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VOORWOORD.
Deze bewerking van Die Eerste Bliscap is bestemd voor
tekstboekje bij de opvoeringen, welke zullen gegeven worden
in Augustus 1932, tijdens het Nationaal Maria--Congres te
Nijmegen.

Dr. Willem de Vreese heeft door zijn nieuwe, nauwkeurige
uitgave van den oorspronkelijken tekst met aanteekeningen
en toelichtingen 1 ) deze uitgave vergemakkelijkt. Zijn tekstuitgave wordt hier letterlijk gevolgd, behoudens op enkele
plaatsen, waar in verband met een afwijkende opvatting.
door Drs. L. C. Michels voorgestaan, de interpunctie gewij^zigd is 2 ) ; ook zijn, om het spel niet te zeer te rekken, onge1w
veer 450 van de 2081 verzen weggelaten 3 ) . Van belang zijn
de tien regels, welke Dr. de Vreese bij de publicatie van het
manuscript zich stelde 4 ) . Met zijn goedvinden, waarvoor ik
hier gaarne dank zeg, wordt een photo van een bladzijde
uit het manuscript hier gereproduceerd 5 ).
Voor onmiddellijk begrip van den ouden tekst, is er eene
moderne omzetting aan toegevoegd; Drs. L. C. Michels was
zoo welwillend om deze omzetting te retoucheeren, waarvoor
ik hem ook hier mijn hartelijken dank moge betuigen.
Die Eerste Bliscap is het eerste van een cyclus van zeven
Maria-spelen, welke beurtelings jarenlang, zeker van 1448
tot 1566, te Brussel op het nog bestaande marktplein, op
1). Die Eerste Bliscap van Maria, opnieuw uitgegeven en
toegelicht door Willem de Vreese. Met een facsimile. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1931.
2). o.a. in vers 228 (de Vreese 276) , 350 (450), 763 (1100),
854 (1191), 1066 (1444), 1100 (1217).
3) . Na vers 6 zijn weggelaten 12 verzen; na 10, 9 ; na 18,

4; na 71,21; na 270,7;na280,6;na297,4;na299,4;
na 330, 31 ; na 420, 8 ; na 503, 17 ; na 631, 222 ; na 717, 8 ;
na 1013, 11 ; na 1017, 4 ; na 1022, 25 ; na 1264, 7 ; na
1269, 9 ; na 1368, 11 ; en na 1593 de Naprologhe van 31
verzen.

4), Zie bl. XXXI.
) . Ontleend aan de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
door Dr. Willem de Vreese.
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stadskosten, werden uitgevoerd. De naam van den schrijr
ver is niet bekend ; zonder twijfel was hij een geestelijke.
Historische, scenarische en litteraire bijzonderheden en waardeeringen zijn to vinden in de vaklitteratuur en elderss) .
WILLEM SMULDERS Pr.
Ooij en Persingen, Maria-Lichtmis 1932.

6 ) . Cf. Dr. de Vreese t.a.p. ; Jan Frans Willems in ;Belgisch
Museum 1 845 ; H. E. Moltzer in Bibliotheek der Middelnederlandsche Letterkunde ; Kalff in Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16e eeuw, 2 bl. 318 e.v. ; Wijbrands, Het kerkelijk drama der Middeleeuwen (Moll, kalender voor de Protestanten in Nederland, Amsterdam, 1861,
bl. 100) . Endepols : Het decoratief en de opvoering van het
Middelnederlandsche drama, Amsterdam, 1903 ; J. A. F.
Kronenburg, C.s.s.R. in Maria's Heerlijkheid in Nederland
V Amsterdam, P. H. J. Bekker ; Dr. H. W. E. Moller in zijn
Inleiding van Die Sevenste Bliscap van Onzer Vrouwen door
Willem Smulders Pr., 's-Hertogenbosch, C. N. Teulings,
1913 ; Cyriel Klessens, O.F.M. inRond de analyse van „Die
Eerste Bliscap van Maria" in Van Onzen Tijd jg. 8 d. I.
Te Winkel in Ontwikkelingsgang enz.; Kalff in Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde; Dr. J. v. Mierlo, S.J. in
Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde, Brussel, 1928; Worp in Geschiedenis van het Drama
en het Tooneel, Wolters, -- enz.

1C

V VIJCIIJ1^CU IzICI

vCrs

1 VJ7

Lot en met I V77a.

DIE EERSTE BLISCAP*
PERSONEN.
SPREKENDE
(in de volgorde van het spel)
De Soen (Zoon) Gods
Proloogzegger
De Heilige Geest
Lucifer
De Vrede
Nijt
Tserpent (slang)
Joachem (Joachim)
Anna
Adam
Deen (een) Priester
Yeve (Eva)
Dander (een ander) Priester
God
De Bisscop (Hoogepriester)
Een Ingel (Engel)
I Gebuer (Gebuur)
Een duvel (duivel)
II Gebuer
Cerubyn (Cherubijn)
Een kint (kind) van Adam Maria, als kind
Dander (een ander) kint v. Adam Maria, als jonkvrouw
I Jongelinc
Set (Seth)
Ontfermicheit (Barmhartigheid) II Jongelinc
Gherechticheit (Rechtvaardigheid) III Jongelinc
Joseph
De Waerheid
Gabriel
God de Varier
NIET--SPREKENDE
Engelen, Duivelen, jongelingen uit Davids geslacht,
Speelgenooten van Maria, Geburen, Priesters enz.

DIERSTE PROLOGHE.
INLEIDING.
Maria, voncke ende rayende licht
Maria, vonk en stralend licht
Des hemels, die den toren swicht
Des hemels, die de gramschap bedaart
Vander heileger Drievuldicheyen,
Van de Heilige Drievuldigheid,
Ic bidde u, minlij c aengezicht,
Ik bid u, lieflijk aangezicht,
Dat ghi u grade soe in ons sticht,
Dat gij uw gratie zoo ons mededeelt,
10
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flat uwen lot Baer by moet breyeu.
Dat uw lof er door verbreid worde ! —
Sijt willecome, edele en gemeijne,
Weest welkom. edel en gemeen,
Die hier dus minlic sift versaemt
Die hier zoo vriendelijk zijt vergaderd
In desen melodyosen pleyne.
Op deze genotvolle plaats,
Sijt willecome, edele en gemeijne !
Weest welkom, edel en gemeen,
(Wi souden) u geerne, ende suns bereet,
Wij zouden u gaarne en zijn er voor klaar,
In love der hemelscher tresorie,
Tot lof van de hemelsche Schatkamer (Maria),
Figuerlic speelwijs doen besceet
Aanschouwelijk, bij wijze van een spel, laten zien
Die eerste blischap die haer gescye
De Eerste Vreugde, die haar geschedde :
Hoe dat die suete maecht Marie
Hoe dat de zoete maagd Maria
Ontfinc den Gods sone onbesmet
Ontving den Zoon Gods van geen smet bevlekt,
Ende loste ons vanden ewigen strie
En ons van den eeuwigen strijd bevrijdde
By singels salute te Nazaret.
Door den groet des Engels te Nazareth.
Al es de boetscap 't principale
Al is de Boodschap de hoofdzaak
Ons speels, tes moot datmen verhale
In ons spel, 't is noodig, dat we laten hooren,
Waer omme dat God, tot onsen behouwe,
Waarom God, tot ons Neil,
Menscelicheit aen nemen wouwe.
De menschheid heeft willen aannemen.
Niet min, Wi laten overlien
Evenwel, we gaan stilzwijgend voorbij
Lucifers val met sijnre partien,
Den val van Lucifer en zijn genooten,
Die hen bi hoverdien gesciet.
Die het gevolg was van hun hoovaardij,
Dies bliven si ewelic int verdriet,
Waardoor zij voor eeuwig in ellende geraakten,
Int ewige demster, sonder verlaet.
In de eeuwige duisternis, zonder ontheffing
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Om een gepeijns waest sonder daet.
't Was om een gedachte, niet meer,
Maer want die viant met scalkere liste
Maar omdat de duivel met sluwen list
Den mensce benijdde, om datti wiste
30
Den mensch benij dde, omdat hij moist,
Dat hi ter gracien was vercoren,
Dat hij tot hooge genade was voorbestemd,
Soe de hi hem Gods gebod verhoren,
Deed hij hem Gods gebod verachten,
Dwelc Adam ende alle sijn geslachte
Hetgeen Adam en geheel zijn geslacht
Moeste besueren, tot dat dit brachte
Heeft moeten bezuren..--- tot dat
Dontfermicheit Gods tot enen vree,
35
Gods barmhartigheid het verzoening bracht.
Dit was de sake daert Gods om deep
Dit was de aanleiding, waarom God
Dat hi in donbesmette zeborie
In de onbesmette ciborie (Maria)
Wou rusten ende bringen ons tsijnder glorie.
Wou rusten en ons zoo in Zijn glorie brengen.
Dus, eerbaer notabele, lieve geminde,
Daarom dan, achtbare mannen en vrouwen. Belief den,
Ic woude dat yegelic we! versinde :
40
Ik wou, dat ieder dit goed begreep :
Ons meyn es reyn, slecht es ons conste.
Onze bedoeling is zuiver, simpel onze kunst,
Verstaedt ende vaedt ons goede jonste
Verstaat en vat onze goede gezindheid,
Wy doent nut minnen ; wilt dat bekinnen,
Wij doers het uit liefde : wilt dat weten,
Om vruecht vermeeren.
Om de vreugde to vergrooten ;
Gode ende der stat, is segt u plat
Gode en de stad, ik zeg het eenvoudig weg,
U alien ter eeren.
En u allen ter eere.
45
Dus yegelic wilt dan duegdelic keren,
Daarom wille eenieder het ten goede verstaan
Ende ; nement dankelic nu ter tijt.
En in dank thans aanvaarden.
Wi gaen beginners: hoert en swijt.
Wij gaan beginnen : hoort en zwijgt 1
12

EERSTE BEDRIJF,
DE ZONDEVAL,
Het tooneel is in het aardsche paradijs en omgeving. — Dit bedrijf heeft
de volgende tooneelen : 1. Lucifer, Nijd en andere duivels beraadslagen
over den val der eerste menschen ; 2. Ook de slang wordt in het complot
betrokken ; 3 De slang verleidt Eva ; 4. Eva verleidt Adam ; 5. God roept
Adam en Eva ter verantwoording ; 6. Een Engel verjaagt Adam en Eva
uit het paradijs; 7. De duivels verheugen zich over het slagen van hun
plannen; 8. Zij brengen Adam en Eva voor den Goddelijken Rechter ; 9.
God spreekt het vonnis; 10. De voldoening der duivels.

NIJT. Och Lucifer, meester, hoe ghevaren
50
Och Lucifer, meester, hoe is het gesteld
Wy ! Die daer aen gescreven waren
Met ons ! Wij, die eens geschreven stonden
Int boeck des levens metten here,
In 't Boek des levens bij den Heer,
Sijn nu gecondampneert met sere
Zijn nu smartelijk veroordeeld,
Die ewige doot te liden, wachermen,
Den eeuwigen dood te lijden, helaas,
Sonder verganc ocht Bonder ontfermen,
55
Zonder einde en zonder ontferming
Van hem, die ons her neder velde
Van Hem, die ons hier neerstortte,
Om dat wy boven sijn ghewelde
Omdat wij boven Zijn macht
Ons wilden verheffen. Dies moeten wi bliven
Ons wilden verheffen, Daarom moeten wij zijn
In dit verdriet !
In dit ongeluk !
Ja, als keytiven
LUCIFER.
Voorwaar, als rampzaligen,
60
Diene by minen rade vererreden.
Die Hem door mijn toedoen verbitterden.
By uwen consente, Nijt, wi ontferreden
Door uw booze neiging, Nijd, beroofden wij ons
Der bliscap ende der ewiger erven.
Van het geluk en van ons eeuwig erfdeel,
Dies wi bier ewelic moeten sterven
Daarom moeten wij hier eeuwig sterven
13

In swaerder ellinden, in groter smae.
In bittere ellende, in grooten smaad.
Ons mochts wel rouwen !
Wij mogen er wel spijt over hebben !
NIJT.
Neen, dats te spae,
65
Neen, dat is te laat,
Meester, van onsen berou te sprekene.
Meester, om van ons berouw te spreken.
Maer dbest es : pinen wijs ons te wrekene
wreken
Maar 't beste is : laten wij ons daarover trachten te
Ende met ons int strec te bringene
En met ons in den strik te brengen,
Die nu bi hem sijn ; is weetse te ringene !
krijgen !
Die nu bij Hem zijn ; ik weet ze in mijn macht te
ja meester, op dat ghijs radich sift,
70
Ja zeker, meester, als gij behulpzaam zijt,
Ic crij chse by ons.
Krijg ik ze bij ons!
LUCIFER,
Ghi sift der hellen
Gij doet aan de hel
Seer profitelic, claerlic, Nijt !
Veel voordeel, dat is duidelijk, Nijd !
Maer segt wies dat ghi tornich sift,
Maar zeg, op wien dat gij toornig zijt
Ende wien ghi sout, quaemt tuwen wensche,
En wien gij, als ge uw wensch kreegt,
Bi ons bier stieren.
Bij ons hier sturen zoudt.
NIJT.
Wat ? trouwen den mensce, 75
Wat ? Natuurlijk den' mensch!
Dien hopic, canic, te verdullene,
Dien hoop ik, als ik kan, te misleiden,
Dien God gestelt heeft te vervullene,
Hem, Bien God heeft bestemd
Bi sijnre hoger caritaten,
In Zijn bijzondere liefde,
De stoele daer wi als ingele saten.
Voor de zetels, waarin wij als engelen troonden.
Daer benic op uut, om then te geckene.
80
Daar ben ik op uit. om dien om den tuin te leiden
Ende bier int demster bi ons te treckene.
En hier in de duisternis bij ons te trekken.
Lucifer, meester, dit hebbic voren
Lucifer, meester, dit ben ik van plan
14

Te trapeneerne !
Op touw te zetten !
LUCIFER,
Constu dat gelaboren,
Kunt ge dat bewerken,
Nijt, ons saken die souden versconen
Nijd, ons bestaan zou veraangenaamd
Ende sere versoeten !
En zeer verzoet worden.
NIJT.
Ic salve wel Konen.
85
Ik zal hem wel verleiden.
Laet mi gewerden ; ic saelt wel coken !
Laat mij begaan, ik zal 't wel klaar spelen !
Hoverde, Giericheit selent oec stoken
stand brengen
Hoogmoed, begeerigheid zullen de zaak wel tot
Bedectelijc ; ic weed dbedrijf
In 't geheim ; ik weet het bedrijf
Wel bi te bringene.
Wel aan `t rollen te brengen.
LUCIFER.
Tempteret dwijf :
Bekoor de vrouw :
Si en es soe vast niet als de man
90
Zij is zoo sterk niet als de man
Van wederstane,
In weerstand bieden.
NIJT.
Ic bringt haer best an
't Best breng ik 't haar thuis
Biden serpente, dat onbevlect
Door de slang, die onbezoedeld
Nu bi haer es ; het gaet ende sprect
Nu bij haar is ; ze beweegt zich en spreekt
In dat eerdsche paradijs,
In het aardsche paradijs.
Oec eest seer listich, subtijl en wijs.
95
Ook is zij zeer listig, sluw en wijs.
By Bien soe hopic stille ocht Jude
Door haar hoop ik, op een of andere wijze,
Den mensce te bedriegene.
Den mensch te bedriegen.
LUCIFER.
Dat worden de crude
Dat worden de kruiden,
Dier toe dienen, seker soe doent.
Die er voor noodig zijn ; zeker, dat doen ze.
Scoey, duvel, scoey ! ten doech gesermoent
langer
Vooruit, duivel, vooruit! Het heeft geen zin nog
15

Niet langere ; hets den besten sin
100
Te praten ! Niet uitstellen ! Het is het beste idee,
Tot onzen profite.
Dat ons voordeel brengt.
NIJT.
Tword groet ghewin
't Wordt een groot gewin
Der ganser hellen, maecht soe gescien
Voor geheel de hel, als 't zoo verloopt.
Dits wech. — Ic heb de stat versien
'k Ben weg. --- Daar zie ik de plek,
Daer de here na sijn gelieven
Waar de Heer, naar Zijn behagen,
In heeft gestelt Adam en Yeven,
105
Gebracht heeft Adam en Eva,
Om daer te verdienen, sonder lac,
Om daar te verdienen, zonder smet,
De vroude daer hi ons selve uut stac,
De vreugde, waaruit Hij ons zelve verdreef,
Dwelc ons te lidene es onsoete.
Hetgeen voor ons bitter is te ondergaan.
Tsus ! laet geworden ; yuust te gemoete
Stil ! Wacht even ! Juist komt
Comt mi tserpent ; dat lopic smeeken
110
De slang mij tegemoet ; ik zal ze gaan vleien
Met bliden geveerte. Dits wel .j. teeken
Met een opgewekt uiterlijk. Dit is wel een teeken
Van voortgange mijns bedrijfs geveyst.
Van voortgang van mijn bedriegerij. --Zerpent, hoord mi ; is heb ghepeyst
Slang, hoor mij aan ; ik heb overwogen
Nutte saken, reyn int becliven,
Nuttige dingen, een goede uitkomst belovend,
Tot uwen orbore.
En u ten voordeel.
TSERPENT.
Consti die bedriven,
Kondt ge die ten uitvoer brengen
Daer wildic toe hulpen en pinen eenpaerlic,
doen.
Dan wilde ik u helpen en bij voortduring moeite
Haddics de macht.
115
Zou ik ertoe bij machte zijn.
NIJT.
Jaghi, soe claerlic,
Gij kunt het, dat is zeker ;
Ja, wildi werken bi minen avise !
Als ge maar doen wilt naar mijn raad !
16

In midden van desen paradise
Hoor eens, in 't midden van dit paradijs
Daer steet een boem, si u gewaecht,
Staat een boom,
Die orborlike vruchten draecht.
Die heilzame vruchten draagt.
Wiste Adam hoe datse smaken,
Wist Adam, hoe dat ze smaken,
Hi soudse plucken.
Hij zou ze plukken.
TSERPENT,
Wat connen si maken,
Wat kunnen uitwerken
Die vruchten alsoe hope gepresen,
Die vruchten, zoo hoop geprezen,
Ochtse Adaem nutte ?
Indien Adam ze nuttigde ?
NIJT,
Soe wordhi genesen
Dan werd hij ontheven
Vander natuerliker Boot.
Van den natuurlijken dood.
Oec wordhi verheven en also groot,
Ook werd hij verheven en zoo groot,
Volmaect en van so hoger weerden,
Volmaakt en van zoo hooge waardigheid
Al es diene hier sciep van eerden.
Als Hij, die hem hier uit aarde schiep.
Ende voord soe soudi onverspleten
En verder zou hij in haar geheel
Alle die grote sciencien weten,
Al de groote kennissen verkrijgen,
Die liggen verborgen inden here
Die verborgen liggen in den Heer,
Diene bier stelde
Die hem hier plaatste.
TSERPENT.
Nu dan, is keere
Goed dan, ik ga
Tot Yeve. Canicser toe bringen,
Naar Eva, als ik haar ertoe kan krijgen,
Si salre Adame wel toe bringen,
Dan zal zij Adam er wel toe brengen,
Niet jegenstaende dat God verbood.
Niettegenstaande God het verbood.
Der vrouwen list es alsoe grood,
Der vrouwen list is zoo groot,
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Dat si volcomen selen haer saken,
Dat ze haar zin weten door te drijven,
Al souden sire qua note om smaken.
Al moeten ze er kwade noten om kraken.
Dus werdet best soe aen geleit,
aangepakt,
Daarom wordt op die manier de zaak 't best
Om voordganc te hebbene.
Om voortgang te hebben.
NIJT.
Hets claer besceit.
Dat is duidelijk.
Gaet vrou Yeve aen subtylic,
Pak vrouwe Eva listig aan,
Het sal volcomen.
Het zal slagen.
TSERPENT.
Gheerne, vr' 'c.
Gaarne, inderdaad.
Ic saelt besorgen op een cort
Ik zal er voor zorgen zonder veel
Vertrec ! is meent ons orboer wort.
145
Vertoef ! Ik ben overtuigd, dat 't ons voordeel
Yeve, vrouwe van desen vergiere,
brengt. —
Eva, meesteresse van dezen boomgaard,
Die pier de here reyn van bestiere,
Dien de Heer, onberispelijk in Zijn werken,
By sijnre groter gracien wrachte,
Door Zijn groote goedheid schiep,
Om dat ghi ende al u geslachte
Opdat gij en geheel uw geslacht,
Verdienen sout, om cort verclaren,
150
Verdienen zoudt, om 't met een woord te zeggen,
De glorie daer dingele in waren,
De glorie, waarin de engelen waren,
Ja, vrouwe, bi sijnre groter genade •-En dat, vrouwe, door Zijn groote genade, --Maer wildi werken bi minen rade,
Maar als ge doen wilt naar mijn gedachte,
Ic weet selc avijs te gevene,
Dan weet ik u zulken raad te geven,
Dat u ewelic steet te levene,
155
Dat gij voor eeuwig leven zult,
Ende selt oec weten hoe ende watte
En weten zult het hoe en het waarom
Van alien wijsheden
Van alle kennissen.
18

YEVE.

