J. V. V O N D E L S

LUCIFER.
TREURSPEL.
PRiECIPITEMQUE IMMAN 1 TURBIN E ADEGIT .

t'AMSTERDAM ,
Voor A B R A H A M de W E E S, Boeckverkoopcr opden Middeldam , in 't Nieuwe Teftament, ia 'tjaer ro'54.

Din onrveftommbjckfien

V O R S Te

n HEE RE ,

Den Heer e

F E R D I N A N D U S III
GE K O R E N

R O O M S C H E N KEIZER ,
t^Aüijt Vermeerder dei Rijcks.

Elijck d e Goddelijcke Majefteit i n ee n ongenaeckbae r
licht gezeten is 5 zoozitoock
de weereltfch e M ogentheit,
die haer licht uitGodt fchept , e n d e
Godtheitaf beek, inhaeren glans verheerlijckt; maer gelijck deGodtheit,of
liever opperftëGoetheit,dën allerminften e n ootmoedigen met den toegank
tot haren troon, begenadight * zoo gewaerdight de tijdelijck e Mogenthei t
ook den allerkleenften dat hy zich eerbiedigh voor haere voeten vernédere.
Op dez e hoo p verftou t zic h mijn e
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Zang-

Zanggodin,van verre,acn üweJCeizerl:
Majeftéit o p t e offere n di t treurfpe l
van Lucifer, wiens ftijl wel rijckelijc k
de deftigheit e n ftaetigheit vereifcht ,
waer van de Poëet fpreeckt :
Omne genus fcrifti gravitate Tragxdia vincit;
Hoe hoogh men dr avein ftijl, en toon>
Het Treurjpel Jpant alleen de kroon j

Doch wat aen de vereifchte hoochdraventheit des ftijlsontbreekt, dat zal de
toneelftof > titel en naem en doorluchtigheit de s perfoons vergoeden , di e
hier,tenfpiegel va n alle ondanckbaere
fiaetzuchtigen, zijn treurtooneel, den
hemel,bekleetj waer uit hy,die zich vermat aen Godts zijde te zitten, en Gode
gelijck te worden,verftooten,en recht vaèrdighlijckter eeuwig e duifternifl e
verdoemt wert . O p di t rampzalig e
voorbeelt vanLucifer,den Aertsengel,
en eerflrheerlijckften bove n alle Enge-

len* volghdenfedeit, bykan s alle eeuwen door,de wederfpannige geweldenaers, waer van oude en jonge hifto^
rien getuigen, entoonen hoe gewelt,
doortraptheit, enliftigeaenflagen de r
ongerechtigen, met glim p en fchij n
van wettighei t vermomt , yde l e n
krachteloos zijn, zo lang Godts Voor.
zienigheit de geheilighde Maghten en
Stammen hanthaeft, tot ruft en veiligheit van allerhandeStaeten,die,zonder
een wettighOpperhooft,in geëne burgerlijcke gemeenfcha p kunne n be ftaen: waerom Godts orakel zelf, den
menfchelijcken geflacht e te n befte ,
dezeMogentheit, al s zijn eige, in eenen adem>be veftight, gebiedende Gode e n de n Keizer elck hu n rech t t e
geven. Chriftenrijckdoorgaends, ge lijck een fchip in de wilde zee * aen alle
kanten, en tegenwoordigh van Turck
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en Tarten beftörmt , éni n noo t va n
fGhïpbreucke> vereifch t ten hooghfte
deze eendrachtige ; eerbiedigheit to t
het Keizerdom, om den algemeenen
erfvyantdesChriften naem s te fluiten,
endenRijfcsbodemenzijne grenzen ,
tegens deninbreuck dérwoefte volcken te veiligen en te ftercken$ waerom
Godt te danken is,dat het hem beliefde
't Gezagh en de Kroon desH. Roomfchen Rijex , voor 's Vaders overlijden,
opdenjongftenRijxdagh + in denZo*
neFerdinandw denlf. t e verzekeren;
een zegen, waer op zoo vele volcken
moet draegen, en detooneeltrömpe t
van onze Nederduitfche Zanggodin netc moediger, voo r den troon va n
Hooghduitfchlant, de n overwonne n
Lucifer, in Michaels triomfiftaetfie,om mevoert.
Uwe Keizcrlijcke Ma^efteit s

aUeroitmotdigbfte dknaer,

JV. VONDEL .

