer werdet gram,
En wijzet hem den weg, vandaar hij henen kwam.
Wij zijn gelijkerhand alhier des Heren gasten,
Hij spijst ons, om te voën, niet om te overlasten:
Genoegen wij ons niet, maar kraaien nog om meer,
Gewisselijk, daarmee verstoren wij den Heer,
Ja, maken ons onweerd dat met zijn goede gaven
Hij ons nog langer tijd zou kweken ende laven.

Geveinsheid (blz. 55)
Als uit een bitter hol het water komt gevloten,
Of neemt 'et zijnen loop door zwavelige goten,
Het schijnet menigmaal wel helder in het oog,
Maar lijkewel den smaak gants niet met al en doog:
Den uiterlijken glans van godsdienst u niet batet
Zo bitter is den grond, en ,gij uw broeder hatet,
Want, is het ibinnenste niet louter en gevaagd,
Hoe meindij dat de Heer het buitenste behaagt?
lamprei: vissoort; sec: uit gedroogde druiven geperste en daardoor
zwaardere wijn; malvezij: geurige, zoete wijnsoort.
lijkewel: evenwel; doog: deugt; gevaagd: schoongemaakt.
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Weten en doen (blz. 56)
Een zeeman, als hij heeft zijn zeiltjen opgetogen,
Ziet hij een klare locht gemeinlijk voor zijn ogen
Meer in een ogenblik ials in een hele dag,
Al tdoet hij al zijn best, zijn, schip bevaren mag:
Wanneer wij in de schrift zijn bezig met de zinnen,
Wij zien den ihemel wet, en raad om dien te winnen;
Het is een wetenschap daar elk hem van beromt,
Maar o, wat hoort er toe, eer men daar inne komt!
Ootmoed (blz. 57)
Die water scheppen wil, die buigt zijn vaatjen neder,
Die dat niet doen en .wil, die krijgt 'et ijdel weder:
Begeerdij Godes gonst, vernedert uw gemoed,
Hij laat u ledig gaan, zo igij het niet en doet.
Hoogmoed voor den val (blz. 57)
Wanneer het weke.deg op 't dikste is gerezen,
Zo achtet even juist den bakker tijd te wezen,
Dat hij het op de plank en in den oven bringt,
Alwaar de bolligheid dan vrij wat nederzinkt:
Wanneer gij, zwakke mens, door hoogmoed opgeblazen,
Begint met iedereen te pochen en te razen,
Zo denket, dat de uur is op het naaste bij,
Dat God zijn oordelen zal oefenen aan dij,
En, om uw herte van de ,grootheid of te wenden,
Doen proeven voor een wiji den oven der ellenden.
beromt: beroemt.
ijdel: ledig.
even juist; juist op dat ogenblik.
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Kleine Zonden (biz. 57)
Stofregen acht men niet: maar die der lang in treden,
Die dringt ze tot de huid en tot de naakte leden:
De zonden, die men klein en li ght to wezen acht,
Die hebben menig om zijn zaligheid gebracht.

Hemelse Wandelinge (blz. 58)
Gods kinderen altijd de wereld zo betreden,
Dat hare zinnen niet en hechten hier beneden:
Gelijk een ronde kloot loopt op een vlakke baan,
En met een stip alleen dezelve roeret aan.

Zonder Ommezien (blz. 59)
Een meester, die het kind zorgvuldig schrijven leerde,
Zag, dat het na de wand zijn ogen istadig keerde,
Alwaar de zonneschijn de schaduw roeren dee,
Dies sprak hij: ziet na mij, en maa'kt uw dingen ree.
0 Heer, gij wijst ons ook, hoe wij ons moeten dragen,
Gij stieret onze hand na uw goed welbehagen,
Maar wij zien na de schim, en achten mensen zot
Die zeggen dit of dat, vaak meer als uw gebod.
Geef, dat van uwe leer wij nimmer of en wijken,
Maar goed doen, onbeschroomd, en zonder ommekijken.
kloot: bal, kogel.
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Reizen (blz. 59)
Wat batet veel igereisd in landen wij d gelegen,
Zo gij niet in en gaat des Heren smalle wegen?
Wat tbatet to bezien zo menig schone stad,
Zo gij het 'hemelrijk in 't herte niet bevat?
Wat batet, dat igij roemt van velerhande spraken,
Indien des Geestes taal u niet en kan vermaken?
Wat batet dat rgij weet, en vele daarvan kout,
Hoe bier of daar een weerd zijn gasten ionderhoudt,
Indien gij niet en weet, hoe dat gij moet onthalen
Dien igast, die in uw ziel komt van den hemel dalen?
Reist vrij ter plaatsenidaar gij vremde Bingen ziet,
Maar wacht u, en vervremdt van uwen Schepper niet.
Heidens Houwelijk (ed. Smit blz. 77)
Zo wie een schone vrouw van Griek of ander heiden
Vink in den oorlog, en daar niet van wilde scheiden,
Haar nagels korten moest, afsnijden al haar haar,
Veranderen haar kleed, en trouwen ze daarnaar:
0 dichters, wildij u vermaken in de minne
Van de Romeinse of de Griekse Pierinne,
Snoeit ,af al wat ze heeft van weidse dertelheid,
Van domme afgodij, en spitse schamperheid,
Omhelzet ze daarna, zij zal u kinders geven,
Die uw gedachtenis in eeuwigheid doen leven.
Pierinne: Muze; schamperheid: waarschijnlijk denkt Revius aan het
cynisme der Oudheid.
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Simson Leeuwendoder (blz. 70)
Ik zie wel, ik en kan 't u langer niet ontleggen,
Sprak Simson tot zijn wijf, ik moet u 't raadsel zeggen,
Hoewel mij sdhand' en sdha daarover komen zal,
't Welk u en (uw igeslacht wel strekken mocht ten val.
Nu luistert vlijtig toe, opdat gij moget merken,
Hoe spijze van den vraat, .en 't zoet gink van den sterken.
Bij Thimnath was een leeuw, nooit ijselijker beest
En is er immermeer in dezen hoekigeweest,
Geen dier, geen (mem, en dorst te land' hem laten vinden.
1k zag hem eens igaan treen omtrent ^ die oude linden,
Zijn knevel lekkende van 't nieuw-gezopen bloed.
'k En ihad nosh stomp, nosh; scherp. God roerde mij 't
[igemoed,
Dat ik van ideze pest het land izou zuiver maken.
1k trad hem in 't ^ gezidht, en zag hem in de kaken.
Den leeuw, heten (grim, verwonderd ,dat ik dorst
Hem onder d' ogen zien, verhief zijn brede Borst,
Began zijn langen steert te krullen om zijn dijen,
Began in arren smoed te denken aan het strijen.
Zijn harden nekke zwol, zijn Naar ,dat rees omhoog,
Zijn ruggengraat, ,getakt, hem kromide als een ^ oog.
Gelijk (een timmerman, die om een rad te maken,
Een taai en sterrik bout wil buigen om de spaken,
't Welk hij eerst over 't vier dee krimpen wat ineen,
't Haut springt hem nit de hand, ,en vliegt daar iginder
[heen,
Zo vloog oak tot mij aan den leeuw, die lelijk brulde,
opdat hij met mijn vleis zijn holle darmen vulde.
om mijn slinker arm mijn opperkleed gedraaid,
1k heb mijn redhtervuist eens in de locht igezwaaid,
En sloeg hem, wel te pas, redht tussen beide oren,
Dat hem vergink het zien, dat hem vergink het horen.
Den leeuw, zwijmslagende, viel plotselijken neer,
ontleggen: verhelen; Thimnath: ten Z.W. van Jeruzalem, op de grens
van het gebied der Filistijnen.
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Dodh eer ik tot hem kwam, was opgerezen weer.
Hij suisde met het hoof d, en zwankte met de benen,
Den dreun hem krevelde tot onder in de tenen.
Eer hij nu wederom zijn asem had gehaald
Viel ik hem op het lijf, zijn nagelen versteald
Ik perste op den ,grond met beide mijne handen,
Zijn achterklauwen ook ik douwde in den zande
Met imijner hielen kracht, zijn lenden zenuwvast
Met mijn ,gehele romp ,gants waren overlast.
De Here kwam mij bij, die igiaf mij zijnen zegen,
1k isdheurde hem vaneen, ^ gelijk die jongers plegen
Een geitenzuigelink, ,gekookt en overgaar,
Met ene lichte hand to breken van malkaar.
1k kwam een wij l daarna, ien vand van ,dezer prijen
Het lege bekkeneel, dat krimmelde van bijen,
Ik nam een honingraat, en proefde van het zoet,
Daar menig lekkertand zijn lusten ane hoe.
En zo igink ,metterdaad (gelijk gij nu kont merken)
De (spijze van den vraat, de zoetheid van den sterken.
zwankte: waggelde; krevelde: krieuwelde; zenuwvast: met sterke
spieren, prij: dood dier; krimmelde: krioelde.
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Simson Speelman (blz.72)
Als Simson blind en suf, vol vuiligheid en jamer,
Betreden had de vloer der vorstelijke kamer,
Van boven tot beneën vol vrouwen ende mans,
Belust am zijn ^ gespel te zien bij 'haven dans,
En zijnde van Aden knaap, die bij der hand hem leidde,
Wiens wakkere gezicht most clienen voor haar beide,
Gestelled tussen twee pilaren dik en lank,
Eens roerende ^ de luit, begost zijn zwanenzank:
Onsprekelijke smert, ondenkelijke plagen,
Hoe iheeft u mijn ^gemoed dus Lange konnen dragen?
Geen ijzer ofte staal, maar een lichtveerdig wijf,
Mij rovende de ziel, Ibeneemt imij:oak het lijf.
Haar lippen ^hebben mij mijn krachten iuitgezogen,
Haar ogen hebben rmij gebracht om bei mijn ogen.
Haar vleiende geween heeft mij zozeer ontzind,
Dat, als een tere maagd of een geslagen kind,
Mij (stauten oorlogsman) de tranen nedervlieten,
Die door geen vreze plach mijn verwe te verschieten.
Deez' ^ anden moeten nu den meulen drijven aan!
Deez' vingers ,moeten nu de luite leren slaan,
Tot sdhimpelijk vermaak van alle mijn vijanden!
Gij zijt 'et immers nag, o mijne vrome handen,
Die den vergrimden leeuw de kaken soheurdet op,
Die duizend van dit yolk vermorzeldet den kop,
Gij zijt 'et immers nog, o Israels behouders,
Die de ,stadpoorten leid' op ideze brede sdhouders?
Laas! doe mijn onbevlekt en onbeschoren hoofd
Van zijn ,gezegend ihaar nag niet en was beroofd,
't Welk weder, als ik voel, bestaande uit te breken
Geeft 'hope ^dat mijn hand mijn ogen nog zal wreken.
Een weinig zweeg hij stil t en leggende de luit
Terzijden bij hem neer: dit spel, sprak hij, is uit;
Een ander yang' ik aan, van hoger hand ,gedreven,
Dat niemand voor imij heeft zo konstig aangeheven.
vrome: sterke.
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De stijlen ,greep hij floks, en gaf ze enen krak,
Daardoor het iganse huis, ontvestet, inne brak.
O . donder! o gedruis van balken ende stenen!
O ,dodelijke vlucht van armen en van benen!
O roepen, ah, ien wee! o hersenen ,geplet!
O strate als een stroom van mensenbloed genet!
Wie zag ooit vreugdenfeest zo schiedelijk verstoren,
En ronder een gebouw ,een hele sitad versmoren?
Den held zelf, knielende, ontvink den eersten slag.
En als hij onder 't gruis nu 'half begraven lag
Sprak voor het ^ aatste woord: ik dank u, hemels Here,
Dat ,gij , gewroken hebt den laster uwer ere.
En dat ,deez' boze schaar zo wrevelig en snood
Mijn leven was een pest, mijn dood een harde dood.
genet: bevochtigd; wrevelig: misdadig.
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Vijfde Gezank uit het Hoge Lied Salomons
(blz. 110)
Inhoud
Zorgeloosheid der kerke door vleselijk gemak, met kleinachtinge van Christi woord. Daarop volgende benauwdheid van conscientie. Zij valt in de ,handen van ontrouwe
Leraars, zoekt troost bij ;de ware 'gelovige, en vindt ze.
Beschrijvinge der uitnemencleid Jesu Christi, sterken
troost uit zijn bestandige liefde.
Bruid
Mijn oge sliep in weelde zonder zorgen,
Maar 't 'Mein geloof, in 't wakker hart verborgen,
Hoord' een geklop: mijn zuster, mijn vriendin,
Komt, laat mij in.
Mijn duive wit, staat op, en doer mij open,
Den koelen dauw )heeft mij mijn'hoofed bedropen,
Veel pijn en smart hebb' ik om u alleen
Eilaas, geleën.
1k zeide, vriend, 'k en kan mij zo niet rassen,
Mijn lidhaam rust, mijn voeten zijn gewassen.
Zoud' ik imijn kleed met moeit' weer trekken aan,
En tot u gaan?
Mijn iliefste trak zijn hand fluks van der deuren.
Mijn iherte smolt, mijn ingewand wou scheuren,
1k vloog van 't bed om idien, die ik bemin
Te laten in.
Greep ,metter vaard' de grendels van de sloten,
Die had mijn vriend met myrrliendauw begoten.
Mijn oog lief ,gaan zo klagelijken dauw
Van leed en rouw.
rassen: haasten; metter vaard': terstond, snel.