Serpent, wats datte ?
Slang, wat is dat?
Waert soe, Baer wildic mi toe pinen !
Zou dat zoo wezen, daar wil ik mijn best voor doen!
Wats de sake?
Waar gaat het over ?
TSERPENT.
Van goeder minen
Mooi om te zien
Staet Kier een boem in desen pleyne,
160
Staat hier een boom in dezen hof,
Wies appele soe soet sijn ende soe reyne.
Met appels, zoo zoet en zoo voorttef f elijk,
Diere nutte, hi leefde emmermeere.
Dat die ze eet, altijd blijft leven.
Oec soude hi sijn gelijc den here:
Ook zou hij gelijk worden aan den Heer :
In vruechden, in vreden, sonder verdriet,
In vreugde, in vrede, zonder verdriet,
Teeuwigen dagen.
Ten eeuwigen dage.
YEVE.
Na dijn bediet,
165

Volgens uw uitleg,
Serpent, waert groet om ons, vorwaer !
Slang, zou dat iets groots zijn voor ons, voorwaar !
Adam, verstaet mijn redene claer :
Adam, begrijp goed wat ik zeg :
Ic bringe u meere, die emmer geproeft
Ik breng u een tijding, die zeker onderzocht
Moet sijn ende die ons sere behoeft
Moet worden, en die van groot belang is
waard worden
Te doene, want wijs selen genesen
Om naar te handelen, want wij zullen zoo gevrij^Vander doot.
Van den dood.
ADAM.
Wat soude dat wesen,
Wat zou het wezen.
Vrou Yeve, dat ghi met nernste begeert
Vrouw Eva, dat gij met aandrang verlangt
Aen mi ? Eest dat ghijt mi vercleert,
Van mij ? Als gij het mij duidelijk maakt,
Ic salre in doen sonder verdrach
Zal ik in die zaak doen zonder aarzelen,
Tuwer liefden, dies is vermach.
175
Uit lief de voor u, wat ik kan ;
19

Want noode so soudic u vererren,
Want ongaarne zou ik u grieven
Soet redelic si.
Als redelijk is.
YEVE.
Dan sonder merren,
Dan, zonder aarzelen,
Adam, so wilt na mijn begeren
Adam, moet gij volgens mijn verlangen
Deser vrucht nutten, sonder ontberen,
Van deze vrucht eten en het niet nalaten
Van die in midden staet gegroyt
180
Van (den boom) die gegroeid is, midden
Den paradise ; want claerlic doyt :
In het paradijs ; want het is duidelijk :
Ghi werter bi, dats wel mijn weten,
Gij zult daardoor worden, zoo ik zeker weet,
Ontsterfelic en groot.
Onsterfelijk en groot.
ADAM.
Ja, hebdi vergheten
Maar hebt gij vergeten
Dat ons de here sonder genoet
Dat ons de eenige Heer
Van diere vrucht te eten verboet ?
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Van deze vrucht te eten verbood ?
Ende dat wi elder, na ons gevoech
En dat wij elders. naar ons belief to
Van alien vruchten nutten genoech,
Van alle vruchten volop eten kunnen,
Maer dat wi emmer niet en daden
Als wij slechts onder geen voorwaarde handelden
Teghen tgebod ?
Tegen het gebod ?
Laet u geraden,
YEVE.
Laat u raden
190
Lieve Adam ! op alle trouwe,
Lieve Adam ; werkelijk,
Et vander vrucht.
Eet van de vrucht.
Ach, weerde vrouwe,
ADAM.
Och, waarde vrouw,
Vii en hebben emmer geen hoot van dien,
Er is volstrekt niets wat ons zou dringen
Te doene tegen des heren verbien.
Te doen tegen des Heeren verbod.
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Hier staet soe menegen boem seer lieflic
Hier staat zoo menige boom, zeer lieflijk
Gegroyt, wiens vruchten sijn gerieflic
195
Gegroeid, wiens vruchten aangenaam zijn,
Van scine, van roke, ende oec van smaken.
Van kleur, van geur, en ook van smaak.
Wat node waers, dat wy dan braken
Hoe zou 't dan noodig zijn, dat wij braken
Tgebod Gods ende tegen sijn woerden
Gods gebod en tegen Zijn woorden in,
In contrarien dan overhoerden,
In vijandigheid, Hem gehoorzaamheid weigerden,
Die ons tsier lieften heeft besneden
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Die ons naar Zijn welbehagen bestemd heeft
Te deser hoecheyt ?
Voor deze hoogheid ?
YEVE.
Keeren ! sijt te vreden,
Ach, kom ! wees gerust,
Adam : wi selen den here wel payen.
Adam ! Wij zullen den Heer wel bevredigen.
Getroest u dies, laet u gerayen.
Heb moed, laat u raden.
Wi selender vrame bi ontfaen,
Wij zullen er voordeel aan hebben,

Dat hopic. Hout, siet.
Dat vertrouw ik. Neem aan ! Zie eens !
ADAM.
Ic saelt bestaen,
205
Ik zal het doen,
Al eest mi tegen ; maer tuwen begeerne
Al staat het mij tegen, maar op uw verlangen
En willic mi niet pinen te weerne.
Wil ik mij niet verzetten.
Ic hebt gedaen. God laet ons vromen
Ik heb het gedaan ! God keere 't ten goede,
Ende tenen salegen ynde comen.
En tot een gelukkig einde.
GOD. Ic, die ben ende hebbe ghemaect
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Ik, die ben en heb gemaakt
Alle dinc ende van nieute omstaect,
gebracht,
Alle dingen en ze vanuit het niets heb in hun staat
Ende op rechtverdicheit gescepen,
En ze gesteld op den grondslag d. rechtvaardigheid,
Ben nu bi redenen in Bien begrepen,
Ik ben nu op goede gronden van zips,
---

-
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Dat ic justicie sal doen baren,
Mijn gerechtigheid te doen blijken
Op hen, die overhorich waren
215
Tegen hen, die ongehoorzaam waren
Mijns geboots, reyn int behagen.
Aan Mijn gebod, dat ten voile behagelijk is.
Dies selen sire penitencie om verdragen
Daarom zullen zij er boete voor doen
Sae lange, als recht met redenen brieft,
Zoolang, als 't recht naar reden voorschrijft ;
Dats hem van desen boete gelief t.
Dat 't Mij behaagt hem deswege te doen boeten.
Dan sal mijn gramscap sijn gewicht
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Dan zal Mijn gramschap zijn gestild
Ende peys dan weder tot hen gesticht
En wederom vrede met hen zijn gesticht
Vanden sonden, die si in my
Over de zonden. die ze tegen Mij
Hebben bedreven.
Hebben bedreven. ^-Adam, waer sy di ?
Adam, waar zijt gij ?
ADAM. Here ic hoorde u stemme ende went in vare,
Heer, ik hoorde Uw stem en werd bevreesd.
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Mids dat ic naect dus ben int Clare.
Omdat ik naakt ben, zooals duidelijk te zien is.
GOD. Adam, wie hevet u doen weten
Adam, wie heeft u doen weten,
Dat ghi naect waert ? Dan, du hebs gheten
Dat gij naakt zijt ? Zoo dan, gij hebt gegeten
Der vrucht des pouts, dwelc ic verboet.
Van de vrucht des booms, "t welk ik verbood ?
ADAM. Dwijf, die ghi als mijn genoet,
De vrouw, die Gij als mijn wederpaar
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Teenre ghesellinnen hebt gegeven,
Mij tot gezellin hebt gegeven,
Gaf mi den raet.
Raadde mij ertoe.
Twi hebstuut bedreven?
GOD.
Waarom hebt gij het gedaan ?
YEVE. Tserpent heeft mi bedrogen int waen,
De slang heeft mijn gedachte misleid
Mids sinen rade.
Met Naar raad.
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Wantstuut hebt gedaen,
Omdat gij dit hebt gedaan,
Serpent, soe seldi vermalendijt
Slang, zult gij vervloekt
Sijn ende bliven tewiger tijt,
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Zijn en blijven ten eeuwigen tijd
Onder alle dieren ende beesten ter erden.
Onder alle dieren en beesten op aarde;
Ende tusscen di ende dwijf sal werden
En tusschen u en de vrouw zal zijn
Viantscap ende haren ende uwen sade
Vijandschap en tusschen haar en uw zaad;
Ende u hoet sal vroech ende spade
En uw kop zal ten allen tijde
Bedruct wesen onder haer voete.
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Gedrukt worden onder haar voeten.
Ende Yeve, ic sal di onsoete
En Eva, ik zal ongenadig
Vermenichfuldegen u ermoe.
Verveelvoudigen uw rampspoed !
In arbeide seldi spa ende vroe
In weeen zult gij, laat en vroeg,
Dijn kinder baren, ende sonder fijn
Uw kinderen baren en zonder einde,
Seltstu onder tsmants macht sijn.
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Zult gij onder de macht van den man zijn.
Adam, om dat ghi sonder noot
Adam, omdat gij zonder noodzaak,
Uut uws wijfs rade, dwelc ic verboot,
Op raad van uw vrouw, hetgeen Ik verbood,
Aet vanden borne, sal deerde, wilt merken,
At van den boom, zal de aarde, geef hierop acht,
Vermalendijt sijn in uwen werken :
Gevloekt zijn in uw werken :
In arbeide seldi van haer gevoet sijn.
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In arbeid zult gij door haar gevoed worden,
Dornen, distelen, aldus moet sijn,
Doornen, distelen, zoo moet het zijn,
Sal si u bringer ; crude seldi eten
Zal zij u voortbrengen ; gij zult de gewassen eten
Der eerden ; oec seldi int zweten
Der aarde. ook zult gij in 't zweet
Dijns aenscijns dijn broet eten vornoemt,
Uws aanschijns uw brood eten, met name

GOD.
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Tot dat gill weder ter erden coemt.
255
Totdat gij naar de aarde terugkeert;
Want van slike ende van eerden
Want van slijk en van aarde
Sidi gemaect, ende weder selt werden,
Zijt gij gemaakt en gij zult het weder worden,
Mids then dats tu dus hebt gebroken
Omdat gij al dus hebt verbroken
Mijn hoge gebod ; tmoet sijn gewroken:
Mijn hoog gebod ; 't moet gestraft worden:
Des en can nyemen doen beweerte,
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Daar kan niemand jets tegen doen.
Bi mi moet risen rechts begeerte:
Het staat aan MI) het recht te kweeken:
So wel hem diet vo!cht ende na mi hayt.
Wel hem dan, die het volgt en naar Mij verlangt.
Waer sidi, niijn ingele I Hebdi genayt
Waar zijt gij, mijn Engelen ? Hebt gij genaaid
Van desen besondegen haer !ieder deere,
Voor deze zondaars hun kleeren,
Soe idt beval I
Zooals 1k at beval?
EEN INGEL,
Siet, ja wi, here,
265
Zie, Heer, wij hebben 't gedaan,
Si sijn bereet tot uwen vermane,
Ze zijn gereed, naar Uw woord,
Soet rede!ic sy.
Zooals passend is.
GOD.
Nu doetse hen ane.
Nu doet ze hen aan.
Ic sal hem hulpen decken haer lee,
1k zal hen helpen de leden te bedekken,
Ende slutense bier uut deser stee,
En 1k zal hen uitsluiten van deze plaats
, . . . Nu, Adam, gaet !
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Nu, Adam, ga!
Hier uut moetti gesloten werden
Hier moet gij uitgesloten worden
Ewelic, om u overterden.
Voor eeuwig, om uw overtreden,
Ghi hadt te wensche al uwen cuere. GI) had naar uw wensch, al wat gij verlangde. Serubin, blijfter staende vuere:
Cherubijn, blijf er voor staan:
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Met uwen zwerde, sonder sparen,
Met uw zwaard, zonder to ontzien,
Seldi dese suver scat bewaren.
Moet gij deze heilige plaats bewaren.
Hets mijn bevelen dat ghijt doet.
't Is Mijn bevel, dat gij zoo doet !
INGEL CHERUBIN. 0 here vol gracien, in uwer oetmoet
0 Heer vol gratie, aan Uwe genade
Ghevic mi over, sonder verdrach.
Geef ik mij over, ten allen tijde.
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Ghi hebbet al in uwer behoet,
Gij houdt alles in Uw hoede.
Dies men u lof toe scriven moet.
Daarom moet U lof gegeven ! --ADAM. 0 laes, wat salic nu bestaen,
Helaas, wat zal ik nu beginners,
Erm, onsalich knecht., vol rouwen !
Ik, arme, rampzalige man, vol rouw !
Wat salic waken, waer salic gaen ?
Wat zal ik doen, waar zal ik heengaan ?
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Hoe hebdijt, erm keytijf, gebrouwen ?
Wat hebt gij, ongelukkige, gedaan ?
In weelden haddi u mogen houwen,
In weelde hadt gij kunnen leven,
Daer ghi nu ellindlich blijft.
Terwijl gij nu in ellende blijft.
Die duecht wil lonen met ontrouwen,
Die goedheid met ongehoorzaamheid vergeldt,
Hets redelic dat hijs druc bedrijft.
Moet, dat is redelijk, in lijden komen.
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Ic heb gesteken ende ghekijft
Ik heb gestreden en opstand gepleegd
Tegen den meester der meesteren gemeene.
Tegen den Heer van alle heeren.
My selven hebbicker mede ontlijft
Mij zelf heb ik van het leven beroofd
Ende ewelic brocht in bitteren weene.
En voor altijd in bittere droefheid gebracht!
YEVE. Ay laes: nu vinden wi ons alleene,
Helaas, nu bevinden wij ons alleen,
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Die tierst van Gode waren bevrijt !
Die eerst door God werden beschermd !
Tserpent, die scalke beeste onreene,
De slang, dat sluw, onrein beest,
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Heeft ons by rade aldus ontwijt.
Heeft ons door zijn raad aldus ontwijd.
ADAM. Vrouw Yeve, ten can ons niet gebaten
Vrouw Eva, het kan ons niet baten,
Dat wi veel meer rouwen dreven.
smart.
Dat wij nog veel uiting zouden geven aan onze
Dies laet ons bidden den here verheven
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Daarom laat ons den verheven Heer bidden,
Dat hi ons toene sijn genade.
Dat Hij ons Zijn genade toone.
YEVE. Gheminde man, pout, nemt dees spade,
Beminde man, bier, neem deze spade,
Daer mede soe moetti wercs beginners:
Daarmede moet gij uw werk beginnen:
Met bitteren arbeide ende met smade
Met harden arbeid en smadelijk
Soe moeten wi onsen nootdorst winnen.
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Moeten wij onzen nooddruft winnen.
ADAM. Laes, int paradijs daer bynnen
Helaas, in 't paradijs daar binnen
En hadden wi des ne genen noet,
Hadden wij dit niet noodig te doen.
Want alle vruchten, na tsheren verzinnen,
Want alle vruchten, naar 's Heeren bedoeling,Die wiesen alsoe hise geboet,
Die groeiden zooals Hij 't hen gebood,
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Eer hi ons dus daer buten sloet.
Eer Hij ons dus daarbuiten sloot. —
NIJT. 0 Lucifer, meester, verhucht u, lieve !
0, Lucifer, meester, verheug u, mijn beste !
LUCIFER. Hoe gevaren, Nijt ?
Hoe is het gegaan, Nijd ?
juust tonsen gerieve
NIJT,
juist zoo het gaan moest
Eest comen ; wi en souden come anders wenscen.
Is het gekomen, wij zouden nauwlijks anders
LUCIFER. Eest waer, duvel, Best waer ? kunnen wenschen
Is 't waar, duivel, is 't waar ?
Jaet : alle menscen
NIJT.
ja ; alle menschen
315
Die moeten nu sterven, dats verloren !
Moeten nu sterven, daar is niets aan te doen!
Ende dan selense ons toebehoren
En dan zullen ze ons toebehooren
26

Ende bliven bi ons, hier finder qualen,
En blijven bij ons, hier in treurnis,
Ocht thoechste recht sal moeten falen
Tenzij het hoogste recht zou falen
Ende dat voertstel des groets heren.
En het voornemen van den grooten Heer.
Maer hemel ende erde soude eer verkeren,
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Maar hemel en aarde zouden vergaan,
Eer hi veranderde luttel of yet
Eer Hij veranderde weinig of jets
Die regle van rechte.
De regel van het recht.
LUCIFER.
Dats we! bespiet !
Dat is goed uitgekeken !
Hulpe longeren, nu horic vey !
Drommels nog toe, nu luister ik met open ooren !
Comt dus die mensce met ons bier bi,
Komt zoo de mensch bij ons hierin,
Soe sal hi betalen ons gequel
kwellingen
Dan zal hij ons een vergoeding zijn voor de
Dat wi bier lyen !
Die wij hier lijden!
NIJT.
Mijn mager vel,
Mijn mager vel,
Dat ic dus na heb liggen verbiten,
Dat ik nagenoeg heb liggen stukknagen,
Es nu soe vrolic, het waent spliten
Is nu zoo vroolijk. dat het dreigt te barsten,
Om dies dat ic den mensce, verheven
Omdat ik den mensch, verheven
Met Gode, dus heb gebracht int sneven !
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Bij God, zoo gebracht heb in 't lijden !
.J. DUVEL. Nijt, ghi suit claer wesen
Nijd, gij zult klaarlijk voortaan zijn
Lucifers raet in alien dingen ;
Lucifers raadgever in alle dingen ;
Ghi selt allene meer wercs toe bringen
Gij zult alleen meer werk brengen
Dan al de duvels of neckers broet
Dan alle duivels of nikkersbroed
Der ganser hellen. De sake eyscht spoet,
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Voor geheel de hel. De zaak eischt spoed,
Om te vervolgene tot meer profijts,
Om doorgezet te worden tot grooter voordeel
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Hoe dat verkeerde.
Hoe 't ook zou mogen loopen !
LUCIFER.
Nu toe, in tijts
Vooruit, in tijds
Vor den rechtere, soet behoert,
Naar den Rechter, zooals 't behoort,
Eer dat vercoele ; wi selen hem dwoert
Eer de zaak koud wordt ; wij zullen Hem 't woord
Verhalen, dat hi hen lieden spelde
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Herhalen, dat Hij tot hen gesproken heeft
Als hire int paradijs ierst stelde,
Toen Hij ze in den aanvang in 't paradijs bracht.
Dan als wijt hem aldus vor bringen,
Dan, als wij 't zoo Hem aldus dit te binnen brengen,
Hi en saels niet loechenen.
Zal Hij het niet loochenen.
NIJT.
Hi en canse niet verdingen
Hij kan ze niet vrijmaken
Bi rechte ; ende anders, in genen kere,
Naar recht ; en niets anders, op wat wijze ook.
Dan redene ende recht en gheert de here.
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Dan recht en rede wil de Heer.
Tegen recht en ginchi niet een hoy
Tegen het recht zou Hij Been hooispiertje ingaan
Om hemel en eerde.
Om hemel en aarde te zaam.
LUCIFER.
Scoy, duvet, scoy
Vooruit, duivel, vooruit
Tot vor den rechtere ; het geeft we! vrame
Naar den Rechter ; het geeft voordeel
Ter stont te besoekene. Brinct met Adame, Adam mede
Zoodra mogelijk zijn eisch voor te brengen. Breng
Dat hi sijn vonesse hoer. Laet sien :
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Opdat hij zijn vonnis aanhoore. Laat ons zien !
Na sijn mesdragen sal recht gescien,
Naargelang zijn misdragingen zal recht geschieden ;
Dat hopic aen die gerechtiche
Dat hoop ik van de rechtvaardigheid
Des groets heren.
Des grooten Heeren.
Nu ghi moet me,
NIJT.
Nu, gij moet mee,
Adam, aenhoren tvonnesse van Gode.
Adam, aanhooren het vonnis van God.
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Ghi hebt, contrarie sinen gebode,
355
Gij hebt tegen zijn gebod in,
Bi uwen consente willen sondegen.
Bij eigen toestemming, willen zondigen.
Dies seldi van ons Koren becondegen
Daarom zult gij ons hooren verkondigen,
Wat boeten datter toe behoert
Welke boete daartoe behoort
Tselker mesdaet ; ende ghi, tert voert,
Bij zulk een misdaad ; en gij, treed voort,
Yeve ; ghi hebt bedreven feit,
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Eva, gij hebt aangelegd de zondige daad,
Dus moettier oec an.
Dus moet ge er ook aan !
ADAM.
Het es de waerheit,
Het is de waarheid,
Dat wi bi onversienen rae
Dat wij met onbedachten rade
Tgebod braken ; des hoert genae
't Gebod gebroken hebben ; daarom hoort hier
Des heren ter saken, om cort verciaren.
Des Heeren toe, in 't korte gezegd.
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Want wiere doch verleit in waren
Want wij zijn toch daartoe verleid
Van u, viant, die ons uut spite
Door u. duivel, die ons uit afgunst
Brocht hebt aldus to Gods verwite.
Gebracht hebt aldus in Gods toorn.
Ende uut u es, lude en stile,
En uit u is, geheel en al,
Geresen den swaren overwille
Opgekomen de zware ongehoorzaamheid,
Die wi, in mensceliker natie,
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Die wij, van menschelijk geslacht als wij zijn,
Broesscelic wrachten ; dies hort we! gracie
In zwakheid bedreven; daarom hoort hiertoe genade
Vanden rechtere ; dit aengesien,
Van den Rechter : dit in aanmerking genomen
Hopix genade.
Hoop ik op genade in dezen.
Neen, wacht u van Bien!
LUCIFER.
Neen, laat dat maar na !
Van gracien en wasser niet gesproken,
Van genade was er geen sprake!
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In rechte begeric, dat si gewroken
375
Met beroep op 't recht verlang ik, dat zij gewroken
Die sonde des overwils, bedreven
De zonde van ongehoorzaamheid, bedreven
Van u beiden, en dat int sneven
Door u beiden, en dat om 't zondigen.
Ghi ende u af comst gemeene
Gij en al uw nakomelingen
Ewelic bliven self in weene.
Eeuwig blijven zult in droefheid.
Want ghi verhoert hebt den volleestere
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Want gij hebt niet geluisterd naar den Schepper
Des hemels enter erden.
Van hemel en aarde.
NIJT.
Alsoe waest, meestere !
Zoo was het, meester !
Dat sijn de crude, vor waer soe sijnt !
Dat is kost, voorwaar, dat is het!
Al waerdi van ons in Bien gepijnt
Al zijt ge door ons bewerkt,
Dat ghi dit deed en hebt gedaen,
Dat gij dit deedt en hebt gedaan,
Ghi haddet mogen wederstaen,
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Gij hadt toch weerstand kunnen bieden,
Want ghi van Gode hadt uwen wille
Want gij hadt van God uwen wil
Te doene : aldus te desen gescille
Om te handelen : daarom voor deze misdaad
En hoert geen gratie ; ic segt u plat.
Behoort er geen vergif f enis te zijn, zonder omwegen.
Ende oft ghi uwen wille hadt
En als ge uw eigen wil hadt
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Te doene, en consti dan ons bezwaringe
Om te handelen, kondt gij dan onze aanvechting
Niet wederstaen, tes al plaringe
Niet weerstaan ? -- 't is allemaal nonsens,
Dat ghier tegen te seggen moegt weten.
Wat gij hiertegen zoudt kunnen zeggen.
Bi rechte salment u af meten.
Naar het recht zal men dit u afmeten.
Tes verloren veel gemaut
't Baat niet te janken
Ocht gepluert.
Of te keer gaan.
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LUCIFER,