Op de

AFBEELDINGE
van

Keizerlijcke Majefteit,

FERDINANDUS
DEN DERDEN ,

Toen Ieachhnus Sanirart tan Stockou my, uit WeencninOoftcnrijck, zij »
Majefteitsafbeeldinge, me t haer loofwerck en cieraden, vereerde

D

DEUS NOBIS KMC

OTIA FECIT .

E Zon vanOoJlenrijck verheft haer fchoonefiraelen,
Uitfchadtrtten yan kunji, veelfchooner in elx oogh,
DeTfi/lze, in haer entroon gejlegenhemelhoogh,
Zich niet ontziet zoo laegh op ons gezicht te doelen .
De derde F E R D I N A N D , gefchapen tot regeertn ,
Gelijck ien ftoeede \_Auguft, en Vader van de pais
Zijn Zoon de heirbaen vijfi naer 't hemelfchepdais ,
En leert met "Rapenen yan Kr edetriomfeeren.
Gezegent is het Rifck, gezegent zijn de volcken
Daer zijn voorzieniqheitgenadigh 't oogh op houdt,
Ën hem de JVeeghfchael'Vort van 't heyligh Recht betrout
Een Arent broght 7un z&xert enfiepter uit de Volcken.
Een kroon verciert het hooft, ter heerfchappy gebijt :
Dit Hooft verckrtde Kroon , enfchept een' gulden ttjt.
BE -

BERECHT
aen all e

KUNSTGENOOTEN,
en Begunftigers der Toneelfpelen.

Ier Tc oft u, om ulpen kunfi-yvèr Teeder t''ontfteecken , en
uTeen geeft teffens teftichtenen te verquicken, het heiligh
treurtooneel, dat den Hemel afbeelt} opgefchoven. Degroote Aerisengelen, Lucifer, en CMichael, elckmet hunne aenhingeüngen van Ttederzijde geftercktjkomen deftellaèdje tefioffèeren,en
hup rollen /pelen. Het toneel en deperfinaedjen zijn zeker zoodanigh,
en zoo heerlijck, dat zeeenen heeflifckerftylvereifchen, en hooger laerzen danick haerTeeet oen te trecken. Niemant , die de fpraeck van
d'onfeilbaere orakelen des goddelijcken Geefts verftaet,zal oordeelen dat
T>y een gedicht fel van Salmoneusbybrengen , diemidden in Elis, op
zynenffagenenmetaelebrugh , Iupijnbraveerende, en met een brandende f ackel den blixem en donder nabootfende, van den donder geftagen Teert'. nochteJey vernieuTeen hier geen grijzefabel van den Reuzenftrijt, onder Teïens fchorffe de Po'èzy hare toehoorders reuckelooze
verTeaentheit, engodtlopze kerckfchenderyen zochtte verleer en, en natuurkennis in te boezemen; namely ck , dat lucht, enivinden, inden
hollen buick en het zfvavelachtige ingeToant der oer de,bejlooten, by 7»ylen ademtoght zoeckende, metgeTeelt yangeborftefteenrotfèn, roock en
Jmoock, envlammen, enaerdtbeyingen, enfchrickelyckgeluit, uitberften, enhemelhoogh opgefteegen, inhet neêrftorten , dengrontvan
lant en zee met affche en fteenenbeftulpen, en ophoopen. Onder de Profeeten verzekeren ons van den afval des Aertsengels, en Tynen aenhang,
I&aias , en Ezechiel; by den ÊuangeUft, Chriftus, het allerVaerachttghfte orakel, ons met eeneftem uyt den hemel bevolen te hoor en; Sint
Peter, de Prins der Apoftelen, en endelijckludas Thaddeus, zyngetroulee ^Apoftel-, Teelcker fpreucken Ttaerdigh zijn ineeiimgh diamantf