150

Laas! ik deed' op mijn deur en ook mijn herte,
Maar hij was weg: mijn ziel bezweek van smerte.
Dadht iaan zijn stem, ik riep, ik zocht met vliet,
Maar 't was om niet.
De wadhters, die de stad omgaan in 't ronde
In plaats van troost mij sloegen wond' op wonde.
Mijns hoofds sieraad en ideksel namen zij
Met kradht van mij.
Gij clochters van Jeruzalem hierbinnen,
Vindt gij mijn lief, zegt, dat ik krank van minnen,
Zo hij mij niet in lief de weer aanziet,
Kan leven niet.
Maagden
Wat is uw lief (o Jonkvrouw,
ondiefste)
Wat is uw lief meer dan een ander liefste,
Dien igij alzo met vierigheid napaadt
En zoeken gaat?
Bruid
Mijn lief is wit, igants rein en onbesmettet.
Mijn lief is rood, in 't minnenbloed genettet.
Hij ,draagt de vaan, daar imenig dapper held
Hem onder stelt.
Zijn Godlijk hoofd, als goud, fijn uitgegraven,
Zijn manlijk haar is pikzwart als een raven.
Zijn ogen vast staan als een diamant
In 't ,goud geplant.
Zijn scherp ,gezicht, ,gevaagd met ,melk en water,
Beminnend 't recht, van dobbelheid een hater,
Voorzicihtig (doch als iduive zonder gal)
Doorstraalt 'et al.
deed' op: deed open; met vliet: in ijverige haast; mijns hoofds .. .
deksel: de sierlijke bedekking van mijn hoofd, mijn sluier; ondiefste:
schoonste; napaadt: opspoort; gevaagd: gewassen; zonder gal:
zonder kwade bedoelingen.
B N L. A 10-12
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Zijn wangen zijn een' beddeken vol bloemen,
Zijn lippen als het lelieblad to roemen,
't Welk met de myrrh' tesaam bijeen gebrocht
Maakt zoete locht.
Turkooizen zijn goudrijke handen sieren.
Zijn blanke borst als luchtige saffieren
In elpenbeen, is spiegel van zijn goed
En vroom gemoed.
Zijn benen, sterk als gepolijste Palen
Van marmer glad op goude pedestalen,
Zijn aanschijn staat, als ene ceder hoog,
In ieders oog.
Zijn mond is vol van liefelijke reden,
Ja, hij is vol, van boven tot beneden,
Van huld' en heel. Ziet, zulk een is mijn Heer,
En nog veel meer.
Maagden
Waar is uw lief, o reine Bruid, gegangen?
Na hem staat uw, na hem staat ons verlangen.
Wij willen hem met u, o Bruid, napaAn
En zoeken gaan.
Bruid
Mijn lief seen is in zijnen hof gaan weien
In lovers dick en witte-groene meien,
Daar zijn gezaai veel rijpe vrudhten draagt,
't Welk hem behaagt.
Mijn lief is mijn, 'hij zal het ook wel blijven:
Hem koom' ik toe, en zal aan hem beklijven.
In 't paradijs, idaar hij mij leiden zal
Ik weiden zal.
luchtige: schitterend-witte; aanschijn: gestalte; huld': genade; weien:
zich verlustigen; meien: bloesemtakken; beklijven: blijven behoren.
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Negende Klachte uit
Klaaglieden
Jeremiae (blz. 144)
Staat op, wat slaaptij? Lieve Heer,
Wilt onzen smaad tot uwer eer
Eens aanzien eer wij sterven.
Den knevelaar is onzen weerd,
Den stroper leis ons op 'den heerd,
De vremde zijn onz' erven.
Wij beven bijster ende bloot.
Ons vaders zijn geslagen dood
En weeuwen zijn ons moeders.
Wij zijn als een verworpen kind,
Dat nergens toeverlaat en vindt,
Bij vrienden noch bij broeders.
Het water uit ons eigen spronk
Wij moeten tot den daagsen dronk
Voor penningweerde halen.
De sprokken van ons eigen hout
Wij moeten met gewegen gou rd
Wel dubbeld-op betalen.
Men leit ons pakken op de leen,
En slaat ons nog den rug ontween,
Men drigt ons, dat wij hijgen.

Wij klagen Assur onzen nood,
Wij vleien Memphis om het brood:
Maar genen troost wij krijgen.
Ons vaders hebben tegen dij
Gezondigd, Heer, dat kennen wij.
Zij zijn voorlang gestorven,
Maar laas! het breekt ons bitter op,
left ons op den heerd: woont aan onze haardsteden; bijster: berooid;
spronk: bron; Assur voor: den Assyrier; Memphis voor: den Egyptenaar; kennen: erkennen.
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Haar ,misdaad valt ons op den kop,
Door haar zijn wij verdorven.
Den jongen, die de guilen wreef,
De slave, die den meulen dreef,
Die houden ons in banden:
En niemand komit, hoe lang gewacht,
Die onze ziel te redden tracht
Uit hare kromme handen.
Slaan wij de zeisen in ons graan,
Zo blinkt den degen tot ons aan.
Om ons het lijf te roven.
Ons vleis van honger teret uit,
En zwarter is ons losse huid
Als enes bakkers oven.
Der vrouwen tucht leit onder voet,
De dodhter Juda dienen moet
Haar beestelijk begeren.
Ons vorsten zijn gehangen op,
En, met e en dodelijken strop
De grijsaards zij vereren.
•

De jonkheer trost den meulenzak,
Die kinders onder 't zware pak
Der heesters nederzinken.
De oude gaan niet meer te raad',
De jongers niet meer op de maat
De cymbalen doen klinken.
Verstommed is ons snarenspel,
Ons rei veraarded in gekwel,
Bestorven zijn ons monden.
Van onzen sdhedel leit de kroon.
Wee over ons! dit is den loon
Van onze vuile zonden.
guilen: paarden; trost: torst; heesters voor: hout; veraarded: veranderd, gekwel: leed.
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Daarom is ons het herte mat,
Ons ogen zijn des lichtes zat,
Die steeds aansdhouwen moeten
Dat vossen, schadelijk en erg,
Van Sion den verheven berg
Doormijnen en doorwroeten.
Uw Croon, o God, is zonder end,
Uw raadslag vast en ongeschend,
Uw goedheid ongemeten:
Hoe zoudij uw verkoren schaar
Van tijd tot tijd, van jaar tot jaar
Wanhopiglijk vergeten?
0 Here, brengt ons wederom
"lit het vervloekte heiden:dom,
Daar wij gevangen lij den.
Giet in ons hert een nieuwe vreugd,
In ons .gebeent' een nieuwe jeugd
Als in voorleden tijden.
Hoe kont )gij, Heer, (geheel end' al
Ons werpen uit het lieve tal
Van uwe bondgenoten?
Hoe kont gij, die u roepen aan
En vast op uwe trouwe staan,
In eeuwigheid verstoten?
erg: kwaadaardig.

155

Lof Jesu Christi (biz. 181)
Gij, die Permessi vloed gaat waterzuchtig lekken,
En suizelende droomt van Phoebus met zijn tier,
Cupido met zijn boog, Dione met haar vier,
Komt zien wat zoeter drift tot dichten mij komt wekken.
Mijn Phoebus is de zon, die 't edel hoofd ging dekken,
Met dorenen getakt, in plaats van lauwerier,
Mijn Pegasus dien Geest, die met een snel gezwier
Zijn vleugelen sneewit kwam over hem uitstrekken.
Mijn Cyrrha is het bloed, daarmet hij ons genas,
Zijn dobbele natuur mijn dobbele Parnas,
Zijn rietstok mijne pen, zijn adem, die ze drijvet.
Zijn leven ende dood zijn 't ongemeten stof
Van mijnen zoeten zank en zijnen groten lof,
Die hier begonnen wordt en namaals eeuwig blijvet.
Permessi: de Permessus ontspringt op den Helicon, den berg der
Muzen; Dione: Aphrodite (oorspronkelijk haar moeder) ; Phoebus:
behalve de god van muziek en dichtkunst, ook de Zonnegod --- de
laurier was hem gewijd; Pegasus: gevleugeld dichterpaard; dien Geest
die: vgl. Mattheus 3 : 16; Cyrrha: havenstad van Delphi, waar
de bewoners van Krisa na de verwoesting van hun stad een toevlucht zochten; dobbele Parnas: de Parnassus, berg van Phoebus
Apollo, was beroemd om zijn twee toppen.
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'Tzelve (blz. 181)
Hij is op aarden God gelijk
Die stadiglijk
0 Jezu, zoekt uw klaar aanschijn,
Die alle dagen
Neemt zijn behagen
Bij u to zijn.
Wiens ore wakkerlijk aanhoort
Uw heilzaam woord,
Wiens oge ziet de diensten schoon,
0 Heer, waarinne
Gij uwe minne
Ons stelt ten toon.
Want als ik hoor uw reine wet
En daar op let,
Mijn tong wordt dor, mijn pert benauwd,
Mijn ogen sluiten,
Mijn oren tuiten,
Mijn bloed verkoudt.
Als ik een weinig dan versta
Van uw gena,
Een zoete vlam doorstralet mij,
Mijn leden igloeien,
Mijn 'wangen vloeien,
Van tranen blij.
O Jezu, trekt met banden zoet
Mijn krank igemoed
Tot uwer liefde bangs zo meer.
Maakt dat mijn leven
Gants zij Ibegeven
Tot uwer eer.
krank: zwak.
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Spruite Davids (blz. 184)
Een spruitjen heeft de Heer geplant
Te Bethlehem in 't Joodse land,
Uit Davids storm gesproten,
Vol koninklijke loten.
Zijn tw4gen staan wijd uitgebreid
Met bloemen sierlijk overspreid,
Als met een peerlenkrone.
Geen schoonheid is zo schone.
In 's Heren lusthof zal hij staan,
Vol vruchten, die de ziel verzaan.
Zijn loof geneest de kranken
Wijd boven alle drunken.
Gods waarheid zal zijn wortel zijn,
zijn zonnesdhijn,
Gods hete
Den groten Geest een reine
En levende fonteine.