Mi hoert, alst naut,
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Mij past het, als 't er op aan komt,
Oec daer in te sprekene een woert.
Ook een woord daarin te spreken.
0 alder rechtverdichtste rechter, hoert.
0 allerrechtvaardigste Rechter, hoor !
Ie bid u dat ghi hier op let:
Ik bid u, dat Ge hier op let:
Ghi hebt den mensce gegeven ,j, wet,
Gij hebt den mensch gegeven een wet,
Ende in menichfuldegher wyse
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En die bij herhaling
Gestelt in uwen paradyse,
Voorgeschreven in Uw paradijs,
Ende hem geseit en weten laten
En hem gezegd en doen weten:
Te wat uren si vanden houte aten,
Dat, op het uur, dat zij van den boom zouden eten,
Dat daer in midden der pleyne stoet,
Die daar midden in het park staat,
So sou hi sterven ; dus, rechter goet,
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Hij zou moeten sterven ; dus goede Rechter,
De mensce heeft ongehorsamheit
De mensch heeft ongehoorzaamheid
Bewijst, ende u gebod weerleit.
Gepleegd, en tegen Uw gebod gehandeld.
Dies eyschic, datti sterve al voren
Daarom eisch ik, dat hij eerst en vooral sterven zal
Ende dat mi dan sal toe behoren
En dan aan mij zal toebehooren
Sijn siele, ende daer na emmermeere
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Zijn ziel en voor alle vervolg
Sijnder nacomers.
Die van zijn nakomelingen.
NIJT.
Tes redelic, heere,
Dat is redelijk, Heer.
Want de mensce, also men weet,
Want de mensch. zooals men weet,
Heeft of geworpen u zuver cleet,
Heeft afgeworpen Uw zuiver kleed,
Ende es uwer gracien contrarie vonden,
En is Uwe goedheid vijandig bevonden ;
Ende ons cleder aen gedaen van sonden.
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En heeft aangedaan ons kleed van zonden.
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Aldus en can hi hem niet beweren
Zoo dan : hij kan er niet aan ontkomen
Bi geven rechte, na ons vercleren,
Op geen enkelen rechtsgrond, houden wij staande.
Hi en moet ons ewelic horen toe
Maar hij moet ons eeuwig toebehooren,
Ende al de sine.
Hij en al de zijnen.
GOD.
Lieve Adam hoe
Lieve Adam, hoe
So hebdi u selven Her toe gegeven ?
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Zijt ge hiertoe gekomen ?
Waerdi van mire gracien moe,
Waart gij Mijn genade moede,
Daer ic u toe hadde verheven ?
Waartoe Ik u had opgeheven ?
Ghi hadt bier binnen molten leven
Gij hadt in dezen hof kunnen leven
Termijn van redeliken jaren :
Een redelij k getal van j aren ;
Dan haddi ewelic, sonder sneven,
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Dan waart ge voor eeuwig, zonder sterven,
Daer boven in dewige vruecht gevaren.
Daar boven in de eeuwige vreugd gevaren
Nu es verloren dijn mesbaren :
Nu is uw misbaar vergeefsch;
De regle van rechte sal moeten gescien.
De regel van 't recht zal ten uitvoer gelegd worden,
De duvels eyschen, om u mesvaren,
De duivels eischen, om uw misdadigheid.
Dat ic u wise te hem lien.
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Dat Ik u bij vonnis aan hen zal overgeven.
Wetti iet te seggene te Bien
Weet ge jets in dezen te zeggen
In u behulp, op tsviants treeken ?
Tot uw verlichting, tegen 's duivels streken ?
Sprect op ; elcx sake we! oversien
Spreek op ; ieders zaak goed overwogen zijnde,
Soe en sal bier niemen geen recht gebreken.
Zal hier niemands recht verkort worden.
ADAM. Lacen, here God en weet wat spreken !
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Helaas, Heer God, ik weet niet, wat te zeggen!
Ic kynne dat ic de sonde dede.
Ik beken, dat ik de zonde bedreef.
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Maer genadechlic soe wiltse wreken
Maar gewaardig U ze genadiglijk te straf f en
Op my ende minen nacomers mede.
Aan mij en ook mijn nakomelingen.
Selen die moeten den ewigen vrede
Zuflen die moeten den eeuwigen vrede
Derven om onser beider sonden,
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Derven om ons beider zonden,
Dan dunct mi geen gerechtichede.
Dat lijkt mij geen rechtvaardigheid.
En si mesdadich niet en sijn vonden
Als zij niet misdadig zijn bevonden,
Anders dan wise hebben gebonden
Dan in zooverre wij ze hebben gebonden
In sonden, bi onversienen rade,
In zonden, in onbedachten rade,
Mi dunct, her hoert wel toe genade.
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Mij dunkt. hier behoort genade verleend.
NIJT. Antworde van desen, here, wilt verstaen.
Verneem, o Heer, het antwoord hierop :
Die sondare die moet loen ontfaen
De zondaar moet vergelding ontvangen
Na dat es sijn weerdichede
Naar gelang de waardigheid
Van hem, daer hi de sonde aen dede.
Van Hem, tegen wien hij gezondigd heeft.
Oec sidi geduerech rechter, here :
455
Ook zijt Gij een eeuwig Rechter, Heer;
Dus moet de beteringe emmermere
Daarom moet altijddoor de vergoeding
Vanden sondare sijn bedreven
Door den zondaar worden geschonken
Die tsegen u in sonden sneven.
Die tegen U in zonden viel.
Oec dor u groetheid, hort we is meene,
Ook om Uw grootheid, hoor mijn meening,
Waer die emende veel te cleene
460
Ware de boetstraf veel te gering,
Van hem gedaen, die tfeit selve wrachtte.
Werd zij slechts ondergaan door hem, die de euvelDus moet dan amen al tgeslachte.
daad zelf stelde.
Daarom moet geheel het geslacht (de straf) oogsten
Ende noch, en dade uws self s gevoech,
En dan nog — ware het niet dat Gij er zoo genoegen
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En waer u dit niet groet genoech.
mee neemt,
Zou dat niet voldoende zijn voor U.
(U grote mogentheit aen ghesien)
465
(Als men rekening houdt met Uw groote macht) .
Wistmen meer wraken te doen gescien
bedenken
Zou men een grootere straf oef ening kunnen
Dan aenden mensceliken knecht.
Dan aan den menschelijken onderdaan geschiedt.
Bi redenen, ende dies versuckic recht,
Op goeden grond en daarom vraag ik recht,
Here, op een cort, sonder verdrach.
0 Heer, onmiddellijk, zonder uitstel.
GOD. 0 mensce, wat horic van di o wach ?
470
0 Mensch, wat boor ik van u, o wee?
Rechts soe salic mi moeten bewinden,
Ik zal er mij toe zetten om recht te spreken.
Want na dat redene en recht vermaeh..
Want zoover rede en recht veroorloven,
En condier geen onscout tegen vinden.
Kunt gij er geen verontschuldiging voor vinden.
Ic deden u lieden als mijn verminden
Ik behandelde u als Mijne vrienden
480
Ende coes u te mire glorien bequame,
En bestemde u voor Mijn heerlijke glorie,
Maer ghi hebt u laten verblinden :
Maar gij hebt u laten verblinden :
Dies salder u of risen blame.
Daarom zal het u tot schande strekken.
Want al dat mensceliken name
Want alien, die den naam van mensch
Voert aen sal dragen, na desen tijt
In het vervolg zullen dragen, en hierna
485
Geboren werdende van Adame,
Geboren worden uit Adam,
Di worden van mi vermalendijt
Worden door Mij vervloekt
Ende geefse u over in u berijt,
En Ik geef ze over in uw macht,
Viant. Wanneer si selen sterven,
Duivel ! Als ze zullen sterven
gelegen,
Soe seldise om deser sonden spijt
Zoo zult gij ze om de krenking in deze zonde
490
Met u inder hellen erven.
Bij u in de onderwereld beerven.
:
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Dit vonnesse gevic te deser werven.
Dit vonnis geef Ik te dezer stonde.
LUCIFER. Lof, rechter, van uwen rechte vercoren.
Lof, Rechter, om Uw goede rechtspraak!
Wi dancken ons uwer weerdicheien !
Wij brengen dank voor Uw gunstbewijs !
NIJT. Ghi hebt gemindert onsen toren,
Gij hebt ons Teed verkleind.
Lof, rechter, van uwen rechte vercoren !
495
Lof, Rechter, om Uw goede rechtspraak!
LUCIFER. Wy selen gaen stampen en smoren,
Wij zullen het vuur oppoken en aanwakkeren
Ende tegen hem lieden ons coken bereyen.
En voor hen onzen ketel bereiden.
NIJT. Lof, rechter van uwen rechte vercoren
Lof, Rechter, om uw goede rechtspraak
Wi bedancken ons uwer weerdicheyen 1
Wij brengen dank voor Uw gunstbewijs !
LUCIFER. Scoyen wi, duvel, sonder beyen
500
Vooruit, duivel, spoeden wij ons
Tot inden groten kakebo !
Naar den grooten helleketel !
Gawi de plaetse lingen en breyen :
2

Laten we de plaats verruimen en vergrooten :

Het comter nu al, des ben is vro !
Ze gaan er nu allemaal komen, daarom ben ik blij !

TWEEDE BEDRIjF.
ADAMS DOOD.
Het tooneel is in de nabijheid van het paradijs. — Dit Bedrijf heeft twee
tooneelen : le. Adam sterft, omringd door zijn zonen ; 2e. Seth begeeft
zich ondertusschen naar het paradijs om een geneesmiddel te vragen aan
den Cherubijn voor zijn zieken, stervenden vader.

ADAM. Och lieve, geminde kinder vercoren,
Och, lieve, beminde, beste kinderen,
Wi hebben de gracie Gods verloren.
Wij hebben de liefde Gods verloren.
Des moeten wi alien, als erme slaven,
Daarom moeten wij alien, als arme slaven,
Labueren, luken, dersschen en graven,
Werken, houwen, dorschen en spitten,
Ende winnen in regen, in couden, met sere,
En winnen in regen, in koude, met moeite,

505
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Daer wy bi leven.
Wat wij noodig hebben om te leven.
.i. KINT.
Lof hebbe die here,
Lof zij den Heer,
Die mach ons troesten van alien hindere !
510
Die kan ons helpen uit alle kwelling !
ADAM. 0 laes, mijn uutvercoren kindere,
Helaas, mijn zeergeliefde kindren,
Ic werde versleten, out en cranc.
Ik verslijt, word oud en zwak.
Dus dese ellinde valt mi te lanc,
Daarom valt deze treurige toestand mij te lang,
Want ic heb hier, in pinen sware,
Want ik heb hier, in grooten druk,
Geleeft over •iXc. fare.
515
Geleefd meer dan negenhonderd jaar.
Dies mijn siecte es ongemeten.
Daarom is mijn ziek. zijn zonder mate.
Lacen, nu soudic geerne weten
Helaas, nu zou ik gaarne weten,

Wanneer dat ic de medicine
Wanneer dat ik de medicijn
Gecrigen sal van mire pine.
Krijgen zal voor mijn kwaal.
Woude mi yemen den zin ontbinden,
Kon iemand mij den toestand verklaren
Soe waric vroe.
Zoo zou ik blijde zijn.
DANDER KINT.
Wildi yet sinden
Wilt gij wellicht zenden
Ten paradise, datmen daer vrage
Naar het paradijs, om daar te vragen
Om medicine, tot onsen behage,
Om medicijn, tot ons gerief,
Hoe dat u boete sal gescien
Op wat wijze u genezing zal geworden
Van uwer qualen?
Van uwe kwaal?
Set, gaet besien
ADAM.
Seth, ga op onderzoek naar
Ten paradise, in corten stonde.
Het paradijs, spoedig,
Want mi land na mijn gesonde.
Want ik verlang naar mijn genezing.
36

520

525

Dies vraecht den ingel, wanneert sal wesen
Vraag daarom den Engel, wanneer
Dat ic mire qualen worde genesen.
Ik van mijn ziekte zal genezen worden,
Ende hoemen blusscen mochte dmesval.
530
En hoe men zou kunnen beteren het onheil.
Gaet, spoet u, lieve.
Ga, spoed u, lieve.
Wel, vader, ic sal
SET.
Goed, vader, ik zal
Daerwert loopen met groter haesten,
Er heen loopen met grooten spoed,
Ende besoeken ten alder naesten
En zoo snel mogelij k zien op te sporen
Die medicine, die u mach falen.
De medicijn, die ge noodig hebt.
Adieu, dits wech, om cort verhalen :
535
Vaarwel, ik ga om het kort te maken :
God wit u hoeden altijt vor lee.
God moge u altijd voor verdriet sparen 1
ADAM. Lieve kinder, mi es soe wee!
Lieve kindren, het is mij zoo wee!
Mijn herte wert zwaerder dan .j. loot.
Mijn hart wordt zwaarder dan lood.
Lacen, mi naect de bitter doot!
Helaas, de bittre dood komt nabij !
540
Mijn aderen crempen, mi cout mijn bloet,
Mijn aderen trekken saam, mijn bloed wordt koud.
Ic moet van hier
Ik moet van hier.
.j. KINT.
Hebt goeden moet,
Wees wel gemoed,
Vercorne vader ; ic hoep ghi saen
Geliefde vader ; ik hoop, dat gij spoedig
Vertroest selt werden.
Uw lij den te boven zult komen.
ADAM.
En mach niet ontgaen
Ik kan niet ontgaan
Der doot : mi wert soe wee ter herten.
Den dood ; ik word zoo wee om ,t hart.
En can niet meer van groter smerten.
545
Ik kan niet meer van groote smarte.
Mijn zenuwen crympen, mi faelgeren de sinnen.

M'n zenuwen krimpen ineen; m'n zinnen bezwijmen.
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Dus leyt ml te mijnder cameren bynnen.
Daarom brengt mij in mijn woning.
Mijn herte bezwij ct my, ic werde soe cranc.
Mijn hart begeeft mij ; ik word zoo zwak.
De doot die noept mij.
De dood grijpt mij aan !
.j. KINT. 0 vaderlijc sceiden, wreet ende stranc !
550
0 't scheiden van vader, wat is dat wreed en hard!
Die nu den ganc der doot moet terden,
Die nu den gang des doods moet gaan ;
Haddy mogen verbeyden dontfanc
Hadt gij nog mogen afwachten, hoe Seth
Van Set eerlanc, oft ghi verlost mocht werden,
Ontvangen is, wellicht zoudt gij geholpen worden ;
Die ten paradise wert es met groten seerden.
Hij is naar 't paradijs gegaan met groote schreden.
Het soude volherden u, hopic, algadere
555
Het zou, hoop ik, een einde gemaakt hebben.
Al dinen Bruck.
Aan al uw lij den.
DANDER KINT.
0 lieve vadere
0 Lieve vader.
Adam, nu sidi, soet God begeerde,
Adam, nu zijt ge, zooals Gods wil was,
Ghestorven — Nu laetten ons inder eerde
Gestorven. ---- Nu laat ons hem in de aarde
Begraven, ende bidden Gode den here
Begraven en bidden tot God, den Heer,
Dat hi sijn gracie op hem kere.
560
Dat Hij hem genadig zij !
.j. KINT. Wel broeder, ic ben bereet tot desen.
Goed, broeder, ik ben daartoe bereid,
0 laes, tmoet al gestorven wesen.
Helaas, iedereen moet sterven !
DANDER KINT. Orlof, Adam, geminde vadere,
Vaarwel, Adam, dierbare vader,
Tenen sceidene so eest nu comen.
Het oogenblik van scheiden is nu gekomen.
•IXc. ende XXX jaere hebdi geleeft te gadere,
565
Negenhonderd en dertig jaar hebt gij alles te samen
geleefd,
Nochtan hebdi nu rode genomen.
Maar toch is bij u thans het einde gekomen.
Wat mach den langen tijt dan vromen !
Wat geeft de lange (levens)tlid dan! ---38

SET. God danc 1 ic heb so Lange geronnen,
God dank, zoo lang heb ik met haast gereisd,
Dat ic sie blicken gelij a der zonnen,
Dat ik zie blinken, gelijk de zon,
Dat paradijs, groet van gewichte,
570
Het paradijs, de grootsche schepping,
Dwelc God met siere hand selve stichte
Die God met eigen hand heeft aangelegd
Tot tsmenscen vrame, reyn int gescien.
Tot heil van den mensch, met heerlijke bedoeling.
Oec hebbic den sconen ingel gesien
Ook zie ik reeds den schoonen engel
Die God dor sijn hope weerde,
Dien God om zijn hooge waardigheid,
Daer voer stelde met enen zweerde.
575
Daar voor geplaatst heeft met een zwaard.
Des willic hem te desen stonden
Zoo wit ik dan te dezer stonde
Gaen vragen na mijns vaders gesonden,
Gaan vragen om mijns vaders genezing,
Met groten nernste, sonder versagen.
Met grooten aandrang, zonder vrees. --Eerwerdich ingel, ic come u vragen
Eerbiedwaardige Engel, ik kom u vragen
Na die over sware mesquame
580
Naar de zeer zware ziekte
Van miners geminden vader Adame,
Van mijn dierbaren vader Adam,
Ocht enege medicine tot Bien
Of hij daarvoor eenig geneesmiddel
Bij gracien tsheren sal gescien.
Kan verkrijgen, door 's Heeren goedheid.
Sier quetsen naem hi geerne bet,
Hij zou gaarne van zijn kwaal genezen,
Dies bidt hi om raet.
Daarom vraagt hij om uitkomst.
DINGEL.
Verstaet mi, Set !
585
Hoor mij, Seth!
Ic sal u seggen, hoe en waer mede
Ik zal u zeggen, hoe en waarmede
Dat hi sire qualen, die hem let,
Hij van de kwaal, die hem hindert.
Gecrigen sal gesondichede.
Genezing zal verkrijgen.
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Dit es den boem, daer hi aen dede
Dit is de boom, waaraan hij bedreef
De sonde, bier inden paradise
De zonde, hier in 't paradijs
Bi hem, soe sal hem oec den vrede
En door Bien boom zal hem ook de vrede
Comen in menichfuldeger wise.
Geworden op veelvuldige wijze.
Ghi self verstaen met desen rise,
Gij moet weten door deze twijg,
Die ic van desen bome u trac,
Die ik voor u van dezen boom gebroken heb,
Daer sal Adam, die oude prise,
Zal Adam. die oude grijsaard,
Bi werden verlost sijn ongemac.
Bevrijd worden van zijn ziekte.
Gaet henen, plant ml desen tac
Ga heen en plant mij dezen tak
Uwen vader onder sun poet.
Onder het hoofd van uw vader.
Hi san op groyen, sonder lac,
Hij zal opgroeien, zonder fout,
Ende werden een boem scoen en groet.
En worden een schoone, groote boom.
Adame soe seldi vinden doot.
Adam zult ge dood aantref f en.
Dus doet als ic u heb geseit.
Doe dan zooals ik u heb gezegd.
Bi desen wert hi verloest sier noot
Hierdoor wordt hij uit zijn nood verlost
En brocht tot sire gesondicheit
En tot genezing gebracht
Van selker qualen als hi in leit.
Van zoodanige ziekte, als waarin hij ligt.
SET. Lof en danc, God, here bequame,
Lof en dank, o God, o goede Heer,
Soe moet u ewelic toe vloyen,
Moge U eeuwig toevloeien,
Dat uten rise tot smenscen vrame
Omdat uit deze twijg, tot 's menschen heil,
Medicine van sonden sal bloyen.
Medicijn van de zonde zal opbloeien.
Maer lacers! den ghenen sal seer vernoyen
Maar, helaas zij allen zullen in groot verdriet
:
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610

615
zijn,

zien,
Die selen liggen in bitteren clagen,
Die met bittere jammerklachten er naar uit zullen
Na tgene dat God sijn grade sal spoyen
Dat God Zijn genade zal sproeien
Op trijs, dat medicine sal dragen.
Op den tak, die medicijn zal dragen.
Orlof, her ingel ! Na Gods behagen
Vaarwel, Heer Engel ! Naar Gods behagen
620
Soe sal u hoge begeerte gescien.
Zal uw hoog verlangen worden uitgevoerd.
Doch hopic, sal yemen gebyen den dagen
Toch hoop ik, dat iemand beleven mag den tijd,
Datmen vruchtbarich dit rijs sal sien. ^-Waarop men dezen tak vrucht zal zien dragen.
Om te volcomene als van Bien
Om dan al datgene te volbrengen,
Dat nil die ingel maecte cont,
Wat mij de Engel bekend maakte,
Soe willic sier hoger begeerten Alien
625
Wil ik zijn hooge begeerte vervullen
Ende planten trijs in sorter stoat,
En de tak spoedig gaan planten,
Ten teekene dat nosh sal maken gesont,
Ten teeken, dat het gezond zal maken,
Bi gracien tsheren, al ons geslachte
Door 's Heeren gena, geheel ons geslacht
Ende dier nu bitterlic liggen gewont
En die nu zoo smartelijk liggen gewond
Inder demster hellen grachte.
630
In de groeve der donkere onderwereld,
Ic bevele u, rijs, des heren crachte !
Ik beveel U. twijg, aan des Heeren kracht.