mant, enfvaerdiger in onze harten geprint te "Korden. Izaiai roept:
O Lucifer , dievroeghopgingt , ho e zijtghe ter aerde geploft?
die d e volcken quetfte , in uw hart e fpraeckc : Ickwd inde n
hemel ftijgen , mijnen ftoel boven Godts geftarnteverheffe n ,
op den bergh des verbondts ae n de noordtzijde zitten. Ic k wil
boven d é hoog e woleke n fteigeren , den Allerhooghfte n gèkjck worden: maer gh y zul t te r helle toe, i n de n poe l des afgronts, verneder t worden . Godt fpreeckt door Ezechi'él aldus:
Ghyzijteenuitgedrucktegelijckenis, volwijshei t , en volkomen fchoon. Gh y waer t in de weeld e va n Godt s paradij s ,
bekleet met allerhande koftelijcke fteenen , fardis, e n topazen ,
en jafpis, enehrizoliten, en onix, en beril, fafier, en karbon kel, en fmaragden : gout wa s u w cieraet. O p den dag h uwer
{cheppinge waren uwe fchalmeien vaerdigh. Gh y breide u uit,
gdijck een befchaduwende Cherubijn, en iekzetteu o p Godts
bergh. Gh y wandeld e midden onde r d e blaeckend e fteenen.
Ghy waer t volfchape n i n uwe n tredt , va n de n dag e uwer
fcheppinge aen, tot dat menu op booshei t betrapte . Beide deze ffreuckenjlaen, naer den letter lijekenzin, de eneof den Koning yan
Babiion., fcandereofden Koning van Tyrus , die, by Lucifer, in hunne hèerlfjckbeit en hooghmoet, gelèetken, befiraften gedreight "toorden.
J E s U s Chrijlui ziet mede of den valkan den Toeèrffannigen Lucifer, daar hy zeght: Iekzag h denSatan , gelijckeenenblixem ,
uit den hemel vallen ; oock Sint "Peter,zeggende: God t heeft de
Engelen , die zondighden, nie t verfchoont , maer , me t d e
koorden der helleafgeruckt, in den afgront overgelevert, om
gepijnight, enten oordeelebewaert te worden j en Thaddeus ontvouw, den afval der Engelen, en hun mifdaet, ende fir af daer of
gevalght, zender eenigèbe~9nmfelinge, beknopt of deze "iïifze: Doch
ny beef t d e Engelen ? di e hunn e hooghei t nie t bewaerden ,
maer hun behuizinge verlieten , met eeuwige bande n van dui fterniflè* tègenshet oordee l de s groóten Godt s bewaert. IVy
Jhate»d^wet^^wdeffrmckenyen4nzmderheit met
Sint Peter,
etfhtdksThaddeus, afgezanten4a Konthgsailer Koningen,geleek op
eemn diamantenfchÜt, aitedè pylenderongeloovigen, die de zekerheit
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va» der Geeft en afval zouden durven intvijfeltrecken. Behalve dit
onder/lui ons ten ovencloet doorgaends d'eendrachtige en eef^aerdiqhfie
Aeloutheït der godtvruchtigeOutvaderen,die inden gront dezer gejchie~
denijfe overeenficmmen: doch om de Kunjigenooten niet op te houden,
zullende.ons met drie plaetzen genoegen-, d'eerjle getrocken uit den heiligen Cypriaen, Bijfchop en, Martelaerte Karthago, daer hyfchrijft:
H y , di e te vore door ee n Engelfch e Majeftei t onderfteunt;, .
Gode aengenae m e n waerr was, borft, toen h y de n menfch
naer Godt s bee k gefchapen zagh , door eene n boosaerdige n
naeryver uit, hem door ingeve n va n dien naeryver niet eer ten
val brengende, voor dat hy zelf door die n naeryve r te r nee r
geftortlagh, gevange n eer hy ving, bedorve n was eer hy hem
bedorf; terwijl hy, vanNijdigheitaengeprickelt , denmenfch e
van de genade der onfterfelijckheit, he m gefchoncken, beroof de, e n zelf oock verloor he t gene hy te vor e hadde.ZVg/wtf*
Cregorius befteü ons de nveedejpreuck: Qess afvallige Engel, gefchapen, oni bove n rd' andere, regementen de r Engelen ui t t é
blincken, is door zijn hoovaerdy zulx ter neder geftprt, dathy
nu d e heerfchappy e de r ftantvaftige Engele n onderworpe n
blijft. Het derde enlefte bcTPijs fihëppenioyuitdepredikat'tenvan
den honighvloey enden Bernardtts: Schuwt de hoovaerdy: ick bid*
deu (chuwtf è toch . d ' oirfprong va n alle overtredinge i s hoo-^
vaerdy, die Lucifer zelf, klaerder dan alle darren uy tblinckende, metee n eeuwig e duifternifl è heef t verdonckert . z y heef t
niet alleen eenen Engel, mae r den opperften va n alle Engelen
in eene n Duivel verandert . De Hoovaerdy en Nijdigheit, f*>et
oirzaecken ofaenftokers vandezen afgrijjfelijckenbrantvanl&eedraght
en oorloge hebben Tty uitgedruckt, onder het geJpan van tltee befiarndc
dieren, den LeeuT», en den Draeck, die voor Lucifers oorbghftojtge»
gefpannen, hem tegens Godt enMichaelaenvoeren ; aengezundefedieren ftoee zinnebeelden van deze hooftgebreken verjlrecken: Trant de
Leeui», der dieren Koning, gemoedtght door zijne krachten, acht uit
verTnaentheit niemant boy enzich zelven j en de Nydigheit quetft met
haere tong den benijden van verre, qelijck de Draeck, met hetfihieten
van zijn vergift, zijnen vyant van verre <j[uetj}. Sint Augufiijn, deze
net