O Vader goed, geeft dat wij ras
Dit overkostelijk gewas
Met hertenvreugd genieten;
Geen kruis zal ons verdrieten.
3de couplet vgl Openbaringen 22 : 2.
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M aria (blz. 184)
Gezegend is de maagd, de kroon van alle maagden,
Den tempel van Gods Zoon en wezentlijke kracht,
Den schonen dageraad, waardoor ons nu toelacht
De Zonne, daar zo dik de Vaderen na vraagden.
Gelukkig, meer als die die ooit den Heer behaagiden,
De zuster van ,haar kind, de dochter van haar dracht,
De bruid van die ze zelf ter wereld heeft ,gebracht,
In wiens ontvankenis beid' aard'en hemel waagden.
Welzalig zijn voorwaar haar ongeraakte borsten,
Waarna de bronne zelf des levens plach to dorsten,
Weizalig is de schoot, waarin hij heeft gerust;
Maar zalig tbovenal zijn zulke, die haar leven
(Gelijk Maria dee) tot zijnen dienst begeven,
En hebben in zijn wooed .haarihertaike lust.
dik: vaak; waagden: wankelden, in beweging raakten; ongeraakte:
door geen man beroerde.
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Engelenzank (blz. 185)
Lof zij den Here,
Konink aller ere,
En hier benede'
Vrede zonder vede.
Gods welbehagen
Aan die na hem vragen
T'eeuwigen dagen.

Hij, die de eerde
Zellever fondeerde,
Hij, die doet Bane
Beide zon en mane,
Gods eeuwig Zone
Uit den hogen trone
Komt metterwone.

Herders der schapen,
Moogdij liggen slapen?
Ziet, wat gewemel
Komt er uit den hemel!
Ziet watte scharen
Dat hen openbaren
En nedervaren!

Hij, dien de ouden
In den Geest aanschouwden
En na hem zuchtten,
Die doet verre vluchten
Gods heten toren
Van zijn uitverkoren,
Is u geboren.

D'oge moet zwichten
Voor de helle lichten.
Een wonderbode
Dalet van Gode.
Zoetjens hij zinket,
Liefelijk hij blinket,
Zijn stemme klinket:

Christus vol ere,
Aller Heren Here,
J ezus, der arm er
Zondaren ontfarmer,
Die ze uit beven
Voert in 't zalig leven,
Is u gegeven.

Godes beminders
En beminde kinders,
't Is tijd van zingen,
Lachen en springen.
Vrolijk vermaken,
Ongehoorde zaken
U nu genaken.

Bethlehems wallen,
Jammerlijk vervallen,
Een open schure
Met gereten mure
Is de vertoning
Van de eele woning
Voor dezen Koning.

vede: vijandschap; moogdij: kunt gij; trone: hemel;
vertoning: uiterlijk.
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't Hooi in der kribben
S'teunt zijn tere ribben.
Doekskens verlegen
Om hem zijn gevlegen.
Armoed en klagen,
Buien ende vlagen
Moet hij verdragen.

Fluks op de benen,
Spoedt u wakker henen,
Elk wil hem kloeken
Dezen Prins to zoeken.
Zijn trouwe tolken
Weest aan alle volken
Onder de wolken.

Lof zij den Here,
Konink aller ere,
En hier benede'
Vrede zonder vede.
Gods welbehagen
Aan die na hem vragen
T'eeuwigen dagen.
gevlegen: gevlijd; hem kloeken: zich verkloeken.
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Geboorte (blz. 186)
Ik ken u wel, o van de het
Bestormer en verwinder,
Al legdij hier, onnozel dier,
Gelijk der mensen kinder.
Gods eeuwig Zoon, uit uwen troon
Zijt gij ons komen nader,
Opdat de Heer, tot zijner eer,
Mocht worden onzen Vader.
Die nooit en paard', u heeft gebaard,
En zonder zond' u teelde,
Opdat 'de vlek, en 't vuil gebrek
Van ons geboorte heelde.
Ons droeven vat heeft in den stal,

O Konink, u verschoven,
Dus maaktij ree een reine stee
Voor al die u geloven.
In 't scherpe strooi en dempig hooi
Ligdij met ^kleiner lusten,
Opdat een dag mijn ziele mag
Te zachtelijker rusten.
De winterlucht en 't windgerucht,
O Jezu, doet u kermen,
Opdat gij zoudt mijn herte koud
In uwer lief de wermen.
De nare nacht in zware klacht
Doet meerderen uw pijnen,
Dies mijn gezicht het helle licht
In eeuwigheid zal schijnen.
onnozel dier: onschuldig kind; dempig: benauwd; met kleiner lusten:
ongemakkelijk; mijn gezicht is 3de naamval.
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Het zoute nat, o weerde sohat,
Rolt over uwe wangen,
Opdat mijn oog, van tranen droog,
Genade mocht erlangen.
Uw handekens in bandekens,
0 Heiland, zijn gewonden,
Opdat ik zij verlost en vrij
Van alle mijne zonden.
Uw lippen rood de zondaars snood
Vertroosten alzo zoetjens,
Der slangen kop daar zuldij op
Nog treden met uw voetj ens.
Uw oogjens rein, al zijn ze klein,
Doorstralen alle hoeken,
Ontzienelijk, maar vriendelijk
Voor die uw aanschijn zoeken.