DERDE BEDRIJF
IN 'T VOORGEBORCHTE DER HEL.
NOTA. Dit bedrijf wordt niet gespeeld ; daarom wordt de tekst hier niet
afgedrukt, wel de inhoud.
De duivels verheugen zich om den grooten buit van zielen en over het
lijden, dat zij haar aandoen. Wij hooren de Vaders, Adam, Job, Isaias, e.a.
in het voorgeborchte klagen en kermen en om verlossing bidden. Zij herinneren elkander aan de voorspellingen -- vooral aan de voorspelling van
Isaias, dat n1. de maagd een kind zou baren, dat verlossen zou wat verloren was — en spreken elkander moed in.
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VIERDE BEDRIJF
HET GODSGERICHT.
NOTA. Dit Godsgericht heeft een voorspel, dat niet gespeeld wordt en
daarom hier niet afgedrukt. De Bittere Ellende, armoedig gekleed en
strompelend op krukken, is uitgezonden door de Vaders in het voorgeborchte om hulp en verlossing te zoeken. Zij ontmoet Innich Gebet en
vraagt, uit naam der Vaders, haar bemiddeling bij God. Het Innich Gebet
verontschuldigt zich, omdat de Heer zbo zeer verbolgen is op den mensch,
maar zal de Ontfermicheit (Barmhartigheid) gaan opzoeken in den Hemel.
Daarom maakt zij met een boor een opening in den hemel en begeeft zij
zich naar de Ontfermicheit en weet haar medelijden op te wekken en haar
voorspraak te krijgen. De Ontfermicheit zal voor den mensch gaan pleiten
voor Gods troon..Het tooneel is in den Hemel ^— De Rechtvaardigheid, de Barmhartigheid,
de Waarheid, de Vrede en de Engelen beraadslagen over de redding van
den gevallen mensch ; de H. Drieenheid besluit den mensch te redden door
de menschwording en den dood van God den Zoon.

ONTFERMICHEIT. 0 alderhoechste, mogenste en mechtichste,
0 Allerhoogste, almogende, almachtige,
Rechtverdichste rechter en warechtichste,
Geheel rechtvaardige en waarachtige Rechter,
Ic Ontfermicheit, die in minnen
Ik, de Barmhartigheid, die in liefde
635
Wonachtich es tuwer herten binnen,
Woont binnen in Uw hart.
(Noit niemen en coster mi uut gedriven :
(Nooit kon iemand mij daaruit verdrijven:
Mijn woninge moet daer ewelic bliven,
Mijn verblijf moet eeuwig daar zijn,
Ocht de werelt opt corte verginge ! )
Al zou de wereld eerlang vergaan ! )
Hoert dan wies ic u sunderlinge
Hoor dan, hoe ik U met nadruk
640
Met groten nernste ben vercleerende :
En grooten aandrang kom verklaren :
Dats dat ic intelic ben begerende
Dat namelijk mijn geheel verlangen ernaar uitgaat,
Dat ghi de gevangene die sijn gevaen,
Dat Gij de gevangenen, daar in hun gevangenschap,
Telivereert, here, en wiltse ontslaen.
Bevrijdt, o Heer en wilt ontslaan !
Dies ben ic tu, als Ontfermicheit,
Hierom smeek ik, als Barmhartigheid,
Met nernste biddende.
U met groote vurigheid.
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GERECHTICHEIT.

Ja, al ghereit ;
645
Wet ja, jongens, Been bezwaar 1.
Men doe haer gereetscap, si biddes, boye.
Laat ze haar zin hebben, ze vraagt het immers
Op dats u, here, niet en vernoye,
Als het u, o Heer, niet mishage,
Mi geliefter oec toe te sprekene
Wensch ook ik hier een woordje in te spreken
Als Gerechticheit, die te verstekene
Als Rechtvaardigheid, die niet ter zijde
Niet en mach sijn, is seggu twi :
650
Gesteld mag worden ; ik zeg U waarom :
Want also wel benic als si
Want ik ben evengoed als zij
In uws selfs herte, here, verlicht,
In Uw eigen hart, o Heer, ontgloord,
Ende op mi hebdijt al gesticht
En op mij hebt Gij alles gegrondvest,
Dat bevaen heeft hemel en eerde.
Wat hemel en aarde bevatten.
Aldus dan, dor u hoge weerde
655
Daarom, bij Uwe hooge waardigheid,
So sidi mi sculdich dan int Clare
Zijt Gij verplicht mij klaar
Te horne, alsoe wel als hare.
Te aanhooren, evengoed als haar,
Haer soetelic spreken mach niet gehoert sijn
Haar zoetelijk spreken mag niet aanhoord worden
Sonder mijn antworde.
Zonder mijn antwoord.
GOD.
Wilt niet gestoert sijn
Weest niet verstoord
Op anderen, weerde lieve vriendinnen.
660
Op elkander, waarde, lieve vriendinnen.
Ghi wet, mijn sinnen vierich dorboert sijn
Gij weet, dat Mijn gemoed vurig
Noyaellic met uwer beider minnen.
En trouw doorgloeid is van lief de tot u beiden.
Dies seldi mi duegdelic laten bekinnen
Daarom moet gij Mij juist laten kennen
Uwer beider gebreke, in wedersie;
Uw beider grieven, van weerszijde ;
Ende alsic uws vortstels ben te bynnen,
665
En a!s Ik uw eisch ken,
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Soe salic sonder enich envie
Zal Ik zonder eenige voorkeur
U beiden payen van desen gestrie.
Uw beider strijd beslechten.
aONTFERMICHEIT. Te goeder tijt, here, to vreden blivic
Zoo moge 't zijn. o Heer ! Ik zal berusten
In u sentencie ; mer noode so kivic
In Uwe uitspraak, maar ongaarne kijf ik
Tegen mire suster Gerechticheit.
670
Tegen mijn zuster Rechtvaardigheid.
Maer ,scade sceet vriendscap", soemen seit.
Maar „schade scheidt vriendschap" zoo men zegt.
Dies sift mi gunstich van dat mi noest,
Beslis daarom gunstig in 't geen mij bekommert.
Dats dat ghi derme menscen vertroest,
Dat Gij namelijk de arme menschen helpt,
Ocht si moeten gemeynlic alle
Zoo niet, dan moeten zij alien gesaam
Verloren sijn inden mesvalle,
675
Verloren zijn in het ongeluk;

Want David seit, ten cleeren bescouwe :
Want David zegt met duidelijke bewoording:
Den tijt comt dat mender ontfermen souwe.
De tijd komt, dat men zich over hen ontfermen zal,
Dies benic begerende, dat dan gescie
Daarom verlang ik, dat dit geschiede
Vlues op een cort.
Snel, ten spoedigste.

GHERECHTICHEIT. Van cleinen bedie
Van geringe beteekenis
Es u vortstel, soe ghijt bediet.
680
Is uw verlangen, zooals gij 't voordraagt.
Ghi hebbet scrifture noch qualic dorwiet,
Gij hebt de schriftuur slecht doorvorscht.
Want dat God sprac, dats uutgenomen :
Want wat God spreekt is boven alles:
Boven alle dander moet dat volcomen.
Boven al 't andere moet dat zich voltrekken.
Hi seide, dat sterven moet groet en cleene,
Hij sprak, dat sterven moet groot en klein,
685
Adam met sinen navolgers gemeene,
Adam met al zijn nakomelingen.
Van dier tijt, dits ander besceet,
Vanaf den tijd ^-- dit is een ander bescheid --44

Dat Adam inden appel beet
Dat Adam van den appel at.
Toten jonxten dage, seide hi toe.
Tot den jongsten dag, — zoo luidt Zijn uitspraak.
Cnuwt dat woert we!!
Kauw dit woord goed!
ONTFERMICHEIT. Suster, ic doe!
Zuster, dat doe ik !
Al en dadijs so scerpelic niet vermaen,
690
Al zoudt gij er niet zoo scherp aan herinneren,
Ic soudu ten nausten emmer verstaen.
Ik zou u heel zuiver verstaan.
Maer Gerechticheit, suster, u woerdeken snider
Maar, Rechtvaardigheid, zuster, uw woordekens
Als sceerse ; mer benic om overliden
snij den
Als scharen ; maar moet ik te niet gaan,
Ghestelt, here vader, in uwen moet,
Heer Vader, in Uw gemoed,
Waetoe soe benic dan te goet ?
695
Waartoe ben ik dan dienstig ?
En magic niet in u gedochte
Indien ik niet in Uw gedachten
geschapen,
Volcomen daermen ml toe wrochte,
Ten uitvoer kan brengen, waarvoor ik ben
So blijft de werelt met alien tenden,
Dan gaat de wereld ten eenenmale ten einde;
Want u Gerechticheit sout al scenden
Want Uw Rechtvaardigheid zou alles verderven
Dat wezen sal ende menscelic leeft.
700
Wat wezen zal en als mensch leeft.
Dies seg ic : neen,
Daartoe zeg ik : Neen !
GHERECHTICHEIT. Dwoert dat God heeft
Het woord, dat God heeft
Gesproken, suster, dan mach niet falen.
Gesproken, zuster, dat kan niet f alen ;
Al waerdi noch so suet van talent
Al waart gij nog zoo zoet van taal,
U en steet dat Gode niet tontsmekene.
Het zal u niet lukken dit God te ontbidden.
705
En sal u seggen bi desen tekene :
Ik zal 't u betoogen als volgt :
Worde Adam niet dewige doot besurende,
Zou Adam niet den eeuwigen dood bezuren
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Gerechticheit en waer niet ewelic durende,
Dan zou de Rechtvaardigheid niet eeuwig duren.
Ende nadat is gescreven vinde,
En, zoo als ik gescheven vind,
So es Gods waerheit sonder ynde.
Is Gods Waarheid zonder einde.
Ende aldus dan, na u verstaen,
710
En zoo zou, volgens uw uitleg,
Soe soude de waerheid Gods vergaen.
De Waarheid Gods te niet gaan.
Ontfermicheit, luster, dan mach niet sijn,
Barmhartigheid, zuster, dat mag niet zijn,
Dat wetti selve we!
Dat weet gij zelve wel !
ONTFERMICHEIT. Verstaet den fijn.
Versta de zaak goed.
Tscrifture seit, daer ics mi aen houwe :
De Schrift zegt, en daar houd ik mij aan :
God sciep den mensce, om datti souwe
715
God schiep den mensch, opdat hij zou
De glorie besitten, alsoe is las,
De glorie bezitten, gelijk ik 't las,
Daer Lucifer uutgeworpen was.
Waar Lucifer uitgeworpen werd.
Want hijs niet, soe is seide te voren,
Hij maakte, zoo als ik reeds gezegd heb,
En maecte om te bliven verloren.
Hem niet om verloren te gaan.
720
Maer wilde hine ter glorien maken,
Maar was het Zijn bedoeling hem te maken voor
de glorie,
Hi moet sijns makers wille dan smaken.
Dan moet hij den wil van Zijn Maker genieten.
Dan can hem niemen wederstaen,
Dat kan hem niemand verhinderen,
Of Gods wille moet Palen.
Of Gods wil moet falen.
GHERECHTICHEIT. Hoert mijn vermaen,
Hoor naar mijn woord:
Suster Ontfermicheit ; dat ghi segt
Zuster Barmhartigheid ; wat gij zegt
725
Luyt vremde, want na dat ghi sprect
Klinkt vreemd, want volgens uw zeggen,
Soe soude de mensce van sinen mesdaden
Zou de mensch van zijn zonden
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Ongecorrigeert bliven, en bi genaden
Ongestraft blijven en door genade
Quijt gaen van dat hi mesdoet.
Ontlast worden van wat hij misdoet.
So dadense hem so lief quaet als poet.
Zoo zouden ze even gaarne kwaad als goed doen.
Ghi en ergeweert niet, suster, versinde ghijt,
730
Gij bewijst niet, zuster, begrijpt ge wel ?
Na u voertstel.
Wat gij gesteld hebt.
Neen, suster, bekinde ghijt,
ONTFERMICHEIT.
Neen, zuster, ziet ge niet ?
Dan hebbic u niet te voren geleit,
Dat heb niet ik naar voren gebracht.
Maer de wise meester die seit
Maar de Wijze Man, die zegt
In sinen boeke, nu hort na mi,
In Zijn Boek, nu hoor naar mij,
Dat God vele geringere si
735
Dat God bereidvaardiger is,
van,
Den mensce tontfermen, sift seker des,
Zich over den mensch te ontfermen. wees er zeker
Dan hine te verdoemen es.
Dan hem te verdoemen.
Want sijn grote ontfermicheit besneden
Want Zijn groote volmaakte barmhartigheid
Es meerder dan smenscen quaetheden,
Overtreft des menschen boosheden,
740
Ende omdat dit prueflic ende claer es,
En omdat dit blijkbaar en duidelijk is,
Soe Best poet, temelic, dat waer es,
Is het passend en niet anders mogelijk dan
Dat de mensce van sinen bedrive
Dat de mensch van (de gevolgen van) zijn bedrijf
Verlost Si, dan hi verloren blive
Verlost worde, inplaats van verloren blijve
Ewelic, suster. Hier mede is slute
Voor eeuwig, zuster. Hier mede besluit ik
Ende begeers recht.
En vraag recht in die zaak.
745
GHERECHTICHEIT. En heb nog nie ute !
Ik ben nog niet klaar !
Hierop willic antworde geven.
Hierop wil ik antwoord geven.
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Segt dock : waar vondi noit gescreven
Zeg eens, waar vondt gij ooit geschreven,
Wie dat mesdede, om cleer verstaen,
Van iemand, die misdeed, versta het wel,
Hi en moeste bi Rechte correxie ontfaen ?
Zonder dat hij van rechtswege gestraft werd ?
Dus Adam es mesdadich vonden,
750
Zoo nu Adam is zondig bevonden.
Dies moet hi aernen dan sijn sonden
Dus moet hij ook zijn zonden ontgelden,
Ewelic, geduerich, sonder fijn,
Eeuwig, voortdurend, zonder ende ;
Want alle die leven of selen sijn,
Want alien, die leven of zullen zijn,
En souden na groetheid des heren
Zouden niet, zooals 's Heeren grootheid eischt,
De sonden gebeteren, na der leren
755
De zonden herstellen, volgens de leer
Vander ewiger scrifturen.
Der eeuwige Schrift.
Dus moet hise ewelic besueren,
Daarom moet hij er eeuwig voor boeten,
Hi en sijn geslachte me.
Hij en ook zijn geslacht.
Dit seggic als Gerechtiche.
Dit zeg ik als Rechtvaardigheid.
DE WAERHEIT. Heer vader, is bid u om een woert 760
Heer Vader, ik bid U een woord
Ten beste te sprekene. Ic heb gehoert
Ten beste te mogen spreken. Ik heb gehoord,
Dat mijn susteren in gescille
Dat mijn zusteren in oneenigheid
Gevallen sijn om des menscen wille;
Gekomen zijn om wille van den mensch;
Dat qualic vuecht, here, mocht ict gelien,
Hetgeen niet past, Heer, als ik het zeggen mag,
Dat si dus jegen elc anderen strien.
765
Dat zij aldus tegen elkander strijden.
Dus soudicse als Waerheit geerne versamen brengen,
Daarom zou ik hen als Waarheid gaarne bijeen
Ende enegen, here, maer na dbetamen
En tot overeenstemming, Heer; maar naar aard
Van mi, Waerheit, en van hem beyen
En eisch van mij, de Waarheid, en van hun beiden,
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Dat si in dit gedinge voerseyen,
hebben,
Wat zij namelijk in dit geding zoo juist gezegd
Soe waert wel noet, datmen dan vonde
770
( Zoo) ware het noodig, dat men vonde
Yemen die beterde tsmenscen sonde
Iemand, die 's menschen zonde zou herstellen
Metter Boot, ende dat nut trouwen,
Met den dood, en dat uit lief de ;
Die rode sonden niet en waer gehouwen
Die vrij ware van de zonde,
Die Yeve ende Adam bedreef.
Welke Eva en Adam bedreven.
Dus, vondemen yemen die suver bleef
775
Dus, vond men iemand, die zuiver is gebleven
Ende ombesmet, ende claer van desen,
En onbesmet, en rein daarvan,
Die soude tsgeslechte al molten genesen.
Hij zou geheel het geslacht kunnen redden.
Ende anders so en maecht niet gescien
Op andere wijze kan het niet geschieden,
Bi mi, als Waerheit.
Volgens mij, als Waarheid.
ONTFERMICHEIT. Dan onder ons drier
Welnu, laat ons gedrieen
Soe laet ors met begeerten groet
780
Met groot verlangen
Besueken, of yemen der ewiger doot
Onderzoeken, of iemand aan den eeuwigen dood,
Vanden sonden Adaems bedreven
Door Adams zonden teweeggebracht,
Onsculdich en onbesmet es bleven.
Schuldeloos en rein is gebleven.
Wat segdi dies, Gerechticheit?
Wat zegt gij hierop, Rechtvaardigheid ?
GHERECHTICHEIT. Neent, sustere, want tscrifture seit
Niets daarvan, zuster, want de Schrift zegt 785
Inden latine, claer becondicht :
In het latijn, in duidelijke taal :
Wi hebben alle in Adam gesondicht;
Wij hebben alien in Adam gezondigd;
Oec en es niemen, na Davids leere,
Ook is er niemand, volgens Davids leer,
Si en hebben gesondicht jegen den here.
Of hij heeft gezondigd tegen den Heer.
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DE WAERHEIT. Susteren, om u te besceidene
790
Zusters, om u tot vergelijk te brengen
Als Waerheit, gelieft mi u te leidene
Als Waarheid, wil ik u geleiden
Ten chore der ingelen, verstaet den fijn,
Naar 't koor der Engelen, begrijpt mijn bedoeling.
Want daer noch enege ingele in sijn
Want daar zijn nog eenige Engelen,
Die noyt noch en mesdaden in sonden,
Die nooit door zonden hebben misdreven,
En ongehouden sijn en ontbonden
795
En niet gehouden en vrij zijn
Van Adams mesdoet, dit es waer.
Van Adams misdrijf, dit is waar.
Dies gawi onder ons drien tot daer;
Gaan wij dus met ons drieen daar heen ;
Ie hope, wy wordender bi gevraemt.
Ik hoop, dat wij er door gebaat worden.
Siet, sustere, daer steeter veel versaemt ;
Zie, zusters, daar staan er veel bijeen ;
Als Ontfermicheit doet de relacien !
800
Voer gij, als Barmhartigheid, het woord !
ONTFERMICHEIT. 0 heilege ingele van hoger nacien,
0 Heilige Engelen, van hooge afkomst,
Sonder blamacien
Zonder blaam
Sidi bi Waerheiden, mire suster, vonden
Wordt gij door de Waarheid, mijn zuster, bevonden
Regnerende in jubilacien.
Heerschende in ge'lukzaligheid,
Sonder falacien
805
Zonder erg
Biddic geerne, hoert mijn orconden :
Bid ik u, hoort mijn boodschap :
Soude yemen die sonden
Zou iemand de zonde
Afdoen wille van Adame,
Van Adam willen wegnemen
Ende tenegen stonden
En t' eeniger stonde
810
Sterven willen om smenscen vrame ?
Sterven willen tot 's menschen heil ?
Dat waer mi uterlic seer bequame.
Dat zou mij ten uiterste aangenaam zijn.
-