f*ee booftgebreken Lucifer toe-eigenende, maelt ons den aertder zelve
levendigb af, en zeit dat de Hoovaerdy is een liefde tot zijn eigegrovtftheit. piaer de Nydigheü een haetjler ran eens andersgeluck: D>aer uit
ktaer<genoeghblijckt T»at bier uit geboren K>ort: ivant eeniegeluck, suit
by, die zyn etge groots heit bemint, benijtzynsgelijcken,naerdtenzemet
hemgelijckftaen-, ofbenift zynen minder,o f dat dte hem niet geleek T*erde; ofdiegrooterzy» dan by,om dat zeboven hemjlaen. Nu deftylde
dieren zelfs van verdoemde Geeften misbruicktcn bereten Ivorden , gelijckindenaenvangde Paradijsflang,eninde beileeunte de z"*u'nskudden,die met een groot gedruisin zeeftortten; en deloylde gejlarntenaen
den bemel zelfs by dieren afgetekent, oock by de Profeeten gedacht Tvordenfgelijck de Pleiades of Zeyenftar,en Arclurus , Orjon,en Lucifert
zoogelie ve het u de Tveetigheit en leerzaemheit der tooneelpoezye te vergeven,dat de rampzalige Geeften zich op onstooneel hier mede Rapenen,
enverleeeren: leant'den helfchen gedroghten niets eigener is danftimme
treken, en betmisbruick derfchepfelen en elementen, tot afbreuck,van
deer een naem des Allerhooghften,zoo verre hy ditgehengt. Sint Ian,
inzyne openbaringe , bedt de.kemelfche geheimerHJjen , en denftrtjt in
den hemel, door den Draeck uit, uriensftaeft nafleiptc het derdedeel der
ftarrenjoy de Godtgeleerdenop d'afvallige Engelen geduit; Tvaerom men
in Poézye de gebloemde Tvtjze vanfpreken. met al te neuslcijs behoort te
ziften, nochte naer defcherpzinnigheit derfchoollcffen te regelen., Oock
tuoetenTvyonderfcheidende Hveederhande f'erfonxedpn, dtedutooncel
betreden, namelijck cjuaentilligeengoedrfcngdcn, die/eenieder hunei-.
ge rolfpeelengelijck Cicero en de voegheli/ckheit zelf ons elckeperfonaedje, naer beurenftaet en aert,leerenuitbeclden.Ondertuffchen ontkennen.
Toygetnfms dat heiligeftofden tooneeldübter nauTeerwerbwt , min>toomt dan "Veereltfche üftorkn,ofHe}d4nfcb£verzHrfets\ma.engefieri:
daüdeehbefxemde bantveft. der Poézye, byHordtius Flakkus,in zyne.
"Dkhtkutifle y met deze vaerzen. uitgedruekt;
peSehilder en Poëet ontfingeh'b.eide eeirmarch t
VaH Hlés te beiWri W4t èjckzich dienflig h aieht:
J)cch bkr\4te?ttwzo?tdcrèeit aenge tekenthoe T»y ; om dctrnxcryver der
hoogmoedige en w/dige Geeften te heftiger fontfteken, den h ?igelen de
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trehe'menü van het toekomende menfchnorden des Woorts , door den