O bruidegom, weest wellekom,
Ik heb u lang gebeided:
Ook in mijn hert geboren werd
En nimmer van mij scheidet!
ontzienelijk: geducht, vreeswekkend; werd: word (gebiedende wijs).
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Harderlied (blz. 188)
Windeken uit het paradijs,
Op mijn ipijpiken blaast den prijs
Van Gods Zone,
Dat ik tone
Door de bossen voor het wild
't Kindeken daar de flood voor trilt.
Christe, wie had van u vermoed
Dat ,gij, edel Koninksbloed,
Zoudt verschijnen
Vol van pijnen
In het koudste van den stal
Proevende al ons ongeval?
Vreesdij niet dat Herodes dear
LI eens worden zal gewaar,
En bestellen
Zijn gezellen,
Die met een zo grammen moed
Dorsten na uw onnozel bloed?
Om ^ e verlossen die voorheen
Door der slangen gladde re8n
Mosten vluchten,
Komdij zuchten
Op het hooi en onder riet.
Haatte , gij mij, ,gij deed het niet.
Want doe ik gisteravond laat
Zag een daa:gsen dageraad
Mij omvangen,
De gezangen
Van des Hemels blijden rei
Gaven mij tot u het gelei.
bestellen: opdracht geven, uitzenden.
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Kondigen hoord'ik op dat pas
Dat de Heer geboren was,
En wanneer ik
Zag zo deerlijk
Liggen uwe leekens Leer,
Keerdij uw oogjens tot mij weer.
Alle, die door afkeerlijkheid
Wijkt van Godes heerlijkheid,
Komt 'hier inne,
Zoekt zijn minne:
Die deez' zalig uur versmaadt
Treurt er wel om als 't is to laat.
op dat pas: op dat tijdstip, toen.
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Wijzen uit 'et Ooste (biz. 189)
Gij igeesten, die alom ,gaat konst en wijsheid zoeken,
Komt herwaarts, gij en zult niet keren ongetroost:
Waar vindij wetenschap in scholen of in boeken
Als die u wijzen aan de Wijzen uit het oost?
't Is wijsheid zijn gezicht ten :hemel op te heffen:
De sterren, zon en maan Gods grootheid togen an.
Maar om den rechten weg tot Christum recht te treffen
Die sterre van zijn woord u zekerst leiden kan.
't Is wijsheid ongeveinsd den Konink te belijden
Die eeuwig is geweest en eeuwig blijven zal.
En vreest Herodem niet, die 't lichaam kan doen lijden,
Als 't God niet hebben wil, vermag hij niet met al.
't Is wijsheid na den stal tot Bethlehem te treden,
weet) te komen in zijn kerk:
Dat is (opdat
Gij vindt er Godes Zoon en zijn verkoren leden,
Al gaat 'et er wat slecht en armelijk te werk.
't Is wijsheid aan dit kind uw rijkdom te besteden.
Doet open uwen schat, en stort in zijnen schoot
Het guldene geloof, de rokende gebeden,
Het groenende geduld, ook midden in den dood.
't Is wijsheid veiliglijk te wenden zijne paden
Om uit dit jammerdal te gaan na 't Vaderland,
Niet door den slimmen weg dien wij tevoren traden,
Maar die ons wordt getoond van Godes wijze hand.
0 Jezu, die daar zijt de wijsheid van den Vader,
Bestraalt ions met uw licht door uwe goedigheid,
Opdat wij wijselijk ons leven allegader
Besteden na uw wil tot onzer zaligheid.
togen an: tonen aan; slecht: eenvoudig; het groenende geduld: groenend, omdat Revius zich de myrrhe der Wijzen voorstelt als takjes
van den myrrhe-boom, terwiji zij in werkelijkheid de tot roodbruine
korrels verwerkte gomhars van dien boom is.
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Bondelken Myrrhe (biz. 190)
De myrrhe weerd mijn Konink wierd geschonken
Eerbiedig, doe hij in der kribben lag,
Hoewel aan hem geen luister men en zag
Noch van gesteent' zijn klederen en blonken.
Den myrriheniwijn mijn liefsten heeft gedronken,
Met bitterheid gevoed den helen dag,
Doe hij betaald' het droevige ,gelag,
In diepen druk om mijnentwil gezonken.
In myrrhe groen mijn liefste was omwonden,
Doe in het graf, vol strepen en vol wonden,
Zijn lichaam lag bewared voor den stank.
Van deze myrrh' een tuilken van drij struiken
Ik op mijn hert, ja in mijn hert wil luiken,
Mijn ziel tot troost, mijn lief tot eer en dank.
strepen: striemen; luiken: sluiten, bergen.
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Kindermoord (blz. 191)
Doe den gekroonden wolf de schaapkens nieuwgeboren
Met zijnen wreden ,muil to Bethlehem verslond,
Een klagelijk igeschrei steeg van der aarden grond
En kwam ten hemel in voor Gods gerethte oren.
Een vliegende gezwerm der engelen verkoren
Omvink den kleinen hoop, gepletterd en doorwond,
En nam de witte ziel van haren roden mond
Die stellend' onbesmet Gods aangezitht tevoren.
Hoe kort was haren tijd in (droevig tranendal!
Hoe , groot is hare vreugd, die eeuwig duren zal!
Hoe loven zij den Heer, liaar gonstigen weldader!
Zij gingen haastelijk in 't lever; door den dood,
Gerukket onverwacht uit hares moeders schoot,
Gedragen in den schoot van ^haren liefsten Vader.
den gekroonden wolf: Herodes.
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Zalige Dood der Kinderen (blz. 191)
Gezegend is de dood der kinderkens, genettet
In Christi bloed en Geest, van 't aangeboren kwaad.
Zij sterven, onbelast van wrevelige daad,
Des werelds ijdelheid en heeft ze niet besmettet.
Haar lidhaam in de rust wet vroege werd gezettet,
De ziel van daar ze kwam terstond weer ihenen gaat.
Zij zien van Godes Zoon het minnelijk gelaat,
Ontbonden van idat hier de zaligheid belettet.
Gelu:kkiger idan wij, die 't kranke vleis en bloed
In zonden ongeteld duet snevelen den voet,
Zo lange wij, eilaas, in cleze hutte wonen.
kleine schaar, in eer den engelen gelijk, •
Wel haaste wordij groot in 't zoete hemelrijk:
Want kinders hebben daar het recht van oudste zonen.
genettet: gewassen; wrevelige: zondige; kranke: zwakke; snevelen:
struikelen; deze hutte voor: dit lichaam.
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Doop Johannis (blz.194)
Elias, Godes knecht, had drijmaal uitgegoten
Voor d'ogen van het yolk zijn reine offerand',
De idroppels vielen neer, ien vulden tot den rand
(Rondomme den altaar) de nieuwgemaakte goten,
Als God heeft zidhtbaarlijk ten hemel uitgeschoten
Een vlakkerende vlam, die 't alles heeft verbrand,
flat aarde, ihout en steen ,gelijkelijk verzwand,
De groepen wierden droog, die eerst vol water vloten:
Johannes insgelijks, den anderen Thisbijt,
Op menig zondig mens goot uit to zijner tijd
De zuiverende vloed der heiliger riviere,
Maar gij, o Godes Zoon, opbouwer van uw kerk,
Volbradht bij zijnen (dienst het aldergrootste werk:
Gij dooptet met den Geest, ^gij dooptet met den viere.
groepen: greppels, goten; Thisbijt: voor: Elia; der heiliger riviere:
van de Jordaan.
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Apostelen (blz. 195)
Twaalf stenen op den rok des priesters hadden stede,
Maar enen Aaron versierde men daarmede.
Twaalf watersprongen koel men vond in Elima,
Maar Mozis bron alleen het leger volgde na.
Twaalf leeuwen stonden op den hogen Croon van goude,
Maar Salomon daarop allene zitten woude.
Twaalf runders aan den voet van de metalen zee,
Maar 't watervat alleen de zuiveringe dee.
Twaalf sterren kroonden wel vrouw in der woestijnen,
Maar rondesom haar heen een zonne zag men schijnen.
Twaalf boden tot zijn werk de Heer 9ekoren beef t,
Maar dat hem eigen is hij niemand overgeeft:
Hij is het Neil, het ihoofcl, den meester boven alien,
Wiens dienaar niets vermag als na zijn welgevallen.
watersprongen: fonteinen; Elim, aan de Oostkust der Schelfzee, waar de Israelieten bij hun tocht door de woestijn legerden; Mo
zis bron: waarschijnlijk denkt Revius hier aan 1 Corinthiers 10 : 4,
„want zij (de Israelieten) dronken uit de geestelijke steenrots die
volgde, en de steenrots was Christus" (vgl. hierbij Exodus 17 : 6);
de „gegotene zee" in Salomo's tempel rustte op twaalf koperen runderen (vgl. 1 Kon. 7 : 25--26); de vrouw in der woestijnen: vgl.
Openbaringen 12 : 1 en 6.
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Bethesda (ed. Smit blz. 201)
Voor 't wonderlijke bad vijf lange galerijen
Vol kranken, konden die van hare kwaal niet vrijen,
Maar als den Engel kwam, en 't water had ,geraakt,
Die men daarinne droeg wierd fris en gauw gemaakt.
Van Mozes, Godes knecht, vijf treffelijke boeken,
Vol wetten, konden ons niet zegenen, maar vloeken:
Den igroten Engel van het eeuwige verbond
Tot ons afdalende, ons rein maakt en gezond.
Joden (blz. 199)
't Is wonder, Jezu (spreekt een ongelovig lode)
Dat gij, die zijt een mens, uzelven maakt tot Gode:
't Is wonder, Here (zeit een Christ-gelovig hert)
Dat gij, God zijnde, mens am mijnentwille wend.
Timmermans Zone (ed. Smit blz. 204)
Vanwaar komt toch , de kracht aan dezen wonderdader?
En is niet (als men weet) een timmerman zijn vader?
Ja, rmaar den Timmerman, Wiens Zone gij zo laakt,
Is die bet schoon . gebouw des hemels heeft gemaakt.
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Onweder (blz. 199)
Och, ligdij Heer, en slaapt
In deze zware stonde?
Terwiji gij ruste raapt
Zo zinken wij te gronde.
Wij wellen in het zand,
Wij stoten op de klippen,
Ons takels en ons want
Begint ons te ontslippen.
Het sChrikkelijk gewaai
Ons overstuur doet drijven,
Den maalstroom met een draai
Ons dreiget te ontlijven.
Wij zien noch Lter noch maan,
't Kompas begint te wraken,
Het roer ons wil ontgaan,
De Steven is aan 't kraken.
Den rover is aan boord,
Den vijand op de luiken,
De boeg is doorgeboord,
De kiel begint te duiken.
Het zeil leit voor de mast,
Het anker is aan 't slepen.
Help Heer! Wij lijden last!
Help Heer! Wij zijn gegrepen!
wij wellen in het zand: ons schip graaft zich al rollende in het zand
van de bank, waarop het is vastgelopen; overstuur: achteruit; wraken: van streek gaan; het zeil leit voor de mast: figuurlijk: wij zijn
ten einde raad.
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Nu mannen, goeden moed!
Den slaper is gewekket,
Hij ischeldt de zwarte vloed,
Den hemel hij ontdekket.
Den vijand neemt de vlucht
O wonder over wonder!
Gestilled is 't gerudht
Van bagel en van donder.
Het roer hij zelver vat,
Hij kijvet met de winden,
ja, doet ze liggen plat
En sthiedelijk verzwinden.
Hij straft die weke maats
Die haar niet kloek en dragen,
En voor een weinig kwaads
Zo lichtelijk vertsagen.
0, wat zijt gij een God,
Die stormen ende baren,
Bevreesd voor uw gebod,
Zo madhtig weet to klaren!
Gij kalmt de sture zee,
En brengt die u geloven
Op een behouden ree,
Daar zij u eeuwig loven.
ontdekket: ni. van wolken; klaren: tot rust brengen; sture: verbolgen.
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Ik zal u verkwikken (blz. 201)
Gij die gewone zijt d'ellendigen to helpen,
Wilt mijnen groten tdruk, o Zaligmaker, stelpen.
Drie arme tollenaars hebdij inzonderheid
Uit haren droeven stand gebracht in eerlijkheid:
Die in den tempel bad, den wereldsen Matthaeum,
En den (voor zijne boet) misdadigen Zachaeum.
Gij hebt ze goediglijk gemaakt van kwale vrij:
Ah Here, last doch toe dat ik de vierde zij.
Drie mensen bedderee, geraakt in al haar leden,
Hebt gij gerichtet op na vurige gebeden:
Den gichtigen, die tot u daalde van het dak,
Den kranken bij het bad, in pijn en ongemak,
De vrouw, die van den geest was schrikkelijk gebonden:
Gij hebbetihaar vooral vergeven hare zonden,
En daarna door uw woord genezen alle drij:
Ah Here, latet toe, dat ik de vierde zij.
Drie doden hebdij, Heer, verwekket tot 'et leven:
Den zoon der weduwe zijn krachten weergegeven,
Jairi dochterken, en Lazaro daarbij:
Ah Heiland! latet toe, dat ik de vierde zij.
eerlijkheid: ere; bedderee: bedlegerig; geraakt: verlamd; gichtigen:
jichtige, verlamde; geest: satan.
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R ij k e Man elide Lazarus (biz. 202)
Den rijken gulzigaard wordt in de schrift vermelled,
Maar hoe zijn name was en wordt er niet gespelled.
Den armen Lazarus naamkondig is gemaakt,
Hoewel hij hier beneen van ieder was gelaakt.
Dit leert u, werelds kind, al zijdij zeer vermeten,
Dat uwen roem bij God vervloekt is en vergeten.
Dit leert u, vrome man, al zijdij hier veracht,
Dat uwen naam bij God in eren wordt gedacht.
Avondmaal (blz. 211)
0
O
O
0

spijze, die ons uit den hemel is gegeven!
drank, die eens gesmaakt, den smaak vermeren doet!
spijze, the ons tot in 't ander leven voedt!
drank, die krachtelijk de doden ^geeft het Leven!

O spijze, die ons niet laat aan de aarde kleven,
Maar proeven dat de Heer is liefelijk en zoet!
O milden hemelsdauw, veel beter als de vloed
Die uit den harden steen was eenmaal opgedreven!
O Manna, afgedaald van Godes loge hand!
O zoeten druiventros uit het beloofde land,
Vervult mijn pert en mond met uwen lof en prijze.
Klimt opwaarts,
ziel, dit zichtbare verlaat,
't Is uwen brukiegom, die u alleen verzaadt.
Wiens bloed is waarlij k drank, Wiens vlees is waarlijk spijze.
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Bloedige Zweet (biz. 211)
Trage ziel, die in mij laapt,
Geeuwt en gaapt,
Wilt uw bruigom niet vergeten,
Waket op, en komt hem dra
Volgen na
In den hof van Oliveten.
Ziet hoe hem uw Schepper bukt,
Onderdrukt
Door uw ijselijke zonden.
Ziet hoe hem zijn tere hued
Berstet uit
In wet duizend-duizend wonden.
Ahl zijn tweet is enkel blued,
Met een vloed
Stralende van zijne leden.
Ah! de aarde drinkt haar zat
In het nat
Zijpende van zijne treden.
En mij dunkt dat ik aansdhouw
Dezen dauw
Opwaarts in de bladen trekken:
Was 't angierken niet sneewit,
Dat nu zit
Overzaaid met bonte plekken?
't Blonde roosken ,gloeit zijn schoot
Sangelsrood,
En de bleke tulibanten
hof van Oliveten: Gethsemane; stralende: stromende; zijpende: druipende; angierken: anjelier; blonde: lichtgele; sangelsrood: bloedrood;
tulibanten: tulpen.
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Zijn verkeerd (of droomt 'et mij?)
Op de rij
In ,gemengde flamboyanten.
Maar een bloem in 't dure bloed
Opgevoed
Zie ik uit 'er aarden komen:
0, hoe liefelijken bloem,
Die den roem
Allen kruiden heeft benomen!
„Godes milde goedigheid
Llitgebreid
Over die de zonden rouwen Is haar alderzoetste naam,
Hullepzaam
Die ze met geloof aansthouwen.
Droeve ziel, die in mij weent,
Zucht en steent,
Wilt deez' bloeme niet vergeten:
leder hofken dat gij ziet
Draagt ze niet,
Maar den hof van Oliveten.
verkeerd: veranderd; flamboyanten: gevlamde bloemen.
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Zijnbloed zij over ons encleonzekinderen
(blz. 215)
Hetgeen uw vijand riep tot zijn verderf en schade,
Dat roep ik tot u ook, o Heiland vol genade,
Maar tot mijn zaligheid, in vieriger aandacht:
Uw bloed zij over mij, en over mijn ,geslacht.
Uw bloed zij over mij, mijn zonden te versmoren,
En op mijn kinderen, om 't kwaad, haar aangeboren,
Te wassen, en haar ziel te redden van ,gepijn.
Zo zal der Joden vloek voor ons een zegen zijn.