50

Als Ontfermicheit doe ics bede,
Als Barmhartigheid doe ik dit verzoek
Die vor u knielt in smenscen stede.
En ik kniel voor u neer in plaats van den mensch.
EEN INGEL. Vrou Ontfermicheit, u tale besneden
Vrouwe Barmhartigheid, uw lieflijke taal
Hebben wi gehoert, ende tuwer beden
815
Hebben wij gehoord en naar uw bede
Souden wi ons vuegen als van dien.
Behoorden wij ons geheel to voegen.
Wies der heiliger drievuldicheden
Al wat de Heilige Drievuldigheid
Ghelieft van desen, sift dies to vreden,
Hierin behaagt, weest gerust,
Dat moet wel van ons gescien.
Dat zal zeker door ons geschieden.
820
Hier en es niemen int oversien
Hier is niemand, zoover is na to gaan.
Die den natuerliken doot verdriet.
Die niet den natuurlijken dood wil ondergaan,
Eest God begerende tot ons lien,
Indien God dit van ons zou begeeren.
WY willen alle geerne plien
Willen wij alien gaarne doen,
Wies dat de here aen ons gebiet.
Alwat de Heer ons gebiedt.
825
Dus werdet u, vrouwe, van ons bediet.
Zoo is, vrouwe, het bescheid, dat wij u geven. beie,
ONTFERMICHEIT. Lof hebt ghi, ingele ! --- Mijn susteren
Hebt dank, o Engelen ! — Mijn beide gezusters,
Laet ons vor den here dan gaen,
Laat ons voor 's Heeren aanschijn treden,
Want, soe mi die ingel seye,
Want, zooals mij de Engel zeide,
Soe doen sift, wilt hijt hebben gedaen.
Zij zullen het doen, als Hij het verlangt, verstaen:
GHERECHTICHEIT. Neen suster, dat hebdi qualic
Neen, zuster, dat hebt gij niet goed verstaan : 830
Ghi sout mi so mijns rechts verdringen.
uit mijn recht verdringen.
Gij zoudt mij
nemen,
Si moestent minlic selve aengaen,
Zij zouden dit liefderijk uit zichzelf moeten onder
De here en machser niet toe dwingen !
De Heer mag hen niet daartoe dwingen !

zoo
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De sake die sonde mi dus ontspringen,
De zaak zou mij zoo ontgaan
En fortse so worde gerekent dat feit.
835
En als overmacht zou dan het gebeuren beschouwd
De doot en mach hem niet verlingen,
worden.
De dood mag hem niet verdrieten,
Diet doen sal ; dats verloren geseit.
Die het doen zal ; daar helpt niets aan.
DE WAERHEIT. Nu dan, ghi ingele, is als Waerheit
Nu dan, gij, engelen, ik, als Waarheid,
Die spreke u toe, wilt mi verzinnen.
Richt tot u het woord, wilt mij begrijpen.
Heeft yemen ten mensce selc onst geleyt,
840
Is iemand den mensch zoozeer genegen.
Datti de doot wilt sterven uut minnen,
Dat hij den dood wil sterven uit lief de,
So mogense dewige vroude gewinnen
Dan kunnen ze de eeuwige vreugde winnen.
Ende in den hemel besitten deer ste.
En hier in den Hemel hun plaats innemen.
Doet mi daer of u jonst bekinnen,
Laat mij hierover uw gunstig antwoord kennen,
845
Des biddic u, ingele, als de Waerhe.
Ik smeek er u om, Engelen. als de Waarheid.
Si swigen gemeyn op alle be!
Zij zwijgen alien op heel deze vraag!
Anderwerf vragic, of ghi wilt sterven
Andermaal vraag ik, of gij wilt sterven
Om den mensce ten ewigen vree
Om den mensch tot den eeuwigen vrede
het u,
Te bringene ? noch vragic u derdewerven,
Te brengen ? Nog eens voor de derde maal vraag ik
850
Och niemen en antwert tonser bederven ?
Is er niemand. die antwoordt ten onzen gunste ?
ONTFERMICHEIT. 0 laes, den troest die wi her vinden
Helaas, de hulp, die wij hier vinden,
Es cranc ! latet ons gaen ontbinden
Is luttel ! laten wij 't uiteen gaan zetten
Gode den almechtegen here.
Voor God, den almachtigen Heer.
Hi sal ons beraden, hopic sere,
Hij zal ons uitkomst geven, hoop ik vurig,
855
Of de mensce blijft onverloest,
Of de mensch blijft onverlost.
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En crigen wi anders genen troest.
Als wij niet op andere wijze redding erlangen.
Dies gaic, als vriendinne getrouwe
Daarom ga ik, als getrouwe vriendin,
Tot Gode den vader, met groten rouwe
Tot God den Vader, met groote droefheid. —
Here vader ! onder der ingele scare
Heer Vader, onder der engelen schare
En es nu niement, int oppenbare,
860
Is er nu niemand, zooals blijkt,
Die hem uyt minnen wilt laten ontliven,
Die zich uit liefde wil laten dooden.
Noch oec ter werelt dies werdich ware,
Noch ook op de wereld (is er iemand) die
Om te verlossen den armen sondare, waardig zou zijn
Om te verlossen den armen zondaar.
Sal hi dan dus verloren bliven?
Zal hij dan zoo verloren moeten blijven ?
865
Ghi moecht doch alle leed verdriven !
Gij kunt toch alle leed genezen!
Ic bids u, staet hem nu in staden,
Ik bid u, kom hem nu te hulp,
Als u Ontfermicheit.
Ik, Uw Barmhartigheid.
Wilt mi beraden,
GOD,
Wil Mij raad geven,
Suete sone, ende hoert rnij n woerde.
Geliefde Zoon. en hoor Mijn woorden.
U susteren drie sijn buten traden
Uwe drie gezusters zijn het spoor bijster
870
Gevallen ende sere van discourde.
Geraakt en het in hooge mate oneens.
Gherechticheit, als die gestoerde,
De Rechtvaardigheid, gekrenkt als zij is,
Begeert dat Adam blive in weene ;
Verlangt dat Adam in droefheid blijve ;
Ontfermicheit wilten te minen acoerde
De Barmhartigheid wil hem met Mij
Bringen, en sijn geslachte gemeene.
Verzoenen, hem en geheel zijn geslacht.
875
Hoe salict maken, en stoerder eene ?
Hoe zal ik 't maken zonder er een te stooten ?
Want alle beide moeticker plegen.
Want op alle beiden moet Ik acht geven.
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Dadict niet, cone, hoert wies is meene :
Deed Ik dit niet, mijn Zoon, hoor wat Ik meen ;
Ic ginge miere hoger godheid tegen.
Ik zou tegen Mijn hooge Godheid in gaan.
Dies wilt mi tesen avise gewegen.
Wil Mij daarom in dit beraad bijstaan.
DE SOEN GODS. 0 Vader ! uwen wille van dieL
880
0 Vader ! Uw wil in dezen,
Soet Recht begeert, moet we! gescien.
Zooals het Recht begeert, moet geschieden.
Wi en mogen niet bat, noch ghi, noch icke,
Wij kunnen niet anders. Gij noch Ik,
Dan trecht inhout van desen sticke.
Dan het Recht in dit stuk inhoudt.
Dus salmen Recht ende Waerheit vragen en Waarheid
Daarom moet men vragen aan de Rechtvaardigheid
Wats hem van desen best sal behagen
885
Wat hun in dezen het meest behaagt;
Dat dunct mi goet, eest soe u wille.
Dit dunks mij goed, als Gij het zoo goedvindt.
DE HEILIGE GEEST. 0 Vader, laet zwichten dit gescille.
0 Vader, laat dit geschil bijgelegd worden.
Dies biddic u, als Heilich Geest,
Daarom bid ik U, als Heilige Geest,
In u als wortele ende keest,
In U als wortel en pit,
890
Eenwillich, volmaect, ende onversceyen.
Een van wil, volmaakt en niet-verscheiden.
Wes u behaecht, gelieft ons beyen,
Wat U behaagt, behaagt ons Beiden,
Als u ende mi, sonder mestermen,
Namelijk U en Mij, zonder oneenigheid,
Want doch ons proper es ontfermen.
Immers het is onze eigenschap barmhartig to zijn.
Wat ghi begeert, dais oec mijn raet.
Wat Gij begeert, is ook mijn raad.
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DE VREDE. Ic, als Vree, here, na dat staet,
Ik, als Vrede, Heer, gelijk de zaak nu gelegen is,
Bid der Waerheit ende u om hulpe :
Bid de Waarheid en U om hulp :
Die gaf den raet, dat hi dit stulpe.
Dat degene, die de raad gaf. dit tot een oplossing
brenge
Ghi sift genadich in allen keere.
Gij zijt genadig onder alle omstandigheden.
-
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DE WAERHEIT. Soe seggic dan, als Waerheit, here,
Zoo zeg ik dan, als Waarheid, Heer,
Yegelijcs saken wel oversien :
900
Ieders belang wel overwogen zijnde,
Sal den mensce sorcoers gescien,
Zal de mensch huip geboden worden,
Dat wort bi rechte van uwen sone
Dan geschiedt dit rechtens door Uwen Zoon;
Ende dat bi redenen, om dat gone
En dat -om deze reden en op dezen grond.
Elken in recht staende ombegrepen.
Dat zij ieder onaantastbaar in hun recht staan.
Bi hem was ierst de mensce gescepen.
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Door Hem is eerst de mensch geschapen.
Oec es gescreven, alsoe is las,
Ook staat geschreven, zooals ik las,
Dat alle dint bi hem gescepen was.
Dat alle ding door Hem geschapen is.
Dies laet ons sire wijsheit dan, duer oetmoet,
genade,
Daarom last ons Zijne Wijsheid, in vertrouwen op
Bidden om sijn hulpe soet
Bidden om Zijn zoete hulp
Siere vrienden, die sun in bitteren weene.
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Voor Zijne vrienden, die in bittere droefheid zijn.
ONTEERMICHEIT. 0 sone des Vaders, in duechden reene
0 Zoon des Vaders, heerlijk in deugden,
Ie, vrou Ontfermicheit, bid met seere
Ik, vrouwe Barmhartigheid, bid met pijn in 't hart
Vor u vriende, groet en eleene,
Voor Uw vrienden, groot en klein,
Die bliven verloren emmermeere
Die eeuwig verloren blijven,
Ten si bi uwer sueter leere,
915
Tenzij dat, naar Uwe leer van lief de,
Dat ghi hens duegdelic wilt ontfermen.
Gij U over hen krachtig wilt ontfermen.
Dan u genadicheyt op hen keere,
Keer U dan genadig tot hen
Ende wilt gedincken haer bitter kermen.
En wees gedachtig hun bitter kermen.
Niemen dan ghi en machse bescermen !
Niemand dan Gij kan ze in bescherming. nemen!
GOD. Mi, sone, na dat gewarich toe bringers
920
Mij, o Zoon, na het overtuigend betoogen
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Van miere dochter Ontfermicheden.
Van Mijn dochter, de Barmhartigheid,
Soe es mi zwaer ende groet verlingen
Kwelt een zwaar en groot verdriet,
Dat si daer sitters in onvreden,
Dat diegenen daar in leed zijn gezeten,
Di mi dicwile in tiden voerleden
Die Mij dikwijls, in voorbije tijden,
Hebben gedaen eere ende vrame :
925
Eere en voordeel hebben aangedaan :
Patriarken ende propheten besneden,
Patriarchen en voortref f elij ke Profeten,
Ende meest de of comst van Adame.
En de meeste nakomelingen van Adam.
Dus dan, het waer mi seer bequame
Daarom dan, het zou Mij zeer aangenaam zijn,
Haddi de minne tot hem so groet,
Indien Gij voor hen zulke groote lief de hadt,
Woudise met uwen sueten name
930
Dat Gij ze met Uw Zoeten Naam
Verlossen, ende sterven de bitter doot
Verlossen woudt en sterven den bittren dood.
DE SOEN GODS. 0 Vader, twi eest dat recht geboot.
0 Vader, waarom is het een eisch van het Recht,
Dat ic sal moeten boeten de sake
Dat Ik de zaak zal moeten herstellen
Ende ontsluten dat Adam sloet,
En ontsluiten, dat Adam sloot,
Met pinen ende met ongemake
935
Met smart en met pijn
Meer dan hi soude ? versint mijn sprake,
Eer dan dat hij het zelf (zou doen) ? Overweeg waft
Ik zeg,
Heilige Geest, dat vragic dy,
Heilige Geest, dit vraag Ik U,
Die alsoe mechtich es als wy.
Die even machtig is als Wij.
GOD. Mijn lieve sone, de sake aen hoert :
Mijn lieve Zoon, hoor hoe het is:
940
Ic ben soe uterlic gestoert
Ik ben zoo ten uiterste verstoord
Op den mensce, ic segt u naect,
Op den mensch, Ik zeg 't U onomwonden,
Dat mi leet es, dat icken heb gemaeckt.
Dat het Mij spijt, dat Ik hem heb gemaakt.
-
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Ende tusscen den ingelen, ic seg u mee,
En tusschen de engelen, dat zeg Ik U ook,
Ende den mensce, es oec een vee,
En den mensch is ook een veete.
Ende ghi sift middel persoen int weesen,
945
En Gij zijt de middelste Persoon in 't Wezen
Mi ende tsheilichs Geests in desen.
Van Mij en van den Heiligen Geest.
Soe sidi sculdich, verstaet int cleere,
Zoo past het U, versta dit duidelij k,
Hier of te sine een middeleere,
In deze zaak Middelaar te zijn,
Om te peysene tuwen wensche
Om te verzoenen volgens Uw wensch
De vete tusscen mi ende mensce,
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De veete tusschen Mij en den mensch.
Ende tusscen die ingelen, die in gescille
En tusschen de Engelen, die ook in oneenigheid
Oec liggen ; aldus soe es mijn wille
Met hem zijn ; het is aldus Mijn wil,
Dat ghi, sone, de sake aen gaet
Dat Gij, mijn Zoon, deze zaak onderneemt
Ende sifts een middeleere.
En daarin bemiddelaar zijt.
DE WAERHEIT.
Voert mede verstaet,
Verneem voorts ook
Wies dat ic uut des vaders monde.
955
Hetgeen ik uit des Vaders mond
Sone Gods als die Waerheit orconde :
0 Zoon Gods, als de Waarheid betuig:
Ghi hebt de cracht ende macht warachtich
Gij hebt de kracht en de macht waarlijk
Van uwen vader ontfaen almechtich ;
Van Uwen Almachtigen Vader ontvangen ;
Oec hebdi sijn wijsheit groet sonder getal ;
Ook hebt Gij Zijn wijsheid, groot en ongemeten ;
Ende wie dees sake aenveerden sal,
960
En wie deze zaak op zich zal nemen
Moet doen bi also wisen zecrete
Moet dit doen met zulke wijze heimelijkheid.
Datter de viand niet of en weete.
Dat de duivel er niets van te weten komt.
Want, here, geraecte hijt te verhorne,
Want, Heer, zou hij het bemerken,
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Hi soude hem pinen u doot te storne
Hij zou zijn best doen. Uwen dood te verhinderen
Ende te beletten smenscen profijt.
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En te beletten des menschen geluk.
Dus dan, ghi die de wijsheit sift,
Gij dan, die de Wijsheid zijt,
Selt best de sake al oversien
Zult het best de zaak geheel overzien
Tes smenscen vrame, ende doense gescien
Tot 's menschen heil en ze doen gedijen
Ten siensten ; dit slutic als Waerheit :
Ten beste ; dit besluit ik, als de Waarheid:
Dat u behoert.
Dat het Uw taak is.
G HERECHTICHEIT. Dats we! gheseit,
970
Dat is goed gesproken,
Bi redenen die ic, als Recht, sal gheven.
Om redenen, die ik, als Rechtvaardigheid, zal geven.
Bi wijsheiden ontfinc de mensce sijn leven
Door de Wijsheid ontving de mensch zijn leven
Ende was van eerden, alsoe ic thoone,
En werd van aarde. zooals ik aantoon,
Bi u geordineert als de soone.
Door U gemaakt, als den Zoon.
Dus es hi u bi enegen saken
975
Dus : is hij aan U, door een of andere oorzaak
Ontrocken, so moettien weder maken.
Ontnomen, dan moet Gij hem herstellen in zijn staat.
Ende bat behoert u, sone, nu merc,
En meer komt het U, den Zoon, toe, let op.
Te volcomen uws selves werc,
Volkomen te maken Uw eigen werk,
weten) .
Diet ml recht te gronde besochte,
(Als men van mij de juiste waarheid zou willen
980
Dan dat u een ander vol wrochte.
Dan dat een ander het in Uw plaats volbracht,
Alsus soe lidic onbevreest
Daarom houd ik onbevreesd vol,
Geest,
Dat God u vader, noch Heilich Geest,
Dat het noch God, Uw Vader, noch den Heiligen
En betaemt den mensce, hoe dat si,
Hoe dan ook betaamt den mensch
Te verlossene, sone, tegen di.
Te verlossen, o Zoon, vergeleken bij U!
-
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Want ghijt voer hen sift sculdich te doene.
Want boven Hen, zijt Gij schuldig dit te doen.
GOD. Ghi wet doch wel mijn stercheit, cone.
Gij kept toch Mijn sterkte, o Zoon,
Die hebdi oec in u bedwanc.
Die staat ook ter Uwer beschikking.
Ende die mensce es teeder en cranc.
En de mensch is teer en zwak.
Het es van node, diet wel verdacht,
't Is noodig, als men 't goed overdenkt,
990
Dat hi bi u ontfa dan cracht.
Dat hij door U dan kracht ontvangt.
Aldus soe seggic, ende es mijn raet,
Daarom zeg Ik, en dit is Mijn raad,
Dat ghi des menscen bederve bestaet
Dat Gij 's menschen nood op U neemt
In minnen, reyn ende onbevreest.
Uit liefde. rein en onbevreesd.
Het hoert u bat dan den Heilegen Geest,
Het voegt U meer dan den Heiligen Geest,
995
Soe ghi wel wet, sone, ocht dan mi.
Zooals Gij wel weet, mijn Zoon, en meer ook dan
M ij
DE SONE. Heer Vader, al dat u wille sy
Heer Vader, alles wat Uw wil zij,
Dat moet in mi altoes gescien.
Moet in Mij altoos geschieden.
Uwer hoger begeerten so blivic bi,
Ik wil mij houden aan Uw hoog verlangen
Minlic soe willic mi voegen te Bien;
In willige liefde voeg Ik mij daartoe
1000
Die doot en willic niet ontsien,
Den dood wil Ik niet vreezen.
Sterven willic in rechter minnen.
Sterven wil Ik uit zuivere liefde.
Met minen bloede salic haers plien
Met Mijn bloed zal Ik voor hen instaan,
Die nu sijn ter Kellen binnen.
Die nu in de onderwereld zijn.
Hen willic vriendelic doen bekinnen
Hen wil Ik vriendelijk doen weten,
1005
Dat mi Ontfermicheit heeft ontstaect,
Dat Mij de Barmhartigheid heeft ontstoken
Vierich dorscoten mijn hert, mijn sinnen,
En vurig heeft doorschoten Mijn hart, Mijn zinnen,
.

;
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Ende metten strale van minnen geraect.
En met de schicht van liefde geraakt.
Dies wort van mi de doot gesmaect.
Daarom zal door Mij de dood geleden worden.
DE VREDE, 0 Gerechticheit, hebt danc van deseL
0 Rechtvaardigheid, heb dank hiervoor,
Ende alle die her toe hulpich wesen.
1010
En gij alien, die hiertoe behulpzaam zijt.
ONTFERMICHEIT. Lof, werdich Gods sone gebenedijt !
Lof, waardige Zone Gods, gebenedijd !
Als Ontfermherticheit Gods topic mijn quale,
Als Gods Barmhartigheid ontdek ik mijn ellende
Daer ghi een medicijn of sift
Waarvoor Gij een geneesmiddel zijt
Ende een triacle int generale.
En een algemeen tegengif.
GHERECHTICHEIT. Lof, sone des vaders, tot mi genegen!
Lof, Zoon des Vaders, tot mij genegen!
Als Gerechticheit Gods gevic orconde
1015
Als Rechtvaardigheid Gods, geef ik de verklaring
Dat ghi de balance, van mi gedregen,
Dat Gij de weegschaal, door mij geheven,
Hebt effen geladen te deser stonde.
Hebt gelijk gemaakt te dezer stonde.
DE WAERHEIT. Lof, sone des vaders, van dat ons nest
Lof, Zoon des Vaders ; van wat ons hindert.
Sijn wi, hi uwen eygenen wille
Zijn wij. door Uwen eigen wil,
Als susteren, ja, diet we! geloest,
1020
Als zusters. — voor die 't goed verklaart ^-Verenicht van onsen zwaren gescille.
Het eens geworden over ons geschil.
Bi Waerheiden ende Rechte verstoert de hille.
Door Waarheid en Recht wordt de hel verslagen.