Aertsèngel Gabriel, Gezant eti Geheimenïstolck der Godtheit, eenigh2ins ontdecken • hier in\andxr vei'be^eringe'j -valgende, niet het gevoe*
leader meeften,.maer TonanigerGodtgeherden, &aerdienditonstrettrtafereel rockerJlofen ki^erkyzetyTonderdat'^y evenwel, in dit punt,
noch in andere omftandigheden van oir zaken, fyjt, plaetfe , en "Wijze,
\yaer vanlvy ons dienden, om dit Treurjpel.krofhiiger, heerlifcker,
gcz'oeghlijcker en leerzamer uit te-voeren ;[] derechtfimiige Tpaerheit.
opzettelijck nMeninhetlühtjlaen,
of'iet, natrons eigevonden , en
goetduncken, vafifiellen. Sint Pauleels, Godtsgeheimemsfchrijver aen
de Hebreen, verheft zelf, benydensToaerdighgenoegh ,tot afbreuck van
het Rijck der logmen en verleidende Geejbeiky de heerlijckheit maght en
Godtheit van hetmenfchgpu>rdenWoort, door zijnuitfleeckentheit boven alle Engelen, in noem, in zoonfchap, en erfgenaemfchap, in het oenbidden der Engelen, in zijne zalvinge, in zijne verheffingeaen Godts
rechte hant, in de eeittoigheit zijner heerfchappy e,als een Koning over de
toekomende "Weereit, en deoirzaeck en het einde aller dingen , en een gekroont Hooft der, menfchen en Engelen, zijne aenbidders, Godts boden,
engeeften, gezonden ten dien/i'dermenfchen, erfgenaemen der zalighét, "Wekker natuur Godts Zoon, de Engelen voorbygaende, in het
bloetvan Abraham aenneemt. By gelegenheit van deze onfchult acht e
icknietongerijmt hier ter loop iet oen te roeren tot onfchult van tooneelen
toneeldichteren, die Bybel/iofvoorjtellen, naerdienze by "Wijlen opfpraeck
onderworpen zijn • geltjck trotfWen's menfchen zinnelijckheit verf heiden is, en d'ongelijckegetempertheit der herffenen veroirzaeckt dut dl eert
treek tot een zelve zaeck heeft, die den anderen tegens het hart jüeeckt.
yi lie eerlijcke kunften en oefeningen hebben hoer ebe-yveraers, en tegenTvrtfters , oock hoer reehtgebruick, en misbrukk. ,J)e heilige treurêel-,
dichters hebben, onder de oude Hebreen, tot hun voorbeelt den Poeét
Ezec hiel,die den uittoght der noalef Stammen uitEgypt en inGriex nagelaeten heeft: onder d'eerTvaerdige. Oatvaderjhebben zy het groef elicht
uit den OoJ}en,Gregvrius Nazianzenerx die-zelfJepGekrui/ie» VerlofferinGr'teckfche tooneelvaerzenuitbeelde•, geitjek "toy noch vanTeylen
den Koningklijcken Gezant, Hugo de Groot, dat groott'ikhider geleértheii