Hij droeg onze smerten (blz. 215)
't En zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten,
Noch die verradelijk u togen voor 't gericht,
Nodh die versmadelijk u spogen in 't gezidht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten:
't En zijn de krijgslui niet, die met haar felle vuisten
Den rietstok hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloekte bout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rok t'saam dobbeiden en tuisten:
Ik ben 't, o Heer, 1k ben 't die u dit heb gedaan,
Ik ben den zwaren boom, die u had overlaan,
Ik ben de taaie streng, daarmee gij ginkt gthonden,
De nagel en de speer, de ,gesel die u sloeg,
De bloedbedropen kroon, die uwen sdhedel droeg:
Want dit is al gesdhied, eilaas! am imijne zonden.
aandacht: godvruchtige stemming.
puisten: builen; tuisten: dobbelden; den zwaren boom: het kruis.
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Maria bij 't Kruise (blz. 218)
Gelijk de witte zwaan aan Strymonis fonteine
Bevindende haar jong verhangen in een strik,
Vergeet haar zoeten zang' en in een ogenblik
De vleu'gelen nasleept en wandelet alleine,
Zo zag de kuise maagd met droeffheid ongemeine
Haar Zone aan het kruis igehechtet wredelik,
Nu buigende het ihoofid en bij den lessen snik
Uitgietende zijn bloed om ons te maken refine.
Een hete tranenvloed haar uit de ogen sprang,
Een uitgetogen zweerd haar door de ziele drang,
Aanschouwende haar vrucht, aanschouwendede scharen,
Het krachtige ,geloof weerhield ze in lien nood,
Dat zij niet met haar kind en smakede de dood:
Nag leed ze meer als oait de grootste martelaren.
Verr ij z en is (blz. 219)
Leeft Jozef, then ik lang in 't doodboek had geschreven,
Sprak Jacob, oude ,man, en werd hij zo verheven,
Zo ben ik vergenoegd, zo wil ik reizen heen,
En zien zijn hogen staat, en ,sterven weltevreën.
Leeft Jezus, die alree ten grave was gedragen,
Ifs hij gerezen op na Brie gehele dagen,
En heeft hij alle macht in hemel en op aard',
Zo ben ik welgetroost, ik wil te iGode waart
En zien zijn heerlijkheid. Blijmoedig wil ik sterven
Verzekerd met mijn Heer ide zaligheid te erven.
Strymonis: de Strymon (Stroema) is een rivier op de Oostgrens van
Macedonia; fonteine: broil; nog: toch.
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Tweesprake bij het Graf (blz. 220)
Maria. Christus.
Zoekt, vochte ogen, zoekt. Vraagt, dorre tonge, vraagt.
Gij zult niet meer aanzien hetgeen dat u behaagt,
Noch vinden dat ,gij mint, laas, na den dag van huiden.
En gij, o ibloemen vers en half-ontloken kruiden,
Getuigen van den schat dien ik hier had geleid
In ,ongevalste myrrh', zorgvuldig uitgespreid,
Betreurende zijn dood, betranende zijn leden,
Helpt idragen mijnen rouw, en klagen 't grote leid,
Dat ik mijn God en Heer verloren heb op heden.
Hier is de stee, daar wij hem henen brachten,
Hier was het dat wij mengden onze klachten,
Hier vielen of de droppen
Zijns bloeds op deze knoppen.
Hier zat ik neer vol angstige gedachten,
Ter zijden af, omtrent de schaduw dezer bomen.
Eilaas! waar is mijn Beer? Wie 'heeft hem weggenomen?
Ik ken de plaatse wel, daar ik hem rusten zag.
Hier was 'etidat zijn
onroerlijk nederlag.
Hier waren overeengevlegen zijne handen
Op herte dat in lief d' (ah, eertijds!) plach te branden.
Hier lagen uitgerekt zijn benen onbesmet,
Met lijnwaad overkleed, met aloe bezet.
Dit is het nieuwe graf. Hier stonden die 't bewaarden,
De bende wapentuurs, maar hebben (wat haar let)
Verlaten hare wacht: hier liggen hare zwaarden.
Och, waar zal ik mijn Here wederzoeken?
1k hebbe slechts de banden en de doeken
Die 't 'mine lijk omwonden
Ten laatsten weergevonden:
Maar hem, ocharm! zie ik in gene hoeken.
Dit lijden is te groot, dat mij is overkomen,
Eilaas! waar is mijn Heer? Wie heeft hem weggenomen?
g evleg en: gevlijd, gevouwen; wapentuurs: krijgsknechten; wat haar
let: wat het ook is, dat hen hindert.
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Wat wonder zie ik gints? Twee rappe jonge mans,
In
gewaad en zonnelichten giants
Doorstralen 't ihele graf. Mijn ogen moet ik wenden.
Hier komt den derden ook. Misschien of zij hem kenden.
Zij vragen alle drie de reden van mijn pijn.
Och Here, u en kan het niet verholen zijn,
Dewijle gij hier woont en dezen hof bewaket,
Waar hij bevaren is, den allerliefsten mijn
Die uit deez' holle kluft is schielijk weggeraket.
Heeft hem een boos of nijdig mens gestolen?
Of hebt ,gij hem voor zuike lui verholen?
Wilt hem uw maged wijzen,
1k zal terstond oprijzen,
Hem ihalen, en niet langer hier igaan dolen,
Noah &torten zonder maat der tranen hete stromen.
Eilaas! waar is mijn Heer? Wie heeft hem weggenomen?
Christus
Maria, tevergeefs gij zit bij dezen steen,
Uw zuchten zonder zaak, om niet is uw geween.
Hij is niet wijd van u, dien gij verloren meinde.
Hij is gerezen op en staat hier overeinde.
Hij is 't die zonder u u zelver heeft gemaakt,
Hij loste u doe gij in zond'en jammer staakt.
Hoe zoude hij dan nu in droefheid u vergeten,
Nu gij door zijnen Geest in zijne liefde blaakt,
En nu hij (helle, idood en duivel heeft verbeten?
Mar. Ah! zijt gij daar, mijn meester en mijn Here?
Aanschouw ik u? Aanhoor ik uwe lere?
0, laat mij u doch groeten
En kussen uwe voeten.
Chr. Maria, al verlangt u nog zo zere,
'k Begeer en toeft mij niet. Ik zal weer tot u komen
Aleer ik van u werd ten hemel opgenomen.
twee rappe jonge mans: de Engelen; den derden: Christus, van
wien Maria meende, „dat het de hovenier was"; bevaren: terecht
gekomen, gebleven; kluft: kloof, graf; zaak: oorzaak; verbeten: to
niet gedaan (eig.: doodgebeten, verscheurd); en toeft mij niet: groet
mij niet met een liefkozing.
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Visvank Joh. 2 1 (blz. 223)
Gij mensenvissers die het veer
Van deze wereld kruist,
Wanneer het wriemelende meer
Rondom uw scheepken bruist,
Zo let op uw getij
En leert wat vissen zij.
Doet dat u uwe Reder hiet,
Hij staat op hoger wal.
Laat gij u van hem raden niet
Zo vangdij niet met al.
Hij roept: legt uit de lij
En werpt aan d'ander zij.
Al is er menig tuimelaar
En modderige zeelt
Die, liever als in 't enge kaar
In 't ruime water speelt,
Scha-baat, doet gij uw best,
Bevelet mij de rest.
Het komt wel dat een rotte vis
Mee onder 't zoodjen kruipt,
En als een aal gevangen is
Dat hij wel weer ontsluipt,
Weest even welgemoed,
Het goede blijft doch goed.
Als hier of daar een stekelink
Een scheure maakt in 't net,
mensenvissers: Evangeliepredikers; die het veer ... kruist: die overvaart naar de Eeuwige kusten (het aardse leven is slechts een overgang, een „overzetveer" naar het hiernamaals); meer: zee; Uwe
Reder: Christus; hiet: beveelt; legt uit de lij: leg het net uit niet
aan) de lij (= de windvrije, gemakkelijke kant); tuimelaar: dolfijn;
kaar: bak, waarin de gevangen vis levend bewaard wordt; schabaat: het maakt niet uit (voor- en tegenspoed wegen tegen elkaar
op); bevelet: laat over; stekelink: grondeling (soort vis).
B N L. A 10-14
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Ik laste u voor alle dink
Dat gij er wel op let
En niet daarvan en scheidt
Eer 't weer is toegebreid.
Of u die groten wallevis
In spaanderen wou slaan
Zijn bulderen zal wezen mis,
Laat mij der mee begaan.
Om niet is zijn ,bedrijf,
Hij heeft de dregg'in lijf.
Haal aan de zegen, die geheel
Mijn zegen heeft gevuld.
Der vissen is to wonder veel,
Het krimmelt en het krult.
Haal aan gelijkerhand,
Gij zijt niet veer van land.
Hoort knechten, neemt die vuile vis
En smakt ze uit de vleet,
De goede spaart voor mijnen dis
Al waar ik drink en eet.
Mijn vrienden, komt nu hier
En maket goede sier.
Voor uwen trouwen arebeid
En menig harde stool
Heb ik u heden toebereid
Het levendige brood,
Dien levendigen dronk
Uit mijne bornenspronk.
Gij hoeft mij, Inijn beminde, niet
Te vragen wie ik ben,
Mijn aanschijn gij in klaarheid ziet,
'Gij kent m' als ik u ken.
Komt, nemet met mij rust
Na uwes herten lust.
die groten wallevis: nl. Satan; dregg': harpoen; zegen: groot visnet; krimmelt: krioelt; gelijkerhand: tegelijk; vleet: netvol; bornen
spronk: welbron.
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Hemelvaart (blz. 226)
Elias was alree in 't hemels hof gezeten
Als hem uit misverstand de kinders der profeten
Nog zonder onderlaat natrachten hier beneën
Door bossen, berg en dal drie dagen adhtereen,
Maar als ze tevergeefs lang hadden lopen zwerven
Zij zagen op bet lest dat zij hem mosten derven,
En keerden wederom te huiswaart, moe en mat.
't Verdwaalde Christendom gaat nog dentzelven pad:
Want Christus is voorlang ten hemel opgestegen,
Nog zoekt men hem albier op ongebaande wegen,
Of in een enge slot, of in een verre land,
En meest in brood en wijn, die dodh ter rechterthand
Zijns Vaders is verhoogd. Daar zoeken hem zijn vrinden,
En die hem elders zoekt en zal hem nergens vinden.
Z elve (blz. 226)
Ten hemel vaardij op, o Jezu, om een stele
Voor mij in 't paradijs bij u te maken rede,
En ik leg hier alsnog (en is 'et niet een schand?)
En denk niet aan mijn huis, nodh aan mijn vaderland.
Lic heb alree geleefd veel langer als mijn Here,
't Is immer eenmaal tijd dat ik mij opwaarts kere.
0 ziele, vliegt omhoog, o aarde, tneemt bet lijf,
Want Jezus, dunkt mij, roept waar ik zolange blijf.
onderlaat: ophouden; natrachten: najoegen, zochten; slot: kloostercel;
in een verre land: bij het maken van een pelgrimstocht; in brood en
wijn: bij de Mis volgens de leer der transsubstantiatie.
't is immer eenmaal tijd: het is hoog tijd.
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't Zelve (biz. 226)
Gij hebt .van ons een pand ten hemel opgenomen,
Gij laat tot ons een pand weer van den hemel komen.
Het pand dat igij ons naamt was onze vleis en bloed,
Het pand dat ^gij ons gaaft was uwen trooster zoet.
Het pand dat gij ons, naamt zeit, dat wij na het sterven
De plaats
gij bezit in vrede zullen erven.
Het Rand clat gij ons gaaft, betuiget dat gewis
De volheid uwes Geests ons toebereided is.
Weest vrolijk, vleis en bloed. dewiji het eeuwig leven
U in uw overhoofd zo zeker is gegeven.
Ter Reclhterhand Gods (biz. 227)
De Vader in ; den Zoon, de Zoon is in den Vader,
Die beide zijn maar een, zij heersen ook tegader.
De Vader van den Zoon is 't eeuwige begin,
De Zone is idaarom in hoogheid niet to min.
De Zoon ter rechterhand zijns Vaders is verheven,
De Vader is ^daarorn de slinker niet gegeven.
0 wonder ongehoord, en lijkewel gewis,
Dat een ter rechter, en ter slinker Been en is!
de Vader
gegeven: de Vader zit daarom niet aan de linkerkant
de tweede, minder voorname plaats), lijkewel: evenwel.
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Kamerling Candaces (biz. 228)
Wie is 't die zegigen dorf dat moeite zij verloren
Te wassen in het bad een naakten moriaan?
Hier ziedij enen moor diep in het water staan,
Hier ziedij hem vernieuwd als waar' hij nieuwgeboren.
De Here, die hem had van aanbegin verkoren,
Heeft zo genadiglijk gezegend zijne pawn,
Dat hij gekomen is op 's levens rechte baan,
De eerst-gemaaide vrudht van de bekeerde moren.
Hij las de oude schrift, dewelk hij niet verstond,
Hij hoorde Christi leer uit des. Philippi mond,
En, latende in ij1 stilhouden zijne wielen,
Ontvink van hem den doop met een gelovig hert:
Zijn uiterlijke hued bleef wel gelijke zwert,
Maar Witter als de sneeuw wierd hij aan zijner zielen.
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Pauli Bekeringe (biz. 228)
Bloedige wolf, waarheen ;zoo snel?
Saul, Saul, wacht u wel
De us verbolgen
Te vervolgen
Hem die alle clink vermag,
Of u genaakt een kwaden dag.
Wrede tiran, wend' om en ziet
Eens te recht in Wien ,gij schiet
Uwe pijlen,
Die daar ijlen
Haar te iplanten in mijn zij:
Moordenaar, wat vervolgdij mij?
Saul vernam dit straf geluid,
Dien een straal ten hemel uit
Van den peerde
Sloeg ter eerde,
En belemmed van gezicht
Tastede na het middagslicht.
Here, wie zijdij? sprak hij doe:
Heer, wat eistij dat ik doe?
Staakt uw toren
Laat mij Koren
Wat gij wilt, en wat ik kan:
Want ik ben .uw gevangen man.
C. Saul, hoe weinig kent gij mij!
Ik ben jezus, die van dij
Word bestreden
In mijn leden.
Saul: lees Sa-oel; te recht: op de juiste manier, nauwkeurig; straf:
streng; belemmed: gekwetst.
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Wil u zeldzaam overgaan
Tegen den prikkel uit te slaan.
Rijzet, en laat u dopen dra,
Dat uw oog weer open ga.
Te verlidhten
De gezichten
Van het blinde heidendom
Wil ik u stieren om end' om.
Hebdij gevloekt den name mijn,
Van mijn hoogheid zult gij zijn
Ben verkonder,
En den donde'.
Mijnes woords door uwen mond
Klateren zal door 's werelds rond.
Deedij mijn sthaa ens overlast,
Gij zuit willig maken vast
Mijnen regel
Metten zegel
Van uw uitgegoten bloed
Strevende na het hoogste goed.
P.