VIJFDE BEDRIJF.
MARIA'S GEBOORTE.
Het tooneel is in den tempel in de omgeving. ---- Dit bedrijf heeft de
volgende tooneelen : 1 Joachim wordt in den tempel door zijn medepriesters veracht om zijn onvruchtbaarheid ; 2. God zendt een engel naar Joachim,
die hem belooft, dat Anna een kind zal ontvangen ; 3. Joachim brengt de
goede tijding aan Anna over ; 4. Onder de geburen gaat het gerucht van
Ioachims kinderzegen ; 5. Anna's vreugde over Maria's geboorte ; 6. De
priesters in den tempel wenschen Joachim geluk en beraadslagen over den
naam van het kind; een engel verschijnt en zegt, dat zij Maria moet heeten.
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JOACHEM. 0 makere ende stichtere van alder stichtinge,
0 Maker en Schepper van al het geschapene,
Ic bidde uwen heilegen weerdegen name
Ik bid Uwen heiligen, waardigen Naam,
Dat mijn offerande ende mijn beghichtinge
1025
Dat mijn offerande en mijn gaven
Inden tempel van duechden mach sijn bequame.
In den tempel van deugden aangenaam molten zijn.
Ic sie de priesters ; God geefs my vrame,
Ik zie de priesters ; God geve mij het geluk,
Als dat haer mijn onvruchtbaricheit
Dat hun mijn onvruchtbaarheid
Onversteken moet wesen, alsoet betame.
Niet verachtelijk weze, zooals 't past.
Inden tempel vol duechdeliker claerheit,
1030
In den tempel, vol heerlijke schittering,
Met bescaemder herten, met groter zwaerheit,
Met beschaamd gemoed, met groote bezwaardheid
Salic hier mijn offerande bewisen.
Zal ik hier mijn offerande brengen.
Vrame van duechden moeter uut rijsen.
Winst van deugd moge er uit spruiten. —
0 pyleren des tempels gesticht in vreden,

0 Steunpilaren des tempels, op vrede gegrondvest,
1035
Ontfaet her in onderhoricheden
Neemt aan in welwillendheid
Mijn offerande ter Gods eeren.
Mijn of f ergaven, Gode ter eere.
Al wordic out ende zwaer van leden.
Al word ik oud en zwaar van leden,
Van alder vruchtbaricheit of gesneden,
Van alle vruchtbaarheid afgesneden,
En wiltse mi niet blamelij c wederkeren !
Wilt niet, tot mijn smaad, mijn of f ergave weigeren!
1040
Woude God mijn generacie vermeeren,
Indien God mijn geslacht wilde vermeerderen,
Hi sonde mi wel, doer sijn hope weerde,
Dan zou Hij mij wel, bij Zijne Hoogheid,
Natuerlike kinderen verleenen op eerde.
Lij f elij ke kinderen op aarde schenken.
Dus netmse int goe
Daarom neemt ze in 't goede aan.
Gaet uwer veerde !
1. PRIESTER.
Ga heen !
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U offerande die es seer onbequame.
Uw offerande is zeer onwelgevallig.
1045
ij PRIESTER. Ghi sift onvruchtbarich, tes scande en blame.
Gij zijt onvruchtbaar ; 't is schande en blaam.
Ghi moet emmers verwaten sijn van Gode.
Gij moet voorzeker vervloekt zijn van God!
DE BISSCOP. Ghi doet enichsins tegen Gods gebode,
Gij leeft eenigerwijze in strijd met Gods geboden,
Dat ghi dus onvruchtbarich blijft.
Dat gij aldus onvruchtbaar blijft.
i. PRIESTER. Tes uws levens scult dat ghi bedrijft.
Het ligt aan het leven, dat gij leidt,
Anders en dorfdijs niemen op tygen.
1050
Aan niemand anders moogt gij de schuld geven.
JOACHEM. Ten es oft God wilt
Dat is 't niet, als God mij veroorlooft dit to zeggen.
Ghi moegt we! swigen !
BISSCOP.
Gij moet maar zwij gen !
Dat u God geen vruchtbaricheit toe en sint,
Dat God u geen vruchtbaarheid toezendt,
Dats een teeken dat hi u niet en kint
Is een teeken, dat Hij u niet erkent.
Ende en kint u God niet in u werken van minnen,
En als God u niet erkent in uw werken van lief de,
1055
Twaer onredene, souden wi u dan kinnen
Dan waar het onredelijk, dat wij u dan erkenden
Inden tempel van duechden, verchiert met eeren,
In den tempel van deugden, met eere getooid,
Hier sittende rode stad des heren,
Hier zittende in de woonplaats des Heeren,
Als die alle onduegden werpen ter nedere.
Als die alle ondeugden vertreden.
ij PRIESTER. Hout daer u offerande.
Houd uw gave voor u!
Ic en begheerse niet wedere.
JOACHEM.
Ik verlang ze niet terug.
1060
i. PRIESTER. Neen, dats om niet,
Neen, dat geeft niets,
Want diemen onvruchtbarich siet,
Want Bien men onvruchtbaar ziet.
Tes een teeken van quaden exemple.
Dat is een teeken van een slecht voorbeeld.
ij PRIESTER. Heft u van hier !
Maak dat ge weg komt !
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BISSCOP.

Gaet uten temple.
Ga uit den tempel i
Wi refuseeren u nu dijn offerande !
Wij weigeren nu uw offerande !
Hout, worptse hem na
Daar, werpt ze hem na.
JOACHEM.
Och noyt meerder scande 1065
Och, nooit overkwam
En gescie my, lacen, noch sulken confuse
Mij grooter schande, helaas, noch ook zulk 'n smaad
Binnen minen geslachte.
In mijn geslacht.
i. PRIESTER.
Nu, elc verhuse
Nu, elk ga
Uten temple metter spoet,
Uit den tempel weg, met spoed,
En volgen Wi den bisscop opden voet
En volgen wij den Hoogepriester op den voet. -JOACHEM. Och God, en hoe my de ogen leeken 1065
Ach, God, hoe leken mijn oogen
Van drucke, dor dese grote blaemte !
Van droefheid, om deze groote blaam i
Men saels mi ewelij c scande spreken
Men zal deswege over mij eeuwig schande spreken
Ende minen geslechte ; noyt selken onvraemte !
En over mijn geslacht; nooit (trof mij) zulk ongeluk!
0 God, here, aensiet mijn grote scaemte.
0 God, Heer, aanzie mijn groote schaamte,
Hoe is inden tempel nu ben vercleent,
1070
Hoe ik in den tempel nu ben vernederd,
Om dat ghi my na der natueren betaemte
Omdat Gij niet volgens het betamen der natuur
Gheen vrucht op erterike en verleent.
Mij vrucht op het aardrijk verleent.
Waer magics verdient hebben ? En weet wat meent !
Waar mag ik 't door verdient hebben? Ik begrijp
het niet!
Noyt en was mijn herte soe seere ontstelt.
Nooit was mijn hart zoozeer ontsteld !
Al suchtende, met natten ogen beweent,
1075
Al zuchtende, met natbeweende oogen,
Willic mijn beestkens gaen wachten opt velt
Wil ik mijn beestkens gaan hoeden op het veld
Ende bevelen mi der godliker gewelt.
En mij aan Gods macht aanbevelen. —
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GOD. Nu willic recht, het dunct mi tijt,
Nu wil Ik voorwaar, het dunkt Mij tijd,
Mijn Ontfermicheit suet van seden
Mijn Barmhartigheid, zoet van zeden,
Gansen, die lange gehadt heeft strijt
1080
Genezen ; zij heeft lang strij d gevoerd
Jegen mine Rechtverdicheden.
Tegen mijn Rechtvaardigheid.
Dus vlieeht, mijn yngel, tot daer beneden
Dus vlieg, mijn Engel, tot daar beneden
Aen enen, Joachemme genaemt,
Naar iemand, Joachim genaamd,
Die es bevaen met zeericheden.
Die bevangen is van droefheid.
Om sijn onvruchtbaerheit es hi geblaemt.
1085
Om zijn onvruchtbaarheid wordt hij geminacht.
Segt hem dat hi niet bescaemt
Zeg hem, dat hij niet beschaamd
En si, noch en draghe geen verlingen,
Weze en dat hij zich niet verdriete.
Want Anna sijn wijf, alsoet betaemt,
Want Anna, zijn vrouw, zooals 't betaamt,
Die sal een salege vrucht voort bringen,
Zal een gelukzalige vrucht voort brengen,
Soe salich, dat alle die lesen oft singen
gezangen
Zoo zalig, dat niemand, hetzij in gebeden of
Haer salicheit niet en souden gegronden.
Haar zaligheid zou kunnen doorgronden.
Ghi sulten vinden nu ten stonden
Gij zult hem vinden, op dit oogenblik,
Bi sinen beesten, daer hi mi claecht
Bij zijn kudden, waar hij zich tegenover Mij beklaagt
Seere bitterlijc, om waer orconden,
Zeer bitterlijk, om naar waarheid te sprekei^,
Dat Anna sijn wijf geen kint en draecht.
1095
Dat Anna, zijn vrouw, geen kind draagt.
DINGEL . 0 Here ! na dat ghijt hebt gewaecht,
0 Heer i zooals Gij hebt gezegd,
Soe saelt gescien, sift dies te binnen.
Zoo zal 't geschieden, wees er zeker van.
Ie sal hem blide ende onversaecht
Ik zal hem blijde en onbevreesd
U hoge bederven laten bekinnen.
Uw hoogen opzet laten kennen.
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JOACHEM. 0 God, here. met bedructen sinnen
1100
0 God, Heer. met bedrukte zinnen,
Soe clagic u mijn bitter vernoysele.
Klaag ik U mijn bitter verdriet.
0 Anna, vercorne bloeme vol minnen,
0 Anna, uitverkoren bloem van lief de,
U vruchtbarich boem en draegt geen groysele.
Uw vruchtbare boom draagt geen spruit.
0 here, sint ons een overvloysele
0 Heer, tend ons een toevloeisel
Van uwer minliker gracien soet,
1105
Van Uwe minnelijke, zoete genade,
Dat den boem der natueren mach crigen bloysele,
Opdat de boom der natuur 'n bloesem mag krijgen,
Daer ons salige vrucht uut groyen moet.
Waaruit ons een gezegende vrucht moge groeien.
Alsoe waerlijc als ghi uut reciter oetmoet
heid
Zoo waarachtig als Gij uit wezenlijke goedertierenUter droger roetsen daet water springen,
Uit droge rots water deedt springen
Ende naemt al dysraelsche in u behoet,
1110
En alle Israelieten in Uwe hoede naamt,
Soe wilt ons met uwer gracien mingen
Wit ons zoo vervullen met Uwe genade,
Dat Anna een vrucht ter werelt mach bringen.
Opdat Anna een vrucht ter wereld mag brengen.
DINGEL. Joachem, u seit God, ons here,
Joachim, U zegt God, onze Heer,
Dat ghi u selven to vreden stelt
Dat gij gerust moet zijn
Ende en truert noch en droeft niet meere,
1115
En dat gij niet meer treuren en schreien moet,
Want uwen druc wert haest bevelt.
Want uw druk zal spoedig verlicht worden.
Aldus dan u niet meer en quelt
Daarom dan : kwel u zelf niet meer
En gaet thuus ; hoert wies is meyne :
En ga naar huis ; hoor, wat ik bedoel
God seit, dat ghi gecrigen selt
God zegt, dat gij zult ontvangen
Een vrucht, van alien vruchten greyne.
1120
Een vrucht, het puik van alle vruchten.
Vol duechden wort si een f onteyne ;
Zij wordt een fontein vol deugden ;
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Elc sondaer sal in haer genaden,
Elk zondaar zal in haar goedertierenheid
Hem molten suveren van allen weyne ;
Zich kunnen zuiveren van alle ellende ;
Derfsonde die wert bi haer ontladen.
De last der erfzonde wordt door haar afgenomen.
Ten teekene dat u God sal gestaden,
1125
Ten teeken, dat God u dit vergunt,
Soe sal u comen te gemoete
Zal u te gemoet komen
U wijf, bevreed van alien quaden,
Uw vrouw, verlost van alle droefheid,
Ende sal u bieden hoefsche groete
En zal u een hoofschen groet bieden
Ter guldender porten, om stwifels boete.
Bij de Gouden Poort, — om twijfel uit te sluiten.
JOACHEM, Lof, here, en danc soe hebt van Bien
1130
0 Heer, ontvang lof en dank
Dat ghi den uwen aldus versiet !
Dat Gij aldus voor de Uwen zorgt !

Den ewigen lof moet u gescien
Eeuwige lof moet U gebracht,
Altoes, dat ghi der uwer pliet !
Aldoor, omdat Gij U de uwen aantrekt !
Des willic, also mi es bediet,
Daarom wil ik, zoo mij gezegd is,
Thuus keren ende stellen mi te vreden :
1135
Naar huis gaan en gerust zijn :
In hem, die mi dit weten liet,
Op Hem. die mij dit weten liet,
Soe settic mijn ellendicheden.
Leg ik mijn bekommernissen. —
Lof hebbe sijn grade groet besneden,
Lof zij Zijn groote, volmaakte genade,
Want is ter guldender porten mach scouwen
Want ik mag zien bij de Gouden Poort,
1140
Dies danckic Gode met sueter beden
En ik dank er God voor met een hartelijk gebed,
Annen, mijnre geminder vrouwen.
Anna, mijn geliefde vrouw.
Vor waer, soe magict nu we! behouwen
Voorwaar, zoo mag ik gerust vertrouwen
Dat mi seide die ingel soete !
Op hetgeen mij die lieve Engel zei !
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Dies willic haer bieden huessche groete.
Daarom zal ik haar mijn heuschen groet aanbieden.
God gruetu, Anne, suete vercorne !
1145
God groet u. Anna, lieve uitverkorene,
Los benic van alien tome,
Vrij ben ik van alle droefheid,
Want mi dingel heeft verhuecht.
Want de Engel heeft Mij verblijd.
Dies gae Wi te vreden, suver juecht !
Gaan we daarom in vrede. lieve vrouw !
Hi heeft mi bracht seer goede mare,
Hij heeft mij gebracht een zeer goede tijding ;
Dies benic vroe.
Daarom ben ik verheugd.
ANNE.
In groten vane
1150
In groote vreeze
Wasic om u, vercorne man;
Was ik om u. geliefde man:
Om dies ic u te volgen began,
Daarom ben ik u achterna gegaan
Ende bid u vriendelic, hoert mijn vercleeren,
En bid u vriendelijk, hoor mijn woord,
Dat ghi u emmer in Gods begeeren
Dat gij u onder geen voorwaarde over Gods wil
Niet en verslaet, want waert sijn wille,
1155
Mismoedig maakt, want ware het Zijn wil,
Wi cregen wet vrucht.
We zouden wel een kind krijgen.
JOACHEM.
Vrouwe, zwij cht at stile:
Vrouw, zwij g toch:
Daeraf so es mijn clagen gedaen
Daarover is mijn klagen gedaan !
Dies laet ons beide te vreden gaen,
Laat ons beide in vrede gaan,
Gode biddende als van Bien
God daarom biddende,
Datter ons salicheit in moet gescien,
1160
Dat ons daardoor heil moge geschieden,
Soe ic ben hopende van den sticke.
Zooals ik verhoop van deze zaak,
Dies gawi te vreden, ghi en icke.
Daarom, gaan we in vrede, gij en ik.
BEN VANDEN GEBUEREN. En hoorde mijn dage
noyt vremder abuus !
Nooit van mijn leven hoorde ik vreemder geval !
r--
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Wat seit men van joachem ?
Wat vertelt men van Joachim.?
ij GEBUER.
Hi es weder thuus,
Hij is weer thuis,
Alsoe ic corts heb Koren verclaren ;
1165
Zooals ik nog pas heb hooren beweren ;
Ende oec en was hi in .vij. jaren
En ook, hij was in geen zeven jaren
Soe vrolijc noch soe blide van moede,
Zoo vroolijk en zoo blij van gemoed,
ja van gelate.
En ook van uiterlijk.
i GEBUER.
Na dat ic bevroede,
Volgens mijn gedachte
Soe en waest niet goet datmen hem dede
Was het niet goed, dat men hem heeft aangedaan
Ja alsulken onwerde ende confusichede,
1170
Niets minder dan zoodanigen smaad en verachting
Ende vor alle tvolc alsoe bescaemde.
En dat men hem voor al 't yolk beschaamd maakte.
ij GEBUER. Mi docht dat alsoe niet en betaemde.
Mij dacht, dat zulks geen pas gaf.
Ja, mochtment zeggen int openbaer !
Als men dit ten minste openlijk mag zeggen!
i GEBUER. Thoet es thoet, dat latic daer.
Overheid is overheid ! daar blijf ik of !
1175
Laet ons van onsen woerden stillen :
Laat ons daarover zwijgen :
Dese papen makent alsoe si willen.
Deze priesters doen zooals zij willen.
Ic hebs meer gehoort, ic en seggen niet hoe.
Ik heb daar meer van gehoord. ik zeg niet hoe.
ij GEBUER. Het en hoert ons oec niet we! toe,
Het komt ons ook niet recht toe,
Daerin te sprekene ; dats anders nochtan.
Daarin mee te spreken ; dat komt er nog bij.
i GEBUER. Wilt ment hem witen?
Kan men 't hem verwij ten ?
1180
Wat maechs de man ?
ij GEBUER.
Wat kan er de man aan doen?
Oft hem God geen vrucht en verleent,
Indien God hem geen kind verleent,
Eest dan sijn scout ?
Is dit dan zijn schuld ?
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Wat, trouwen eer neent !
Waarlijk, ik zou zeggen van niet!
Hi creechse wel, waren si aen hem versien.
Hij zou er wel krijgen, als 't hem beschoren was.
ij GEBUER. Gods grade die moeter inne gescien,
Gods genade moet hierin geschieden
1185
Ende oec in onser alder lever,
En ook in ons alley leven.
Tsi bier oft eldere.
't Zij hier of elders.
i GEBUER.
Dat moet God geven,
Dat geve God,
En wil den bescaemden sijn scaemte so lijen, stieren,
En Hij moge voor den gesmade zijn smaad zoo beDatti na dese scaemte vor sijn scaemte noch moet
verblien !
moge verblijden!
Dat hij na deze schande zich nog over zijn schande
ANNA. 0 godlijc licht, vol gracien claer,
0 Goddelijk licht, vol klare schoonheid,
1190
U scijnte es blickende altoes eenpaer !
Uw glans straalt aldoor gestadig !
op den uwen ghi hittelij c laeyt ;
Gij laait heet op de Uwen neer ;
U grote gewichte es openbaer
Uw groote glorie is openbaar
In hemel, in erde, grondeloes zwaer.
In hemel en op aarde onmetelijk groot.
U vonc, invierich, altoes raeyt !
Uw vurig vonken schittert aldoor!
1195
Lof hebt der vrucht die ghi gesaeyt
Heb lof voor de vrucht, die Gij gezaaid
Hebt in minen besondegen lichame.
Hebt in mijn zondig lichaam.
Mijn man, die teersten was ontpaeyt,
Mijn man. die eerst bedrukt was,
zijn
Sal nu des drux, here, sijn verfraeyt :
Zal nu van zijn druk, o Heer, in vreugde ontheven
Ghebenedijt Si dies u name!
Gezegend zij daarom Uw Naam!
1200
Want seer bequame
Want zeer liefelijk
Soe went mijn vrucht, is hebt bevonden.
Wordt mijn vrucht, dit weet ik zeker!
Dies rise u lof, heere, tallen stonden !
Daarom rijze U lof toe. Heere, t'allen stonde! —

i GEBUER.
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JOACHEM. Noyt blider man en was op eerde,
Nooit blijder man was er op aarde,
Want Anna, mijn wijf, soet God begeerde,
Want Anna, mijn vrouw, zooals God verlangde,
Die heeft, also mi es verclaert,
1205
Heeft, zooals mij gezegd is,
Een suete dochter nu gebaert.
Een lieve dochter ter wereld gebracht.
Soe edel, soe reyn, soe scoen van live
Zoo edel, zoo rein, zoo schoon van leden,
En was ter werelt noyt van wive
Werd er nooit ter wereld van een vrouw
Geboren ! lof hebt dies, hemelsce vader,
Geboren ! Heb lof daarvoor. hemelsche Vader,
Want ghi mijn troest sift en berader.
1210
Want Gij zijt mijn hulp en toeverlaat.
Dies sift geloeft in ewegen tie!
Wees daarvoor geloofd in eeuwigen tijd ! --EEN PRIESTER. Joachem, ghi scijnt seer blie.
Joachim, gij schijnt zeer verheugd!
Vercorne vrient, wats u gesciet ?
Lieve vriend. wat is u overkomen ?
Segt ons de sake.
Zeg het ons.
En soudic niet,
JOACHEM.
Zou ik niet.
1215
Ghi heren ? ic ben soe wet gepaeit !
Gij, heeren ? Ik ben zoo gelukkig gestemd !
God heeft sijn grade op mi gespraeit
God heeft Zijn goedheid op mij neer gespreid
Soe overvloedich, ja diet wet vaet !
Zoo overvloedig, .-- voor ieder die 't goed begrijpt :
Ic, hopic, nemmeer en werd versmaet
Ik zal, hoop ik, nimmec weer versmaad worden
Inden tempel, des ben ic vro,
In den tempel — en hoe blij ben ik erom --Om mijn onvruchtbaerheit.
Om mijn onvruchtbaarheid.
1220
DANDER PRIESTER. Keren ! lieve, hoe soo ?
Lieve hemel, hoe zoo?
Joachem, dats ons lief om horen !
Joachim, dat hooren wij gaarne !
JOACHEM. Noyt scoender kint en was geboren —
Nooit is er schooner kind geboren.
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Ghi heren, dat si u wel verclaert
Gij, heeren, gij moogt het wel weten,
Dan Anna j. dochter heeft gebaert,
Dan de dochter, die Anna heeft gebaard,
1225
Mijn lieve wijf ; dies soudic begeeren
Mijn lieve vrouw ; daarom verlang ik
Aen u beiden, om cort vercleeren,
Van u beiden. om kort to gaan,
Dat ghi mi enen sueten name
Dat gij mij een zoeten naam
Wout condegen, soet haer best betame,
Woudt opgeven, gelijk haar 't beste zou passen
Na haer scoenheit ende behoerte.
Naar haar schoonheid en haar eisch.
EEN PRIESTER. Welc tijt was des kints geboerte? 1230
Op welken tijd is het kind geboren ?
Joachem, vrient, doets ons gewach,
Joachim, vriend, deel ons dit mede,
Dit Koren wi gheerne.
Wij hooren het gaarne.
Den .viij. dach
JOACHEM.
Den achtsten dag
Van september dat kint lof sam
Van September was het, dat het edel kind
Van harer moeder ter werelt quam,
Van hare moeder ter wereld kwam,
1235
Ende daer om spoet u, sonder beyen.
En spoedt daarom, zonder toeven.
Ic wil gaen thuus, en doen bereyen
Ik wil naar huis gaan en klaar doen maken
Mijn dingen, alsoe daer toe behoert,
Mijn dingen, gelijk daarbij past,
Ende wilt mi volgen rechtevoert.
En wilt mij onmiddellijk volgen.
Dies biddic u, tes meer dan tijt,
Daarom bid ik u, 't is meer dan tijd.
Scep hem den name
Bedenkt voor 't kind een naam.
1240
DANDER PRIESTER. Ghebenedijt
Gezegend
Moet sijn de vrucht, om ons verhogen.
Moet zijn het kind, ons ter vreugde.
Maer hoe selen wijt heeten mogen
Maar hoe zullen wij het heeten mogen,
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Dit kint ? Geselle, wilt mi beraen,
Dit kind ? Vriend, geef mij raad.
Ic bens te weets.
Ik weet er geen weg mee !
DEERSTE PAPE.
Bidt vol genaen
Bid vol ootmoed
Den oversten here met goeden avise,
1245
Den oppersten Heer, welberaden,
Datti ons even naem bewise
Dat Hij ons een naam geve
Als sijn heilege wille Si,
Gelijk het Zijn heilige wil is.
Bidt dies met nernste.
Bid daarom met aandrang. —
DINGEL.
Soe hoert na mi,
Luistert dan naar mij,
Wies dat is u nu sal vercleeren.
Wat ik u nu zal verkondigen.
Noemse Maria : dit seit hi di
1250
Noem ze Maria : dit zegt u
Die hoechste here ; tes sijn begeren
De hoogste Heer ; 't is Zijn verlangen !
Den wreeden viant te sijnder deeren
De wreede duivel tot zijn verderve
Ende alle den hemelscen here ter vrame,
En geheel het Hemelsche heir ten profijte,
Makic te binnen u deser meeren.
Maak ik u deze openbaring bekend.
Dat Maria wert haren name.
1255
Dat Maria haar naam zal worden.
Si wort den here alsoe betame,
Zij wordt den Heer zoo welgevallig,
werd.
Dat noyt haer weerde en was volscreven,
Dat nooit haar waarde in haar volheid beschreven
Hoe hoge, hoe groet ende hoe bequame
Hoe hoog, hoe groot en hoe heerlijk
Dat si daer boven sal sijn verheven.
Zij daarboven zal worden verheven.
1260
Den staet der inglen sal haer aencleven.
Zij zal denzelf den rang bekleeden als de engelen.
EEN PRIESTER. Lof, salich kint, gebenedijt
Heil, gezegend kind, gebenedijd
Van Gode, die ons dees boetscap brachte !
Door God, die ons dees tijding lief brengen !
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DANDER PAPE. In ewer moeder lichame gewijt,
In uws moeders schoot geheiligd,
Lof salich kint gebenedijt.
Heil, heilig en gezegend kind!