heiten vromigheit onzereeuTve* Sirit Gregoriut fioornaerfirevende,
voor zijn treurjpelvan denGekrmfienjn Latijn, bêfchreven,en Aten onvergmgkBjckeK cnjhcbtige-n arb-ett ar en >-dmckbaerheitfohuldigh blyven. Onder d' Bngelfche Untoomfchen. httft de geleerde penvanRichard
Baker, Lucifer en al den handel der QproerigeGeejlen,oock vry breet int
rymeloos uitgeflreecken. IVel u Tvaer dat de Vaders der oude Kercke de
gekrijlende tooneeljpeelders buiten de gemeenfehap der Kercke keerden^
en het tooneeljpjelvan-dimtijt'heftigh befireden; moer lel men er "Veel
op y de tijt en reden van dien yas hetl anders gelegen. De iveerelt lagh
toen noch diep, opveeleplaetfèn9 'm Heidenfche afgoderye verzoncken.
Degront des Christendoms T»as noch onbejlorven, en de toneel/pelen
leerden Cyhele > der gedroomdeGoden moeder, eengroote afgodinne., ter
eere geJpeelt,engehoitden voor een,verdienftig middel om hter door lantplaegen vanden hals des volexaftekecren^Sint AugufHjngetuightJooc
de Heidenfche Aertspriefter ,eenbedienaer van Nttma.es mfiellingenen
afgodendienft,teRome,ter oirzaecke vaneenzUraerepejle,de tooneelfpelen eerfi injlelde,en door zifngezaghbekraehtighde.Scaliger zelf bekent
dat ze,omdegezontheit des vabc te ver^erven,door ingeven van de Sibille ingejlelt Tüaren -r invoegen dat dit joelen eigentli/ckjlreckte tot een
krachtigh voedtfelifan.de blinde afgoderye des Heidendoms, en verheffingeder afgoden; emimekankerdegruwel, Tviens uitroienden eerfien
kruis helden , en de geduurigh'^porfielende Kercke opzoo veelzTveet en
bloetjlont, maar nu:Ltng tritgeflorven,geene voetfiappeninEurope loet.
Dat dan de H. Otttvaders die tooneelen hierom, en tegelijck om het bederf der zeden, en andere openbaere enfchaemtelooze mifbruicken van
naecktejongelingen , vrouwen enmaeghden, en andere •vuiligheden ,befiraften, Tvas noodigh en lajlifck, geUjck het indien gevalle noch zoude
zijn. Dit nu overge/lagen , loet ons het nut en den oirbaer vanjtichtelifcke en vermaeckelueke Jpekn niet te luht TrechTforpen. Heilige en
eerltjckevoorheeldendienentenf^kgel^ omdeughten-Godtvruchtigheit
t' omhelzen-s gebreken- , en delenden, daer'aen gehecht, tefchulPen.
HetTvifenooghmervkderHxettige%r.eurjpelen is de menfehen te ver mof toen doorfchrick, enmedoogen. Scholieren, en ophdekende jongkheit "Worden doorfpelen, in uien-, Teelfprekentheit, Teijsheit, tucht, en
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goede reden, e» manieren, geoeffent, en ditzet, in de teere gemoeden en
zinnen, eenplóyvanvoeghelijckheiten gefchicktheit, die hun, tot in den
ouderdom toe, byblyven, enaenhangen: ja het gebeurt by "Kiflendat
overvliegende yernuften,by gene gentene middelen te buigen noch te verzetten, dooffpitsvondighedenenhooghdravenden tooneelftylgeraeckt,
en, buiten hun eigen vermoeden, getrockcn "Korden: gelijck een edele
luitfnacrgeluitgeeft, en annvoort, zoo drA heur"toeêrgade, van de zelye natuure en aert, en op eenen gelijcken toon, en andere luitgejpannen,
getokkeltTwrt van een geeftige bant, die", alJpeelende dentuimelgeeji
uit eenen bezeten en yerftockten Soul dry ven kan. De htftorien der eerft e Kercke bezegelen dit met de gedenckwaerdige voorbeelden van Gcntfius en Ardaleo, beide toneelfpeelders, in den Schouburgh.door den Heiligen Geeft'verlicht } en bekeert; terKyhe, onder, hetfpelen , denChriftenfchen Godtsdienft "Killende béfchimpen , overtuight Tvierdenyan
de "Kaerheit, dieze geleert hadden,uit hun deftigefpeelrollen,dwrgaends
beter geftoffeert met pit van "Kijsheitdan laffe redenen, uuren langh in
den Teint gejiroit, en eer verdrietigh dan leerachtigh. Men n>orpt ons,
ten opzichte van Bybelfloffe, voor, dat men geenfpelmet heilige zaecken
behoorden tefpelen; en zeker dit zou "Katfchyns hebben in onze taele,die
juift het "Koort Spel mede brenrht : maer "Kie ftechtseenivoort of
anderhalf Griecks kan uitftamelen, "Keet "Kei dat dit "Koort by Griecken
en Latynen geen gebruick heeft in- dien zin: "Kant'T R: A G D E D IA
is een koppehvoort, en betekent eigent liyck Bockezang , naer der herderen "Kedgezangen , ingeftelt om met zingen eenen bock te "Kinnen, uit
TVelcke geivoonte de treurzangen , enfè derfdetoneelffelcn, hunnen oirjprongnamen: en"Kilmen ons immers dus ongenadigh knuffelen om het
"»oort Spel, "Koer blyvetfKe dan met orgelfpel,.Davids harp- en zangffel', en het (pel van tienfnaren, en ander fluit"enfnverejpel, by ver-.
fcheidenheit van Qnroomfchen>in humie vergaderingen ingevoert?JVië.
dan dit onderfcheit vat, zal'Kelhet misbruick der tonèelkunfte beftraffende, heprechtmaetigh gebruick nietong^nadigh^vaüen-,endezèn,heerlijckenjagoddeltjckcnvaiit, eeneerlyckeuytffamingei.enhotiighzvetc
verquickinge van 's levens moeielijckheden, de.jeught, en kuhfibeminnende burgerye niet misgunnen-,ap dat "Ky, hier door gemoedight, Lucifer