heiland trouw
Die den zondaars geeft berouw:
Mij voor alien
Zwaar gevallen,
Maar mij is gena gesdhied,
Want ik misdeed' en wist 'et niet.

jezu, gij zijit een

't wil u zeldzaam overgaan: „het is u hard de verzenen tegen de
prikkels te
maken vast: bevestigen; regel: leer.
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Ceremonien Afgedaan (blz. 230)
Onthoudt u van het bloed, in 't bloed daar is het leven,
Zo zei hij, die de wet den laden heeft gegeven:
Der Joden oude wet stel ik uit mijn gemoed,
Mijn leven is alleen, Heer Christe, in uw bloed.

Verlichtinge (biz. 231)
Twee dingen zijn vereist om klaarlijk zien te mogen:
Het zoete zonnenlidht, en 't lidht van onze ogen.
Want waar men heeft gebrek van een oft allebeid',
Daar is het nimmer dag, maar altijd duisterheid.
Twee dingen insgelijks zidh vinden moeten laten
Om de gezonde leer wel vrudhtbaarlijk te vaten:
Den goclidelijken Geest, doorstralensde de sdhrift,
En van denzelven Geest de kostelijke gift
In onze zwakke ziel. Want mist ons een van beiden
Geen keers noch fakkel zal ons tot de waarheid leiden.

Vernieuwinge (ed. Smit blz. 240)
De mens een pennink is, van Godes hand ,geslagen
Om zijn gelijkenis in heiligheid te dragen:
De duivel, die hem zulk een ere niet en Bunt,
Gods heeld heeft uitgewist, en 't zijn daarop gemunt.
Hoe zal den zondaar uit dit ongeval tgeraken?
Den stempel, die hem sloeg, kan hem alleen hermaken.
De Here, die ons schiep rechtveerdig, wijs en goed,
Met zijnen groten Geest ons weer herscheppen moet.
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Gelove (blz. 231)
Een zwemmer die getroost hem steunet op zijn handen
En boven water blijft, zal lidhtelijker landen
Als ever, die bezorgd wil zwemmen met de hand
En zoeken met de voet den grond of 't wellezand.
Indien gij door het meer des wereld's zoekt te komen,
Verlaat u op 'tigeloof, zo hoefdij niet te schromen:
Maar vreesdij dat daarmee gij sdhieten zult te kort
En dat aan Gods Sena het een of 't ander sthort,
En wilt ook door uzelf de zaligheid verwerven,
't Is zeker dat gij zinkt in 't eeuwige verwerven.
Gelove, Hope, Lief de (blz. 232)
Twaalf hoofdartikulen de kerk zijn nagelaten,
En 'it is ,maar een Geloof waardoor men 'ze moet vaten:
Zes beden heeft de Heer voor ons bijeen gebracht,
En 't is maar ene Hoop waardoor men ze verwacht:
Tien heilige geboan zijn ons van God betrouwed,
En 't is maar ene Liefd' waardoor men z' onderhouwet.
wellezand: drijfzand; het meer: de zee.
twaalf hoofdartikulen: de Apostolische geloofsbelijdenis; zes beden:
nl. in het „Onze Vader".
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Kinderen Gods (ed. Smit biz. 242)
Ziet aan de edellui, hoe breed dat ze gaan weien
Om van '.t gemene Yolk oogsdhijnlijk haar te sciheien,
Haar zeden, hare dradht van maaksel en van stof,
Hoe 't slingert na den staat, hoe 't wappert na het hof:
O Christenen, die God zelf uwen Vader hetet
En van zo hogen sham met woorden u vermetet,
Zij dij hetgeen gij zegt, ei, sdheidt u door de daad
Van den igemeinen hoop en van des werelds zaad;
Of anders, ik bevrees dat ijidel is uw roemen
En u voor Gods gericht te zwaarder zal verdoemen.
Weetzucht (blz. 232)
Die wroetet in de diept' van Gods geheimenissen
En daaruit niet en leert als twijfelen en gissen,
Die is fgelijk ,een man, die in den hollen grond
Der zee veel vremdigheid te yinden onderwond,
En als hij boven kwam, doe had hij bei zijn handen
Vol zand, dat hem ontdreef ,eer hij nog kande landen.
Kort G e b e d (biz. 235)
Het goede wilt ons, Heer, toemeten,
't Zij dat wij 't bidden, of vergeten.
Het kwade geeft ons nimmermeer
Al baden wij het nog zo zeer.
hoe breed dat ze gaan weien: hoe zij pralen; oogschijnlijk: duidelijk;
staat: stand (de zin is: hoe alles spreekt van aanzien en verkeren aan
het hof); u vermetet: aanspraak maakt op.
onderwond: ondernam.
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Morgengebed (biz. 235)
In 't oaken klaar laat blozen
De dageraad
De liefelijke rozen
Van haar gelaat.
0 helle morgensterre,
Gods eeuwig zoon,
Sohiet op ons hert van verre
Uw stralen schoon.
Vermeert tot uwen love
Het kranke light
Van onze klein gelove
En toeverzicht.
Maakt wakker al ons leden
En traag gemoed
Om vlijtig in to treden
Uw Paden goed.
Totda:t wij eens in waarheid
Verheven hoog
Aanschouwen uwe klaarheid
Van oog tot oog.
kranke: zwakke; toeverzicht: vertrouwen.
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Gebed des Middags (biz. 236)
Het vierig stralen van de zon
Op 't hoogste zien wij rijzen:
0 dat de zonne spreken kon!
Zijn schepper zou hij prijzen.
Gij zonne der gerechtigheid,
Komt onze ziele vanden
Die in een koude flauwte kit
En doet ze vierig branden.
Geeft dat ze gants versmelten mag
In Goadelijker minnen
En die ze eer to haten plach
Mach jonstelijk bezinnen.
Den akker van 't vervrozen hert
Wilt koesteren en sterken,
Opdat 'et weerom vruchtbaar werd'
In deugdelijke werken.
Totdat wij werden ingeleid
Uit duisternis en pijnen
Daar gij en wij in eeuwigheid
Als zonnen zullen schijnen.
vanden: bezoeken; jonstelijk: toegenegen; bezinnen: liefhebben; vervrozen: bevroren.
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Avondgebed (blz. 238)
De nacht, de moeder van de rust,
Des hemels grote fakkel blunt.
Van arbeid zijn de leden moe,
Den sluimer drukt de ogen toe.
0 Hoeder groot van Israel,
Weest ons een trouwe nachtgezel,
En wakker om ons henen ziet
Zo vrezen wij den vijand niet.
Gij hebt al wat op aarden is
Begraven in de duisternis,
Begraaft ook onze zonde boos
In uw genade grondeloos.
Wanneer het lichaam slapen gaat,
De ziele doch niet slapen laat,
Maar waken tot u alle tijd,
Die alley zielen vader zijt.
Totdat het aardse wederom
In zoeten slaap ter aarden kom,
Den Geest in, voile zaligheid
Daar haar de rust is toegezeid.