ZESDE BEDRIJF,
MARIA'S OPDRACHT.
Het tooneel is in den tempel. — Joachim en Anna brengen Maria met haar
vier gespelen naar den tempel, waar zij door den Hoogepriester ontvangen
en aangenomen wordt.

ANNA. Lof, here, en danc in alien tien ! —
Lof , Heer, en dank in alle tij den !
Vercorne man, wilt u verblien :
Geliefde man, wil u verblijden :
Al es ons kint seer jonc van dagen,
Al is ons kind zeer jong van dagen,
Soet blijet, het es na Gods behagen
Toch blijkt het, 't is naar Gods behagen,
1220
Seer wijs van shine suptiji en vroet,
Zeer wijs van zin, schrander en verstandig,
Scoen, bequame, vol der oetmoet.
Schoon, lieftallig, vol van ootmoedigheid.
Nochtan en eest, God hebs gewout,
Nochtans is zij, in der waarheid,
Nu recht omtrent maer .iij. jaer out.
Eigenlijk pas ongeveer drie jaren oud.
Dus, waert u wille, ic sout wel raen
Daarom, als 't uw wil is, zou ik wel aanraden,
1225
Dat wise inden tempel daen,
Dat wij haar naar den tempel brachten,
Want si hevet mi gewaecht.
Want ze heeft er mij over gesproken.
Wat segdier af, doehter ?
Wat zegt gij daarvan, dochter ?
Mijn suver maeeht,
JOACHEM.
Mijn lieve meisje,
Uwe begeerte als van dien,
Uw verlangen in dezen,
Lief, kint, die sal u wel gescien,
Lief kind, zal u bevredigd worden;
1230
Dies segt mi ; gaet mi me of tegen,
Daarom zeg het mij ; of 't mij lief of leed is,
U wille sal sijn.
Uw wil zal gebeuren.
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ONS VROUWE.

Vader, is ben genegen
Vader, ik ben genegen
Altijt te doene na u bevelen,
Altijd te doen naar uw bevelen,
Ende Gode te dienene.
En God te dienen.
Dees vier gespeelen,
ANNE.
Deze vier gespelen,
Maria, dochter, wilt met u leyen :
Maria, dochter, moet ge met u geleiden :
Wijsheit en laet van u niet sceyen ;
1235
Wijsheid, laat die niet van u scheiden,
Oetmoedicheit es den anderen name;
Ootmoed is de tweede ;
Suverheit de derde die geeft vrame ;
Zuiverheid is de derde, zij geeft baat ;
Ghehorsamheit om duecht verstiven.
Gehoorzaamheid, om de deugd te versterken.
Dese selen altoes met u bliven.
Deze moeten altoos met u blijven. —
1240
Nu kinder, tert op, weest onversaecht.
Nu, kinderen, gaat naar boven, weest onbevreesd !
Heere, ontfaet dees suver maecht
Heer, ontvang deze zuivere maagd
Met haren gespeelen, dies biddic dy,
Met hare gespelen, dit verzoek ik u,
En nemtse in hoeden.
En neem ze in uw hoede.
In Gods namen sy !
BISSCOP.
In Gods Naam zij het zoo!
Nu ga wy, dochter, onder u viven.
Nu laat ons gaan, dochter, met u vijven,
1245
Dat ghi eendrechtich tsamen moet bliven,
Dat gij eendrachtig bijeen moogt blijven,
Alsoe is hope, na recht bekin,
Zooals ik verwacht, als ik mij niet vergis,
Dat sal volcomen.
Dat inderdaad gebeuren zal.
Nu kinder, tert in.
JOACHEM.
Nu, kinderen, treedt binnen !
Dat alden hemelscen heere soet
Dat aan geheel het hemelsche heir
U reyn bestaen bequaem sijn moet!
Uw reine intrede mope welgevallig zijn !
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Wi sceiden van u nu ; als in desen,
1250
Wij scheiden thans van u ; moge in deze zaak
Gods gracie wil altijt bi u wesen.
Gods genade u altijd bijblijven.
BISSCOP. Lief kint, hoe es den name dijn ?
Lief kind, hoe is uw naam ?
MARIA. Maria.
Maria.
BISSCOP.
Wel moetti comen sijn !
Wees welgekomen !
In duechden wil u God gesterken.
In deugden moge u God versterken.
Ghi selt nayen, stofferen en werken
1255
Gij zult naaien, opmaken en bewerken
De orlementen des tempels, en voort
De ornamenten des tempels en verder
Seldi u oefenen, alsoet behoort,
Zult gij u oefenen, zooals het behoort,
Ten geboden Gods, in alien tyen ;
In de geboden Gods, ten alien tijde ;
Ter leeringen ende ter prophecien
Bij de leering en de prof etieen
Pijnt u to volgen in alien keere.
1260
Wees aandachtig, op alle wijze.
Seldi, Maria ?
Zult Aij dat, Maria?
MARIA.
Jaic, geerne, heere.
Ja, gaarne, Heer.
ANNA. Nu ga wi, Joachim, vercorne man,
Gaan we nu, Joachim, beminde man,
Maria es inden tempel bleven.
Maria is in den tempel gebleven.
JOACHEM. God wilse met duechden verlichten voort an.
God moge ze ook verder met deugden tooien.
ANNA. Nu ga wi, Joachem, vercorne man.
1265
Gaan we nu, Joachim, beminde man.
JOACHEM. Die hemel ende erde heeft int gespan,
Die hemel en aarde in Zijn macht heeft,
Die wille haer salegen voortganc geven.
Geve haar heiligen voortgang !
ANNA. Nu ga wi, Joachem, vercorne man.
Gaan we nu, Joachim, beminde man.
Maria es inden tempel gebleven.
Maria is in den tempel gebleven.
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ZEVENDE BEDRIJF.
MARIA'S VERLOVING.
Het tooneel is in den tempel. --- Dit Bedrijf heeft de volgende tooneelen.
1. De Hoogepriester en de priesters beraadslagen over Maria's huwelijk ;
2. Ook Joachim en Anna, eerst met elkaar en daarna met den Hoogepriester
en Maria ; 3. De engel verschijnt en geeft de oplossing ; 4. Jongelingen
van Davids geslacht, die door den Hoogepriester zijn opgeroepen, verheffen
Maria's deugden ; 5. De I !oogepriester gelast hen, hun roede to nemen;
dit moet ook Jozef doen, wiens roede bloeit : 6. Jozef en Maria verloven zich.
-

1270
BISSCOP. Ghi heren, ml wondert alte sere,
Gij, heeren, het verbaast mij ten hoogste,
En dede grade vanden here,
Alleen de genade van den Heer kan dat verklaren,
Hoe dat Maria, dese suete maegt,
Dat Maria, deze zoete maagd,
Dus jonc haer soe suptijlic draegt.
Nog zoo jong, zich zoo schrander gedraagt.
1275
In alien dingen, dats openbaer,
In alle dingen, dat blijkt duidelijk,
Es si soe duegdelijc.
Is zij zoo voortref f elijk
Dats seker waer,
EEN PRIESTER.
Dat is zeker waar,
Her bisscop ! wi en hebben noyt vernomen
Heer Hoogepriester ! wij hebben nooit ondervonden,
Selc maegt hier inden tempel comen,
Dat zulk een maagd hier in den tempel is gekomen,
Van bedene, van werkene soe wijs, soe vroet,
Van bidden, van werken zoo wijs, zoo vroed,
1280
Soe scoen, soe lieflijc en vol der oetmoet.
Zoo schoon, zoo lieflijk en vol van ootmoed.
Ic en can gepeynsen hoe dat sij
Ik kan niet begrijpen, hoe dat mogelijk is,
Na haer joncheit.
Haar jeugd in aanmerking genomen.
Wat raeddy my,
BISSCOP.
Wat raadt gij mij,
Ghi heren ? wi moeten den gebode
Gij, heeren ? Wij moeten aan de wet
Gehoorsam wesen, al sceiden wi noode
Gehoorzaam zijn, al scheiden wij noode
1285
Van deser maegt, om cort verclaren.
Van deze maagd, ronduit gezegd.
76

Si es seer nakende hueren jaren.
Zij begint haar jaren dicht to naderen.
Onsprekelyc eest, datmen soude rueren
Ongehoord is het, dat men zou gewagen
Van enegen jongen creatueren,
Van eenig jong meisje,
Dat sy mocht hebben alsulken sin.
Dat zij aldus van inborst zou wezen,
En hadsi den heilegen geest niet in.
1290
Als de Heilige Geest niet in haar was.
Want si es een vorme der reynicheit
Want zij is een voorbeeld van reinheid
Ende der oetmoet.
En van ootmoed.
DANDER PRIESTER. Vor waer geseyt,
In waarheid gesproken.
Si es de sorchfuldichste ende de bequaemlijxste,
Zij is de zorgzaamste en de vaardigste,
De gehorsamste ende de tamelyxste
De gehoorzaamste en de zedigste
In alien dingen, soet es beseven.
1295
In alle dingen, zoo de ondervinding leert.
Si leit bat yngele- dan menscen leven ;
Zij leidt meer een engelen. dan een menschenleven ;
Si es volmaect ende onbeviect.
Zij is volmaakt en onbevlekt.
BISSCOP. Maecht fijn, daer Salamon of sprect
Liefelijke maagd, waar Salomon van spreekt
In sinen cantiken, soe is verzinne :
In zijn Hooglied, zooals mij in de gedachten komt:
„Ghi sift met alien scoen, mijn vriendinne i
1300
,,Gij zijt geheel schoon, mijn vriendinne!
In u en es geen smette gesticht.
Op u is geen smet gevallen.
Scoender dan de zonne. ende boven dlicht
Schooner dan de zon, en boven het licht
Der sterren duytnemenste, ongebreckelijxste
lijkste
Der sterren de meest uitblinkende. de onuitputter
Fonteyne vloyende inder gracien, de reckelijxste
Bron, overvloeiend in genade, de uitnemendste,
Die noyt ter werelt ontfinc wesen." —
1305
Die ooit ter wereld het aanzijn ontving." —
Wat saels gescien?
Wat moet er gebeuren ?
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DEEN PRIESTER.

Nu, als to desen
Nu, in dezen
Wille ons de here verlenen spoet,
Moge de Heer ons voorspoed geven,
Dat tonser salicheit wesen moet.
Hetgeen ons ter zaligheid strekken moge. —
JOACHEM. Anna, vercorne geminde vrouwe,
Anna, uitverkoren, geliefde vrouwe,
Daer is in duegden mi toe betrouwee
1310
Op wie ik mij in waarheid geheel kan verlaten.
Eest wonder dat mi therte verhuecht es,
Is het wonder, dat mijn hart verblijd is,
Als Maria, de duegdelike kersouwe,
Omdat Maria, dat deugdenrijke bloempje,
Besprayt es metten hemelscen douwe
Besproeid is met hemelschen dauw
Van gracien, daer elkerlij c in verhuecht es!
Van genade, waarin elk zich verblijdt !
Want si tverchiersele van alder duecht es.
1315
Want zij is het sieraad van alle deugden,
Oetmoedelij c inden tempel des heren
Ootmoediglijk in den tempel des Heeren
Boven alle meechden, dwelc ons een vruecht es.
Boven alle maagden, hetgeen ons tot vreugde strekt.
Salicheit moeter by vermeeren.
Zaligheid moet er door vermeerderd worden.
ANNA. Joachem, geminde man vol eren,
Joachim, geliefde man, vol aanzien,
Si en salder niet lange in molten bliven.
1320
Zij zal daar niet lang in kunnen blijven.
JOACHEM. Soe machse haer tot huwelike state keren,
Dan kan ze den huwelijken staat kiezen,
Oft in suverheden haer selven bescriven.
Of zich scharen in de rij der zuivere maagden.
ANNA. Gods grade die wil in haer becliven,
Gods gratie moge in haar blijvend werken,
Want Si scier hubaer wesen sal,
Want spoedig zal zij huwbaar zijn,
1325
Reyn duegdelijc boven alle wiven.
Rein, deugdelijk boven alle vrouwen.
Dies lovic den oversten here van al.
Daarom loof ik den Oppersten Heer voor alles.
JOACHEM. Hi, die hemel ende erde, berch ende dal
Hij, die hemel en aarde, berg en dal,
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Gemaect heeft, die laetse voort regieren ;
Gemaakt heeft, laat Die haar in 't vervolg bestieren;
Hi salse best hueden voor ongeval,
Hij zal haar 't best beschermen tegen ongeval,
Ende duegdelic tsijnder gelieften bestieren !
1330
En trouw volgens Zijn welbehagen geleiden !
ANNA. Nu laet ons met herten goedertieren
Nu laat ons, met deemoedig harte,
Loven den here, tes meer dan tij t,
Den Heer prijzen, 't is meer dan tijd,
Dat Maria soe duegdelijc es van manieren
Omdat Maria zoo voortref f elij k is van levenswijze
Dor de gracie des heren gebenedijt.
Door de genade van den hooggeprezen Heer.
JOACHEM. Lof, goddelije wesen, diet al verblijt,
1335
Lof, goddelijk Wezen, dat het al. verblijdt ;
Ingelen, menscen, hemel ende erde.
Engelen, menschen, hemel en aarde !
ANNA. Lof, specie vol duechden, der yngelen jolijt.
Lof, Specerij vol deugden, der Engelen vreugd !
JOACHEM. Lof, goddelije wesen gebenedijt.
Lof, goddelijk, gezegend Wezen!
ANNA. Lof, die fonteyne van gracien sift,
Lof, bron van genade,
1340
Onsprekelic es u hoge weerde.
Onuitsprekelijk is Uw hooge waarde.
JOACHEM. Lof, godlijc wesen diet al verblijt,
Lof, goddelijk Wezen, dat het al verblijdt:
Ingelen, menscen, hemel ende erde.
Engelen, menschen, hemel en aarde !
Dat Maria, die meegdelike geerde,
Omdat Maria, die maagdelijke twijg,
Met uwer gracien dus es versien,
Met Uwe genade zoo is. beladen,
1345
Dies moet u ewigen lof gescien.
Daarvoor moet U eeuwige lof geschieden. ^BISSCOP. Na Gods gebod moet u verclaert sijn :
Naar Gods gebod zij u verkondigd :
Alle meegden die verjaert sijn
Alle maagden, die de jaren hebben,
Die trecken thuus bi vader ende moedere.
Laat die vertrekken naar huis, bij vader en moeder,
Ende nemen man als Karen behoedere.
En een man nemen tot haar beschermer.
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Dit benic - gebiedende, sonder respijt.
1350
Dit gebied ik, zonder uitstel.
Maria, ghij hebt oec uwen tijt
Maria, gij hebt ook uw tijd bereikt,
Die daer toe steet : reyn, suver geerde,
Die daartoe staat : rein, zuiver rijsken,
Ghi moet oec huwen
Gij moet ook huwen.
MARIA.
By uwer weerde,
Bij uwe waardigheid,
Eerwerdich vadere, ic hebbe in my
Eerwaarde Vader, ik heb mij
Genomen, op dat Gods wile sy,
1355
Voorgenomen, als het Gods wil moge zijn,
Dat ic mijn reinicheit ende mijn trouwe
Dat ik mijn reinheid en mijn trouw
Gode almechtich offeren souwe.
Aan God almachtig offeren zou.
Dus soudic geerne houden Gode
Daarom zou ik gaarne voor God houden
Mijn opset van lien, ende den gebode
Mijn voornemen in dezen, als dat niet
Niet contrarie en ware van diem.
1360
Strijdig is met de wet.
BISSCOP. Maria, dat en mach niet gescien,
Maria, dat kan niet geschieden,
Na mijn verstaen ; ic en weets hoe keren.
to doen...
Volgens mijn opvatting... Ik weet niet, hoe daarmee
Almechtich God, here alder heren,
Almachtige God, Heer aller heeren,
Wilt ons verlichten met saleger leeren
Wil ons verlichten met heilige leering
In duegden tot onser sielen bate.
1365
In deugden, ten bate van onze zielen,
Oft Maria, wiens duegden altijt vermeeren,
Of Maria, wier heiligheid altijd toeneemt,
Hier bliven sal inden tempel des heren
Hier blijven zal in den tempel des Heeren,
Oft haer voegen tot huwelyken state.
Of zich keeren tot den huwelijken staat. —
DINGELE. Her bisscop hoort de redene mijn:
Heer Hoogepriester, hoor naar mijn woorden:
1370
Alle, die van Davids geslachte sijn,
Allen, die van Davids geslacht zijn,
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Die bringer droege roeden sonder vernoyen, drieten,
Laat die hier brengen droge roeden, zonder verEnde de wiens dat Baer sal bloyen,
En hij, bij wien dat deze zal bloeien,
Sal Marien hebben in hoeden
Zal Maria in zijn hoede nemen
Te huwelike ; wilt u hier met spoeden.
Ten huwelijk ; wil hiermede spoed maken.
BISSCOP. Lof, cracht, des alle crachten cracht hebben. 1375
Lof, kracht, waarvan alle krachten kracht ontleenen,
Dat ghi u vrienden aldus versiet.
Omdat Gij aldus voor Uw vrienden zorgt.
,i, PRIESTER. Wel hem, die u in haer gedacht hebben.
Gelukkig zij, die U in hun gedachten hebben!
Lof, cracht, des alle crachten cracht hebben.
Lof, kracht, waarvan alle krachten kracht ontleenen,
BISSCOP. Wat dat wi, menscen, in duechden gewrocht
hebben,
hebben,
Wat wij, menschen, met ons vermogen gewrocht
Bi uwer duecht soe en eest al niet.
1380
Is, bij Uw macht, alles nietig!
ij PRIESTER. Lof, cracht, des alle crachten cracht hebben,
Lof, kracht, waarvan alle krachten kracht ontleenen,