fer met meer yvers ten TreurtooneeU voeren, daer hy endelijck, van
Godts büxem getroffen , ter hellefiort, ten klaeren fpiegel vm alle ondanckbaere fiaetzMchtigen , die Ttch Jlotttelück tegens de geheilighde
Maghten; en Majejteke», etftetÜge.Óvcfoeden durven verheffen.
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Ucifer, d'Acrtsëngel, opperde,en doorluchtighfte bove n alle En gelen , hoovaerdigh en ftaetzuchtigh , uit blinde liefd e tot zijn eige j benijde Godts onbepaelde grootheit» oock'deri menfch, naér
Godts beelt gefchapen , en in het.weeUgh,Paradijs me? de heerfchappy e
des aerdtbodems begif tight. Hy' benijde God t e n den menfch t e meer,
toen Gabriël, Godts Herout, alle Engelenyootdienftbare Gcefte n ver klaerde, en de geheimeniffen va n Godts toekomende mènfchworden hu n
ontdeckte ; wacr door he t EngelfHom voorbygegaeq, » dcwaerachtig e
menfchelijcke natuur , met de Godtheit vereenight, een g'éïïjcke magn t
en Majcftei t t e verwachte n fèojn : waeror a d e Koovaerdige en : nijdig e
Geeft, poogende zich zelvén Gode gelijck te ftellen, en den menfch bui ten den hemel t e houden, doo r zijn e medefbnders, ontelbaerc Engelen
oprockendc» wapende» en tegens Michaël, ' s hemels Veltheer» én zijne
heirkrachten, onaengezien Rafaëls waerfthuwinge,aen voerde y en afgetreden , na de neêrlaegh, uit wraecke den eerfteri menfch > en in he m allé
zijne nakomelinge n , ten val broght, en hy fèi f met z'jn e weerfpanne lingen te r helle geftort j en eeuwign verdoemt were.