195

Aanvechtinge (biz. 240)
1k heb am uw genaad', o grote Gad, gebeden,
Maar och! gij hebt ze mij in mijnen druk ontzei:d.
Ik heb geroepen om uw milde goedigheid,
Maar heb ze niet gevoeld in mijn ellendigheden.
Ik heb om uwe lief d' geworsteld en gestreden,
Maar hebbe tevergeefs daar lange na gebeid,
Ik ihebbe dik gezocht uw medeclogenaheid,
Maar en verneem ze niet tot op den dag van heden.
Hoe licht kost uw gena bekeren mijn gemoed,
Uw lief d' en goedigheid rmij trekken tot het goed',
Uw mededagendheid van 't kwade mij bevrijden.
Eilaas! wat zeg ik, Heer: dewijl mijn herte tracht
Na uwe zoetigheid, zo heeft daarin gewracht
uw medelijden.
Uw goedheid, uw gena, uw
Vervolginge (blz. 240)
Een aanbeeld is de kerk:wanneer zewordt geslagen,
Zo doet ze anders niet dan dulden en verdragen,
Maar al de hamers die op clezen aanbeeld slaan
Zijn zelver op het lest to pletteren gegaan.
na gebeid: op gewacht; dik: vaak; verneem ze: bemerk ze; zoetig
heid: zaligheid.
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Volherdinge (biz. 245)
Nodh 't bru11en der ontmensede tyrannen,
Nodh zwoege Borst, noch shaken na het brood,
Noah lichte vlam, noch; zweercL van bloede rood,
Noah sdherpe bank, noch ketenen gespannen,
Nodh goedverlies, noch knevelen of bannen,
Noah hoge macht, noch diepe waternood,
Noah tijcisbeloop in leven, of in dood,
Nodh wangeloof der lichtvervoerde mannen,
Nodh duivelslist, die menigen yversohrikt,
Noah werelds aas dat menigen verstrikt,
Nodh idromers, die de blinde wereld
Nodh alles wat wij tegenwoorclig zien,
Noah alles wat hiernamaals zal gesdhien
En kan ons van de lief de Christi scheiden.
zwoege: hijgende; scherpe bank: pijnbank.
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L a a t s t e n Dag (ed. Smit blz. 257)
Den gewissen dag der wraken,
Och! den dag begint te naken,
Die de wereld zal doen blaken.
Wiens gemoed en zal niet sdhromen
Als ten oordeel zullen komen
Beide kwaden, ende vromen!
Alle die ooit zijn geboren
En ontslapen, met haar oren
De aartsengel zullen horen.
Zal de dood alsdan niet beven
Als de beenders weder leven
Met haar oude huid omgeven?
Ziet, een boek weed opgeslagen
Dat ten vollen zal gewagen
Hoe hem ieder heeft gedragen.
Alle kwaad zal zijn gewroken
Dat gedaan is of gesproken,
Wat verholen was ontloken.
wie is 't die mij beraftn zal
Als ik voor den richter gaan zal,
Daar de reinste nauw bestaan zal?
Eeuwig Konink, wiens genade
Genen zondaar komt te spade,
Slaat uw arrem schepsel gade.
Gij, die van den hemel daalde
Om te zoeken het verdwaalde
En voor mijne schuld betaalde,
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Alles wat gij hebt ,geleden,
Alles wat gij hebt gebeden,
Heiland, wil aan mij besteden.
Doet in mijner herten melding
Van vergeving en kwijtschelding,
Eer den dag komt van vergelding.
Laas! ik ken mijn snode gangen,
Rood van sohaamte zijn mijn wangen:
Wilt mij in uw‘ arm ontvangen.
Die de grote zondarinne
Troostedet met zoeten zinne,
Laat mij smaken ulvve minne.
Mijn begeerten zijn onaardig,
Mijne werken onrechtvaardig,
Maakt mij uwer goedheid waaxdig.
Voor uw schaapken mij belijde,
Van de bokken sdheidt mij wijde,
Zet mij aan uw rechterzijde.
Als de boze gaan verloren,
Schenkt mij dat zoo lang tevoren.
Is bereid uw uitverkoren.
Lilt de diepten der eliende
Mijn gebed ik tot u zende:
Draagt dodh zorge voor mijn ende.
onaardig: boosaardig.
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Goeden en Kwaden (blz. 248)
Wanneer de zoete zon het aardrijk komt ontsluiten,
De dorens en het graan bei uit der aarden spruiten:
Het koren wordt bijeengestapeld in de schuur,
De dorens uitgerukt, geeigened het vuur.
Als onzer zielen zon zal uit den hemel komen,
Het graf moet leveren bei kwaden ende vromen,
Maar deze tot de vreugd die haar was toegezeid,
En die tot wrake van haar onbekeerlijkheid.

Secten (biz. 263)
Twee geesten onder ons den Zaligmaker kwellen:
De ene zoude gaarn in twijfel willen stellen,
Dat hij is ware mem; de ander idrigt den spot
Daarmede dat men zeit dat hij is eeuwig God.
Eilaas! hoe zoude doch het land niet kwalijk varen
Daar Christus wordt gekruist tussen twee moordenaren?
geeigened: overgegeven aan.
geesten: boze geesten; de ene nl. de Wederdopers, „die loochenen, dat Christus menselijk vlees van Zijne moeder aangenomen
heeft" (art. 18 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis); de ander...:
de Socinianen daarentegen loochenen de Godheid van Christus; tussen twee moordenaren: beide secten immers „vermoordden" den kant
van Christus als God-mens.
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Eeuwig Leven (biz. 249)
Mu wil ik den vorst des werelds eens belachen, eens
[braveren,
Nu mij God tot hoogster eren
Heeft gebradht, en hem met sdhanden en met smerten
doet
Bevend' onder mijnen voet.
Ziet, uw madht is u ontwended, o verderver, al uw lagen
Al uw heerkracht is geslagen.
Voor u is niet meer te vangen: hier en is het Eden niet
Naar gij mij weleer verried,
Nodh de leugen, noch de slange, nosh de vruoht van God
[verboden
Om mij andermaal te doden.
Hier en hoor ik niet meer: aarde zijt gij, van de aard'
[genomen
En moet weer tot aarde komen,
Maar: al zijidij stof en .asse, eeuwig leven zuldij erven
Vrij van sterven en verderven.
't Heugt mij wel dat gij eens zeidet: overtredet het gebod
Want gij warden zult als God.
't Is gevailen, o bedrieger, zoo gij spraakt en niet en
[meinde
Door Gods goectheid zonder einde:
Uit het paradijs gedreven ben ik doemaal, maar hoe
[schoon
Is den hemet daar ik woon!
ontwended: ontnomen; niet meer: niets meer.
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TREURDICHTEN
op de dood des Hoogwelgeboren Here Ernst Casimir
Grave van Nassou... in de belegeringe van Ruremonde
door het hoofd geschoten, ende in den Here gerust den
25 May 1632 (blz. 335)

1.
Doe Jozua in 't veld den standaard had ontloken,
De zon, op zijn igebed, bleef staan in Gibeon.
De mane onbeweegcl in 't dal van Aialon,
Totdat hij van Gods Yolk de smaadheid had gewroken:
Wij wensten, met gebeën hertgrondelijk gesproken,
De lighten van ons heer: Prins Hendrik als de Zon,
Graaf Erenst als de Maan (doe haren tocht begon)
Dat nimmer haren giants wij mochten zien gebroken.
0 wee, dat onze hoop in dezen is gefaald!
Dat in zo schonen dag de mane is gedaald,
Bewolkenicr onze vreugd met hertenleed en klagen.
Ah Here, die ons straft en troostet met uw hand,
Bewaar voor ondergank de zonne van ons land,
Totdat uw vijanden zijn fenemaa1 verslagen.
2.
Doe de ontwaarde dood, voogdes der duisternissen,
Graaf Erenst met een fel en snorrende gedruis
Kwam vatten in haar arm en leiden na haar huis,
Hem vlechtende een krans van droeve cyparissen,
Ah dood, kreet doe het heer (onwillig hem te missen,
Onmachtig aan te zien zo onvoorzienen kruis),
Wij nemen ons appel, wij klagen van abuis.
Gij moet u in den tijd of in den man vergissen.
gerust: ontslapen; in zo schonen dag: op zo'n blijden overwinningsdag (nl. die van de verovering van Roermond); onwaarde: gehate,
afschuwelijke; nemen ons appél: tekenen appël aan.
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Grijpt van ons alien aan den besten dcien gij wilt,
En het Nassouse bloeci zo deerlijk niet en spilt,
Of haalt hem die vervolgt zijn land en zijn gesiadhte.
De dood sprak: Hij, en gij zult komen als 't mij past,
Deez' grote Kapitein moet wezen nu mijn gast;
Ik wijze bij arrest, 't appel ik niet en achte.
3.
O Charon, die ievaart alleen de stille veren,
En legdij nimmermeer aan anker uwe schuit?
Is 't altijd of en aan? Is 't altijd in en uit?
Eri sleiptij
mee die men niet kan, ontberen?
Zodhtij gemeine vradht, wat konde het ons deren?
Daar leeft zo menig eer- en redeloos schavuit,
Haalt die in uwen boot, zet die in uw kajuit,
Maar en ontvoert ons niet de goe Nassouse Heren.
Gij hebt t'onrechter tijd Ernst Casimir geladn,
Wij kennen 't niet voor goed, wij konnen 't niet verstaan.
Wat zeg ik? Ben ik in mijn hersenen igeslagen?
't Is Charon noch zijn sdhip dat met hem henevaart,
Ten hemel geldt de reis, hij klimt te Godewaart,
En daar ik hem op zie, het is Elias' wagen.
4.
Ah! wildij van ons gaan? 0 Vader, Vader, Vader!
O wagen Israel en zijne ruiterij,
Ik weet dat daar omihoog uw erfenisse zij.
Gij vliegt dat schoon paleis al nader en al nader.
wijze: doe uitspraak; arrest: rechterlijke uitspraak van een hoger of
van het hoogste college, waarvan dus Been appêl meer mogelijk is;
Charon: veerman der onderwereld, die de afgestorvenen in zijn boot
over de Styx zette om hen naar het schimmenrijk te voeren; wij kennen 't niet voor goed: wij erkennen het niet als goed; Elias' wagen:
de profeet Elia voer in een vurige wagen ten hemel; begin 4e sonnet: vgl. de uitroep van Eliza, Elia's opvolger, bij diens hemelvaart.
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Maar ziet eerst onzen Prins, dien groten wonderdader,
Het edel Gelderland en Brabant maken vrij
Van 't Oostenrijkse jok en wrede slavernij.
Den hemel wacht u doth, al komdij er wat spader.
Hebt ook aan deze .eer uw aandeel, als gij plaagt,
En neffens onzen Vorat de Spanjaarden verjaagt,
0 stauten wapentuur, o deftigen berader.
Maar neen, gij achtet al deez' aardse woeling niet,
Dewijile gij aldaar veel grater zaken ziet.
Ah! wildij van ons gaan? 0 Vader, Vader, Vader!
6.
Als, Casimir, uw lijk gestrekt lag op de bare,
Veel dagen achtereen beschreide u de lucht
Met menig groten traan, en met zo naar gezucht,
Dat het gebergte stored en daverde van vane.
Het bondig Nederland, bestolpt met deze mare
In 't midden van de zeeg', verkeerde het gerudht
Van haren vreugdenrei in enkel ongenucht,
En toag den lauwerhoed van haren blonden hare.
Maar Vriesland in geween uitputte al haar brein.
Zo menig oog daar was, zo menigen fontein,
Die vioten ondereen, en hebbenide gezworen
De load van Casimir te wreken, spanden aan
Met al de baren van den woesten Oceaan
Om, waar' het mogelijk, heel Spanjen te versmoren.
wapentuur: ridder, held; deftigen berader: edele helper; niet: niets;
bondig: verenigd; bestolpt met: overstelpt door; ongenucht: verdriet;
lauwerhoed: lauwerkrans; vloten ondereen: vloeiden samen.
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7.

Heldinne hoogbedroefd, o Vorstelijke Vrouwe,
Die nu in tranen wast dat mannelijk aansdhijn,
'k En derr' niet onderstaan te roeren uwe pijn,
Uw ziekte is te vers, te bitter uwen rouwe.
Wanneer Castilian zar knielen voor Nassouwe,
Den Arend voor den Leeuw, de Tagus voor den Rijn,
Wanneer uw Zonen bei beroemder zullen zijn
In wapenen al's hij die u was zo getrouwe,
Indien u dan een tong, begaved uit de hoogf
Gods heilig welgeval eerbiediglijk vertoogt,
Zo mag na langen tijid dien groten druk genezen.
Of is het (ails ik vrees) dat gij, zolang gij leeft,
Geen blijdschap in uw hart of oren plaatse geeft,
Ten minsten zal de smert wat dragelijker wezen.
Castilian: Spanje; den Arend: hier Habsburg: den Leeuw: Nassau;
begaved uit de hoogt': vanuit den hemel bezield.
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Verwoestinge der Veluwe (blz. 315)
Aan d' IJselstroom, alwaar wij treurig zaten
Omheen bezet met Duitsen en Kroaten,
En menig Pool, en menig Castellaan,
Daar leiden wij, de Veluw ziencie aan
In lidhte vlam tot aan den hemel branden,
De herderpijp uit onze droeve hanclen.