Dat ghi u vrienden aldus versiet.
Dat Gij aldus voor Uw vrienden zorgt.
BISSCOP. Nu salic, sonder te letters yet,
Nu zal ik, zonder 't minste uitstel,
Alle dat van Davits geslechte geresen es
Allen die uit Davids geslacht geboren zijn,
Ende tot huweliken state bequame int wesen es, 1385
En tot den huwelijken staat rijp geworden,
Gaen doen versamen met grocer spoede.
Bijeen doen komen met grooten spoed.
Laet sien wie Marien, vol - der oetmoede,
Laat ons zien, aan wien Maria, vol van ootmoed,
Sal vallen ten goede ; Si es soe duegdelijc.
Ten deel zal vallen ; zij is zoo voortref f elij k !
J. PRIESTER. Elc mach int herte wel wesen vruegdelijc,
leder mag zich in zijn hart wel verblijden,
Al Davids geslechte mach wel verblien !
Geheel het geslacht van David mag zich verheugen!
Tert voort, ghi heren, in alien sien.
Treedt naar voor, gij, heeren, van alle zijden. —
i JONGELINC. Gods werken sijn wonderlijc te verstane.
Gods werken zijn wonderlijk te verstaan.
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ij JONGELINC. Wie sal sijn wijsheit dan gronderen ?
Wie zal Zijn wijsheid dan doorgronden?
iii JONGELINC. Het gaet verre buten minen vermane.
Het gaat ver wat ik ervan zou kunnen zeggen, te
boven.
i JONGELINC. Gods werken sijn wonderlijc te verstane.
Gods werken zijn wonderlijk te verstaan.
1395
iii JONGELINC. Nu pinen wi, na sbisscops bevel, te gane
Laten wij ons nu beijveren op 'sHoogepriesters bevel
Ten temple, daer elc mach veryubileren.
Naar den tempel te gaan, waar elk mag jubelen.
i JONGELINC. Gods werken sijn wonderlic te verstane
Gods werken zijn wonderlijk te verstaan.
ij JONGELINC. Wie sal sijn wijsheit dan gronderen? 1400
Wie zal Zijn wijsheid dan doorgronden ?
deren,
iii JONGELINC. Die hem in wijsheden met wijsheden IonDie zich op wijsheid met wijsheid toeleggen
Doent sonder vaer,
Doen dit zonder vrees.

ij JONGELINC. Die wise dolen meest.
De wijzen dwalen het meest.
i JONGELINC.
Dats emmers waer !
Dat is zeker waar!
iii JONGELINC. Te beter hebben sift, die goet clerc sijn
Des te beter hebben zij 't, die goed geleerd zijn.
i JONGELINC. Ja, wat segdijs ? Moet niet een wonderlic
werc sijn,
1405
Ja, wat zegt ge ervan ? Is het niet jets wonderlijks,
Dat Maria, de maegt reijn van gedachte,
Dat Maria, de maagd van reine gedachte,
Bi Gods bevelene uut Davids geslachte
Op Gods bevel, uit Davids geslacht
Enen man sal trouwen, geseit vor al,
Een man zal trouwen, let wel bier op.
Niet wetende wie dat hi wesen sal.
Terwijl ze niet weet, wie dat hij wezen zal,
Dan si in Gods begeerte te vreden es ?
1410
Alleen maar tevreden zijnde met Gods wil ?
es,
ij JONGELINC. Menich maecht, die opten dach van heden
Menig maagd, op den dag van vandaag,
En soude soe lichte niet gepayt sijn.
Zou niet zoo licht tevreden zijn.
sijn,
iij JONGELINC. Die haer gecrigen sal, mach wel verfrayt
Die haar krijgen zal, mag wel verheugd zijn,
82

Want haer minlij c opsien es soe sedelij c.
Want haar lieve oogopslag is zoo zedig.
i JONGELINC. Ende Maria, die oetmoedege maecht seer
vredelij c,
1415
En Maria, die ootmoedige en vreedzame maagd,
Sal op Gods betrouwen, soet jonst huer riet,
Zal in betrouwen op God, zooals Zijn genegenheid
het haar ingaf.
Enen man gaen trouwen, at en kint sijs niet.
Een man gaan trouwen, al kent ze hem niet.
ij JONGELINC. Wie hoerde noit wonderliker dingen ?
Wie hoorde ooit wonderlijker dingen ?
iij JONGELINC. Die sijn rijsken bloyende sal bringen,
Wiens roede bloeien zal.
Sal de maegt trouwen, dats openbaer.
1420
Zal de maagd trouwen, dat is bekend.
i JONGELINC. Dat teeken sal groot sijn.
Dit teeken zal groot zijn.
ij JONGELINC.
Dats emmers waer !
Dat is zeker waar !
Men each sulc wonder noyt gevallen.
Men zag zulk wonder nooit gebeuren.
iij JONGELINC. Diense geburen sal van ons alien,
Wien zij ten deel zal vallen van ons alien,
Es van Gode seer uutvercoren.
Is door God ten zeerste uitverkoren.
1425
i JONGELINC. Op eerde en was noyt scoender geboren:
Op aarde werd nooit schooner (maagd) geboren.
Haer scoenheit veriieht at tscijn der sonnen
Haar schoonheid is boven het licht der zon. ronnen
ij )ONGELINC. Haren meegdeliken lichaem es soe dor
Haar maagdelijk lichaam is zoo doorstroomd
Met minnen tot duegdeliker ingloedicheit !
Met lief de tot vurige deugd!
iij JONGELINC. Si es soe vol der oetmoedicheit,
Zij is zoo vol van ootmoedigheid,
Elker herten geeft si goet exempele.
1430
Elk hart geeft zij een goed voorbeeld.
i JONGELINC. Hets de vorsienichste vanden tempele,
Zij is de schranderste van den tempel,
De wijste, de oetmoedichste ende de reynste,
De wijste, de ootmoedigste en de reinste,
De gehorsamste den here, ende de serteynste tigste.
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Die noyt op groyende was in duechden.
Die ooit in deugden is opgegroeid.
ij JONGELINC. Dat else warechtich.
Dat is ze waarachtig.
iij JONGELINC.
Si es soe vol vruechden
1435
Zij is zoo vol blij dschap,
Dat noyt op eerde en quam haers geliken,
Dat nooit op aarde haars gelijke kwam,
Alsoet wel blij ct.
Zooals blijkbaar is.
i JONGELINC.
Ic ben mechtich ende rike,
Ik ben machtig en rijk,
Maer mocht nil de scoen maegt geburen,
Maar mocht mij de schoone maagd te beurt vallen,
Ic dancte Gode der goeder aventuren.
Ik zou God danken voor dit goede geval.
Ende is wilder herte ende sin toe leggen
1440
En ik zou mijn hart en zinnen er op toe leggen,
Huer te beminnene.
Haar te beminnen.
ij JONGELINC.
Alsoe mochten wi oec seggen,
Zoo mochten wij ook spreken,
Hier en es niement, vaet mijn vercleren,
Hier is niemand, hoor mijn verzekering.
Hi en soudse te huwelike wel begeren,
Of hij zou haar wel ten huwelijk begeeren,
Marien, die een bescut vor toren es.
Maria, die een bescherming tegen leed is.
iij JONGELINC. Hi salse wel crigen diere toe geboren es.
Hij zal ze wel krijgen, die voor haar geboren is. 1445
Ic meynder noch sulc es there na lesen sal.
'k Denk, dat er zullen zijn, die het geheim om haar
te verwerven, trachten uit te vinden.
i JONGELINC. Sun roede sal bloyen die brudegoem wesen
Zijn roede zal bloeien, die de bruigom zal zijn. sal.
Ga wi ten temple de maecht aenscouwen.
Gaan we naar den tempel de maagd aanschouwen.
ij JONGELINC. Tes messelic wie ons meskief genesen sal,
't Is onzeker, wie ons leed genezen zal :
1450
Sijn roede sal bloyen, die brudegoem wesen sal.
Zijn roede zal bloeien, die de bruigom wezen zal.
iij JONGELINC. Sijn aventuere es groet, die in desen sal
Zijn geluk is groot, die in dezen zal
Gode behagen ende de maget trouwen.
Gode behagen en de maagd huwen.
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i JONGELINC. Sijn roede sal bloyen die brudegoem wesen
Zijn roede zal bloeien, die de bruigom zal zijn. sal.
Ga wi ten temple de maegt aenscouwen,
Gaan we naar den tempel de maagd aanschouwen.
God wil ons met siere gracien bedouwen !
1455
God mope ons met Zijn genade bedauwen ! —
BISSCOP. Inden name des heren, hoort alle, die sift
In den Naam des Heeren, hoort alien, die zijt
Van Davids geslechte sonder verwijt
Van Davids eerbiedwaardig geslacht,
Te huwene : brinct elc een roe
En huwbaar : brengt alien een dorre
Droege, dat God sijn grade doe
Roede, opdat God Zijn gunst bewijze
Tot onser salicheit, hoe dat geet.
1460
Tot onze zaligheid, hoe dat het ga.
bereet
i VAN DAVIDS GESLECHTE. Her bisscop, wi sijn alle
Heer Hoogepriester, zij zijn alien bereid
Naer u gebod, soet redene Si.
Volgens uw gebod, zoo als redelijk is.
Joseph tent voort.
Jozef, treed nader.
Wat hanct aen my?
JOSEPH.
Wat is er aan mij gelegen ?
Ghi heren, wilt mi dies verdragen,
Gij, heeren. wilt mij hiervan vrijstellen.
1465
Ic bens onwerdich
Ik ben t niet waardig.
Hoort mi gewagen :
BISSCOP.
Hoort mij of kondigen :
Wiens roede dat bloyt mach wel verblien.
Hij, wiens roede bloeit, mag zich wel verheugen,
Want hi sal trouwen der maegt Marien,
Want hij zal huwen de maagd Maria,
Joachems dochter, na Gods bevel.
Joachims dochter. naar Gods bevel.
Stect op u roeden ! — 0 God Emanuel,
Steekt op uw roeden ! --- 0 God Emmanuel,
1470
Hoe mach dit wesen ? dits vremt bediet :
Hoe kan dit zijn ? Dit beduidt jets vreemds :
Hier en bloyt een ynckel roede niet.
Hier bloeit niet eene enkele roede.
Nochtans seide dingle, int openbaer,
Nochtans zei de Engel uitdrukkelijk,
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Dat sonde gescien.
Dat dit gebeuren zou.
J. PRIESTER.
Joseph, comt naer.
Jozef, kom nader.
Weest onderhorich naer dbetamen.
Wees gehoorzaam, naar betamen,
Stect op u roede, en wilt u niet scamen ;
1475
Steek omhoog uw roede, wil u niet schamen ;
Wat God begeert, dat moet gescien.
Wat God begeert, dat moet geschieden.
JOSEPH. Ghi heren, dat kennic, maer al in lien
Gij, heeren, dat erken ik, zeker. tot dat al
Benic bereet in alder mater.,
Ben ik volkomen bereid.
Maer dees soe mochti ml wel verlaten.
Maar hiervan was ik gaarne vrijgesteld door u.
BISSCOP. Lof, here, die niement en can geliken.
1480
Lof, o Heer, op Wien niemand kan gelijken,
Hier doedy openbaerlijc bliken
Hier doet Gij openlijk blijken,
Dat alle dinc es in u vermogen.
Dat alle dingen bij U mogelijk zijn.
Joseph, ghi moecht u wel verhogen,
Jozef, gij moogt U wel verheugen,
Want God die heeft u uutvercoren
Want God heeft u uitverkoren
1485
Boven al dandere ; nu, na dbehoren,
Boven alle anderen ; zooals 't behoort,
Josep, soe moetti trouwen to wive
Jozef, moet ge tot vrouw nemen
Marien reyn, suver, bequame von live,
Maria, rein, zuiver, schoon van lichaam,
Alsoet de overste here begeert.
Zooals de opperste Heer het verlangt.
JOSEPH. Her bisscop, dat en wert u niet geweert.
Heer Hoogepriester, dat wordt u niet geweigerd.
1490
BISSCOP. Nu, Joseph, in onderhoricheden
Nu, Jozef, in gehoorzaamheid
Soe geloefdy den here, dat ghi met vreden
Belooft gij den Heer, dat gij met vrede
Ende met getrouwicheden, in werken van minnen,
En met trouw, in werken van lief de,
Marien, vol der oetmoedeger sinnen,
Maria, vol van ootmoedigen zin,
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Volstandich bi bliven selt emmermeere
Standvastig nabij zult blijven
Sonder afsceiden ?
Voor goed ?
Dat gelovic haer ende Gode den here, 1495
JOSEPH.
Dat beloof ik haar en aan God den Heer,
Vor u, her bisscop, als man van trouwen.
Voor u, Heer Hoogepriester, als man van eer.
BISSCOP. Dat geloefdy oec, Maria?
Dat belooft gij ook, Maria ?
MARIA.
Jaic, here.
Ja, Heer!
God laet u we! houwen
BISSCOP.
God helpe u woord te houden!
Nu, Joseph, vrient, wilt u bereiden
Nu, lozef, vriend, maak u gereed
Thuus wert te treckene, Bonder beiden,
Naar huis te trekken, zonder toeven,
1500
Maria, dochter, ende Joseph, ghi,
Maria, dochter, en gij, Jozef,
Weest onderhorich.
Weest gehoorzaam.
In Gods namen Si.
JOSEPH.
Dat zij zoo in Gods Naam !
Maria, laet ons gaen gereetscap maken,
Maria, laat ons gereed maken,
Soet ons betaemt„ van alle saken :
Zooals 't ons betaamt, alle zaken :
Ic wil gaen trecken ongelet
Ik wil vertrekken zonder uitstel
Te Bethleem wert.
Naar Bethlehem.
MARIA,
Ende ic te Nazareth.
1505
En ik naar Nazareth.
Gods gracie wil ons alsoe gewegen,
Gods genade moge ons zoo leiden
Datter sinen lof in sy gelegen.
Dat het strekke tot Zijn glorie !

ACHTSTE BEDRIJF.
MARIA-BOODSCHAP.
Het tooneel is in Maria's woning te Nazareth. --- God beveelt aan Gabriel
om Maria aan te kondigen, dat zij de moeder zal worden van den Verlosser
en Maria ontvangt deze hemelsche Boodschap.
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GOD. Gabriel, hoert : wilt u bereyen,
Gabriel, hoor : maak u gereed,
Sijt snel, en wil niet langer beyen,
Wees snel, wil niet langer toeven,
Ic wil aan nemen menscen nature,
Ik wil de natuur van den mensch aannemen,
Volcomen dat die propheten seyen
spelden,
In vervulling doen gaan, wat de profeten voor'Van mire hoger gebuertelicheyen,
Omtrent Mijn hooge geboorte,
Aen een meechdelike figure,
Uit een maagdelijk lichaam,
Om te verlossen die daer int sure
Om te verlossen, die ginds in droefheid
Lange bedruct hebben geseten ;
1515
Lang bedrukt gezeten hebben.
Die willic nu als creature
Hen wil Ik nu, schepsel geworden.
Bringen daer ewelic geduere
Brengen waar eeuwig voortduurt
Mijn grote bliscap, ongemeten.
Mijn groote eindelooze'i zaligheid.
Gabriel, is doet u weten
Gabriel, Ik doe u weten.
Dat ghi self trecken te Nazaret.
1520
Dat gij moet gaan naar Nazareth.
Daer seldi vinden in secreten
Daar zult ge vinden, in verborgenheid,
Maria, die maget onbesmet.
Maria, de onbesmette Maagd.
Haer seldi seggen ongelet
Haar zult ge zeggen, zonder uitstel,
Van minen wegen, in corter spacien :
Van Mijnentwege, met korte woorden:
1525
,,God gruetu Bonder wee, vol gracien !"
,,God groet u, (gij zijt) zonder letsel, vol gratie!"
Dat segt haer vanden . monde Gods.
Dat zeg haar uit Gods mond.
GABRIEL. 0 here, behouden uws geboods,
0 Heer, met eerbied voor Uw gebod,
Mi wondert, poet u gelieven souwe
Het verwondert mij, hoe het U behagen kan,
Menscheit te nemen aen, een vrouwe,
De menschheid aan te nemen uit een vrouw,
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Al es suver, ic segt u bloet,
1530
Al is ze rein, ik zeg het ronduit,
En sterven natuerlic dan de doot,
En sterven natuursgewijze dan den dood ;
Ende ghi onsterfelic sift, soet claer es.
Terwijl Gij, onnoodig het te zeggen, onsterfelijk zijt,
Want de mensce, soet oppenbaer es,
Want de mensch, zoo ieder weet.
Met sonden ontreint es en besmet,
Is door zonden verontreinigd en besmet,
Contrarie sgebods en uwer wet.
1535
Tegen Uw gebod en Uwe wet in.
Dits hoech verstaen, is segt u vrilic.
Dit is moeilijk te begrijpen, ik zeg 't U vrijmoedig.
GOD. Gabriel, dees maecht heeft mi so bliilic
Gabriel, deze maagd, heeft Mij zoo blijzaam
Gedanct, geloeft, als haren verminden,
Gedankt, geloofd als haar Gelief de ;
Ghi en selter blame noch smette in vinden.
Gij zult in haar blaam noch smet vinden.
Dies es mijn herte in haren bedwange.
1540
Daarom is Mijn hart in haar macht.
Gescreven staet in Salamoens sange :
Daar staat geschreven in Salomons Hooglied :

Mijn liefste vriendinne eest, hoe dat si,
Zij is - mijn liefste vriendinne. hoe het zij.
Want si es geheilicht in my;
Want zij is geheiligd in Mij ;
Ende , op wien sal rusten Gods geest,
En op wien zal rusten Gods geest,
Dan opten oetmoedegen alder meest ?
1545
Zoo niet op den ootmoedige het meest?
Dus segt haer voert, Bonder respijt :
Dus zeg haar terstond, zonder dralen ;
,,De here es met di, gebenedijt
,,De Heer is met U, gezegend
Soe Sidi boven alle vrouwen !"
Zijt gij boven alle vrouwen
GABRIEL. 0 claerheit, die niemen en mach dorscouwen,
0 Klaarheid, die niemand doorschouwen kan.
Hets meer dan tijt ; ic lide verwonnen.
1550
Het is meer dan tijd, ik geef mij gewonnen.
Grondeloes sijn u hoge connen
Grondeloos is Uw hoog vermogen
-
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Ende u genaden onbesneden
En Uw heerlijke genade
Uut uwer hoger godlicheden.
Vanuit Uw hooge Godheid.
Om, here, te quitene die nu sterven,
Heer, om te redden, die nu sterven,
Soe werdic nernstich ter bederven.
1555
Zoo zal ik vol ijver mijn plicht gaan vervullen..-GABRIEL. Van Gods wegen, suver vercorne,
Van Gods wege, zuivre, uitverkorene,
Los van alien smetten, reyne,
Vrij van alle smetten, reine,
Soe comic tu, in tsviants toorne :
Kom ik tot u, den duivel ten split :
Ghi self verlossen die verloorne !
Gij zult die verloren zijn, verlossen!
Hi wilt hem rusten in uwen pleyne,
1560
Hij wil rusten in uwen schoot
Ende wilt vertroesten vor die veleyne
En wil hulp brengen voor de ongelukkigen,
Die liggen finder duvele tra,
Die liggen in der duivelen jammeroord.
Ave, gracia plena!
Wees gegroet, gij vol genade
Maria, vrouwe, sift onversaecht !
Maria, Vrouwe, wees onbevreesd !
Natuerlic seldi baren een kint,
1565
Gij zult volgens de natuur een Kind baren
Ende werden moeder ende bliven maecht,
En moeder worden en maagd blijven.
Die grade des heren heeft u vermint ;
De genade des Heeren heeft u lief gewonnen ;
Jhesus saelt heten, mi we! versint,
Jesus zal het heeten. begrijp mij goed,
De hoechste van deser werelt wijt.
Hij is de Allerhoogste in deze wijde wereld.
Ghi sift, soemen gescreven vint,
1570
Gij zijt, zooals geschreven staat,
Vor alle vrouwen gebenedijt !
Boven alle vrouwen gezegend !
MARIA. Her ingel, die her dus comen sift,
Heer Engel, die hier zoo gekomen zijt,
Seer verwondert mi van Bien:
Ten zeerste verbaas ik mij hierover
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En kinde noyt man ter werelt wijt,
Nooit heb ik ter wereld een man bekend.
In wat manieren saelt dan gescien ?
1575
Op wat wijze zal het dan geschieden?
DINGEL. Suver maecht, sifts onbevreest !
Zuivere maagd, wees daarover niet bevreesd,
Gods gracie heeft u daer toe bereit.
Gods genade heeft u daarvoor bereid.
Ghescien saelt biden heiligen geest,
Het zal geschieden door den Heiligen Geest,
Mids uwer groter oetmoedicheit.
Om uwe groote ootmoedigheid.
Ten tekene van dien, vor waer geseit,
1580
Ten teeken hiervan, naar waarheid gezegd,
Heeft Elizabeth, u nichte, ongewaent
Heeft uw nicht Elisabeth, ongedacht
Enen sone ontfaen in haer outheit,
Een noon ontvangen in haar ouderdom
En es nu in haer seste maent.
En is nu in haar zesde maand.
Nochtan datsi onvruchtbaer sy,
Ofschoon zij geen vrucht kan voortbrengen,
Ten dae Gods gracie.
1585
Tenzij door Gods genade.
MARIA.
Her ingel, soe ghi
Heer Engel, zoo gij
Mi seit, soe moet met nil verkeren.
Mij zegt, zoo moet het met mij geschieden.
In Gods genaden soe keeric my
Ik geef mij in Gods welbehagen :
Siet bier de deerne Gods, ons heren !
Zie bier de dienstmaagd van God, onzen Heer!
GABRIEL. Reyn maecht vol eren, suete Marie,
Reine Maagd, vol eere, zoete Maria,
Die grade Gods heeft u om vaen.
1590
De genade Gods heeft u omvangen.
Een godlike hemelsce tresorie
Een goddelijke, hemelsche schatkamer
Seldi voort bliven: sonder vergaen.
Zult gij blijven, zonder verminderen.
Orlof, is keere ten hemel saen.
Vaarwel, ik keer naar den hemel snel!
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