Doe spraken zij, die 't moorden en verjagen
Van oud en jonk met clroge ogen zagen:
Zingt ons een lied ter eren van den Prins.
Wij zeiden, ah! hoe zoude enigzins
In rechten ernst ons herte zich verblijden,
Terwijl wij zien ons Vaderland in 't lijiden?

O Vaderland! o hoop bedrukte Kerkei
Vergeet ik u, zo zette mij de sterke
En grote God weer buiten zijn gedacht.
Mijn tong aan mijn gehemelte versmadlit
Zo ik na madht uw smaadheid niet belette,
Ja, goed en bloed voor u niet op en zette.
Maar Here, wilt ook eenmaal zijn gedachtig
Den wreden hoop van Babylon manslachtig
Die over Sion sohudden haren kop.
Verwoestinge der Veluwe: tijdens het beleg van Den Bosch door
Frederik Hendrik in 1629 vielen de Spanjaarden, versterkt door keizerlijke hulptroepen, in de Veluwe, en bedreigden zelfs Utrecht en.
Amsterdam; Castellaan: Castiliaan, Spanjaard; herderpijp: herdersfluit; zo zette mij de sterke ... God weer: weer, nl. op zijn beurt;
Babylon manslachtig: het aan moord schuldige Babel (= Rome);
Sion: (hier voor) het yolk, de gemeente Gods; rein af: helemaal weg.
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Denkt hoe zij riepen met een handgeklop:
Rein af, rein af, dat deez' Gedeformeerde
Eens werden uitgeroeied van der eerde.
Ook zal men u, o Romen, nog verbranden.
Gelukkig ook men roemen zal de handen
Die wreken 't kwaad dat gij ons hebt gedaan.
Gelukkig die daar zullen grijpen aan
D' afgoden snood van uw altaars onreine
Om die tot stof to gruizen aan den steine.
Gedeformeerde: misvormden (woordspeling met Gereformeerden =
hérvormden); d'afgoden: nl. de beelden.
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Gebed voor de belegerin9 van
's-Hertogenbosch (blz. 300)
Gij die in den hemel woont
En vandaar de vorsten kroont
Die hier wagen good en leven
Om den vijand te doen beven
Die vertredet uwe eer,
Wilt ons horen, lieve Heer.
Gevet den Nassousen held,
Die getogen is te veld
En, verzien met kloeke mannen,
Heeft zijn Lenten uitgespannen
Voor den Bios, al zijn begeer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Geeft hem wijisheid ende kraciht,
Dekt hem met uw trouwe wacht,
Laat getroost zijn ruiters draven,
Laat gerust zijn knechiten graven,
Geeft hem gunstig wind en weer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Zendet uwen Engel uit
Dat hij onzen leger skit
Met zijn bulderende raiders.
Hioedt den Prinse voor verraders,
Dat Been aanstag hem en deer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Weest gestadig aan zijn zij
Als hij op de batterij
kroont: huldigt, zegent; getroost: vol vertrouwen, moedig; gerust:
ongestoord; knechten: voetsoldaten; leger: legerplaats; met zijn bulderende raders: met zijn kanonnen.

208

Spelet met zijn grove ballen.
Laat de muren voor hem vallen,
De rondelen storten neer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Neemt den vijand zijnen moed,
Neemt hem wijsheid ende spoed,
Neemt hem koren ende haver,
Neemt hem krijger ende graver,
Neemt hem harnas en geweer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Maakt vertsaagidheid, in de stad,
Maakt de wakers moe en mat,
Maakt onveilig hare straten,
Maakt onwillig haar soldaten,
Zeeg' en zegen van haar keer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Maakt iden overseen veradht,
Doet verdwijnen zijne macht,
Maket dat de borgerije
Weigere zijn heerschappije
En de Staten hulde zweer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Komt den Spanjaard voor den dag
Om ons heer te geven slag
Of de stede te ontzetten,
Uwen adem moet hem pletten
En wegblazen als een veer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
spelet met zijn grove ballen: zijn kanonskogels verschiet; rondelen:
vooruitstekende, ronde torens aan vestingwerken; spoed: voorspoed;
geweer: wapen; hulde: trouw.

209

Zendt hij hen in haren nood
Wiin of voeder, kruid of load,
Laat 'et blijven onderwegen,
Laat 'et van ons zijn gekregen,
Smijt zijn wagenen omveer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Laat Philips van zijnen schat
Niet ontvangen dit noch dat,
Geeft .dat hij na lange hopen
In zijn eigen nest gekropen
Zuig' zijn poten als een beer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Maket zijnen buidel lek,
Zendt hem dierte en gebrek,
Dat zijn krijgsvolk onbetaled
Haren schaad' aan hem verhalet
Die nu teren op haar smeer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Jaget eenmaal uit den Bos
Beide wollef ende vos,
Sdhi'kt daar uwe trouwe knapen,
Weidet de verdoolde schapen
Met uw goddelijke leer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Wilt de palen van ons land
Schutten met uw hoge hand,
Hoedt ze voor bedekte lagen
En voor onvoorziene slagen,
En verlaat ze nimmermeer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
van zijnen schat: vgl. het gebeurde met de Zilvervloot; haren
schaad' aan hem verhalet: nl. door to gaan muiten en plunderen;
smeer: vet; uwe trouwe knapen: de hervormde predikanten.
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Brentget weer den gulden tifcl,
Maakt ons dit verwoesten kwijt,
Slaat uw kudde weder gacle,
Dat den dief haar niet en sdhade
Noch den ihuurlink niet en scheer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Geeft dat ieder zoet en stil
Mag naleven uwen aril,
Dat de grote met de kleine
Niemand dien als u alleine,
En hem redelijk geneer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Geeft den bouwer op het land
Vruchten van hetgeen hij plant,
Geeft de poorters in de steden
Vele hells, en vele vreclen,
Dat ze winnen kost en kleer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Legge onder omen voet
Die zo dorst na onze bloed.
Dat hem alle mensen haten,
Dat 'zijn vrienden hem verlaten,
Dat hemzellef hij verteer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
Gij zijt die de krijgen vuurt,
Gij zijt die de machten stuurt,
Gij kont wonderlijk behouwen:
Op uw jonste wij vertrouwen,
Niet op ruiter of to speer.
Wilt ons horen, lieve Heer.
hem redelijk geneer: behoorlijk in zijn onderhoud kan voorzien;
vuurt: voert.
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JOOST VAN DEN VONDEL
(1587-1679)
UIT HET DOOPSGEZINDE GEZANGBOEK
Het boeck der / / Gesangen. / Inhoudende / Alle de Psalmen, Lofsan- / / ghen ende Geestelijcke / / Lieden. / Na de Schriftuerlijckste
ende / / bequaemste maniere, ordentlijck / / ende correcktlijck gestelt,
/ / ende bij een ver- / / gadert. / / Mitsgaders: / / De belijdenisse des
Christelijc- / / ken Gheloofs. / Ephes. 5. 19. ende Col. 3. 16. / /
Spreeckt met malkanderen met Psal- / / men ende Lof-Sanghen, ende
Gheeste- / / lijcke Lieden, Singt ende Psalmt den / / Heere in uwer
herten. / / Tot Hoorn, / / Ghedruckt bij Ian Iochimsz. By- / / vanck,
woonende op 't Noort, in 't / / blau Lam van Haerlem. / / Anno 1618.

Pinksterzang (fol. Dv)
Komt, komt, o dripmaal beige Geest!
Gebenedijt ons pinksterfeest!
Komt, Tortelduif van 's hemels dak
En brengt ons den olijventak!
Vertrooster, brenigt ons Christi vree,
En neemt in onze herten stee!
Geest Gods, maakt onzen tgeest igewis,
Dat God ons abler Vader is!

O Vinger Gods, (lit stenen hert
Vermorzelt, , dat het weker werdt,
En Christi wet die eeuwig blijft
In ons ,gemoed en zinnen schrigt!
0 die gij onbegrijplijk zijt,
Ons !hut tot uwen tempel
En ons inwendigtheid herschept,
Die lust bij ons te woven hebt!
gebenedijt: zegent; onbegrijplijk: door niets te omvatten.
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Komt, Hemeldauw, en overstort
't Gemoed onvruchtbaar en verdord!
0 Stroom des Levens! o Fontein!
Bevochtigt ons en vast ons rein!
Komt, Goa* Vier, en steekt voortaan
Ons koude ziel met ijiver aan!
Komt, Heilig Vier, verteert, verslindt
Al watt in ons nog 't vlees bemint!
Gij Wind des Heren, weest doch mee
Ons zielen schip in 's werelds zee,
Opdat wij vrij van schipbreuk dan
Landen in 't hemels Kaman!
weest doch mee: weest toch met.
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UIT DE VERSCHEIDEN GEDICHTEN
I. V. Vondels / Poesy, I / Of to / Verscheide Gedichten. I I Het
tweede Deel. / / Tot Schiedam, / I Gedruckt voor den Autheur, 1647.

Gebe:d, uitgestort tot God over mijn
geduri ig e k w ij nende Ziekt e,
anno 1 621 (biz. 137)
Gij die de ziekte kweekt en idoet ze weer verdwijnen,
Aanziet een Christen hert, belegerd met veel ,pijnen!
O Vader alles troosts, igij weet, en ik bek'en,
Dat ik een aarden vat en broos van stoffe ben.
Aanziet ,de zwakheididan van uwen armen cdichter!
Mijn rauwe wonden zalft, en ,maakt mijn kwalen lichter!
Of, zo 't iu behaagt .om ionzer zonden &Amid,
Zo wapent mijne borst bestendig met geduld:
Dit harnas eist den nood, want jaren zag ik enden,
Maar nooit mijn zwarigheen en daaglijkse ellenden.
Dit maakt mij 't leven zuur, en mat de igeesten af,
En doet ions. hemelwaarts vaak zucihten om het graf.
Als ik ode zwaluw zie ,geherbergid aan de gevel
Van 't overlenend huis: o, ,die van d'aardse never
Ontslagen (spreek ik dan) modht nestlendaar 't,gestarnt',
Daar 't igowd in 't blauw torkoois zo flonkerende barnt!
Gij weet het, ,goede God, hoe vierig uwen zieken
Na een gezonder locht, door 't roeien van zijn wieken,
Opstijgen wil igezwind, ofIdat een van uw boon
Hem op zijn pennen draagt in uwen rijken troon!
AM ik, om tijdverdrijf, met mijine stem ^ga paren
Den weerklank van mijn luit en zangerige snaren,
Dan dunkt mij idat uw igeest met mijne ,geese getuigt,
't heirsdhaar iGod rdaarboven !week en juidit.
Hoe
Dees lust tot 't ihoogste goad, ^dit Goddelijk verlan;gen,
Uit clees kwellage wordt geboren ,en ontvangen.
dit harnas eist den nood: de nood waarin ik verkeer vereist dit harnas van geduld; de geesten: de levensgeesten; overlenend: voorover
hellend; uw boon: uw engelen; troon: hemel.
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Wij nemen dan in dank den tijdelijken druk.
Laat ons, o Heer, slechts niet bezwijken onder juk,
Noch laat id'ellende niet to zeer ons broosheid tergen,
Noch meer 'ails het vermag, wilt niet uw sdhepsel vergen.
Zo zal mijn zangeres u roemen onder maan,
En 's werelds tcluistre nacht en schaduwen versmaan
Om 't zalig Licht, totdat de ,geest, van 't lijf gescheien,
Zal weerdig zijn bekend te juichen met ,uw reienl
tergen: afmatten; onder maan: hier op aarde; zal weerdig zijn bekend: waardig bevonden zal worden.
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