Het toneel is in den hemel.
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Behebub. Belial. Afollion.
Yn Belial ging heene op lucht en vleugels dry ven,
Om uit te zien waer ons Apollion magh bly ven.
Vor ftLucifer zondt hem, tot dezen toght f>equaem,
Naer 't aertrijck s op dat hy eens nader kennis naem'
Van Adams heil en ftaèt, waerintfAlmogenthede n
Hem ftelden . het wort tyt órri weder van beneden
T e keere n hier te ftede: ickgis hy is niet veer.
Een wacker dienaer vlieght op 't wencken van zyn' Heer;
En ftut zyn meefters troon getröü met hals enfchoudér.
Belt. Hee r Belzebub, ghy Raet van 's hemels Stedehouder,
Hy fteigert fteil, van kreits in kreits, op ons gezicht.
Hy ftreeftden wint voorby, en laet eén fpoor van licht
En glanfïèh achter zich, waer zyn gezwinde wiecken
De woleken breecken. h y begint ons lucht te riecken,
In eeneh andren dagh en fehooner zonnefchyn,
Daer 't licht zich fpiegelt in het blaêuwe kriftalyn.
De hemelklooten zien raet hun gezicht, van onder,
Terwyl hy ryft, hem na»een ieder in 't byzonder,
Verwondert om dien vaert en goddelycken zwier,
Die hun geen Engel (êhynt jtnaer eer een vliegend vier.
Geen ftarrerfchietzoo fnel . hie r komt hy aengefteegen,
Met eenen gouden taekj en heeft de ftéüewegen
Voórfpoeefigh argeleit . Bel?. Wat - brengt Apollion ?
AfoL Hee r Belzebub jickhebjZöovlytighalsickkon ,
Het laegh gewèft beipiet, en offere u de vruchten,
Zoo diep beneden ons > in andre zön en luchten }
A Ge
-
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Gefprooten: oordeel, uit de vruchten, van het lant,
En van den hof, doo r Godt gczegent , en geplant,
Tot welluft van den menfèh. Bel?, ick zie de eoude blaeden.
Met perlen van de lucht, den zilvrc n dau, geiaeden.
Hoe lieflijck rieckt dit loof, dat zijne verf behoudt!
Hoe gloeit dit vrolijck ooft van karmozijn, en gout!
't Waer jammer zoqraen dit ontwijde met de handen ,
't Gezicht bekoort den mÖnt. wi e zou niet watertanden
Naeraertfcheleckerny? hywalgh t van onzen dagh,
En hemelfc h mann', di e 't ooft der aerde plucken magh.
Men zou ons Paradijs om Adams hof verwenfchen.
't Geluck der Engelen moet wijeken voor de menfehen.
Apol. Nie t waer 3 hee r Belzebub > al fchijnt de hemel hoogfr >
Wy leggen veel te laegh. he t geen ick met mijn oogh
Gezien heb, miflme niet. ' t yermaeck van 's weerelts hoven ,
Een eenigh Eden gaet ons Paradijs te boven.
Belf. Lae t hooren watghe zaeght: wy luiftren t'zamen toe.
ijlfol. ' k Verzwijgh mijn heenevaert, om niet te reppen hoe
Gezwint ick nederfteegh»en zonck door negen boogen,
Die, (heller dan een pijl, rontom hun midpunt vloogen.
Het radt der zinnen kan zoo fhel niet ommeflaen,
'In ons gedachten > als ick 3 Jaeger dan de maen
En woleken, a%egleên j bleef hangen op mijn pennen,
Om ' t Oofterfèhegeweftenlantfchaptonderkennen ,
Op 'taenzicht van den kloot, daerd'Oceaen om (poelt,
Waer in zoo menigh flagh van zeegedroghten woelt .
Van verre zagh men hier een' hoogen berg h verfchieten,
Waer uit een waterval, de wortel van vier vlieten,
Ten dale nederbruifcht. w y ftreecken fteil,en fchuin
Voorover met ons hooft, en ruften op de kruin
Des berghs, van waer men vlack de zalige landouwen
Der onderweerelt en haer weelde kon aenfehouwen.
B<?/£. N u fchilder ons den hof, en zijn geftaltenis.
*yij>ol. D e hof valt ront, gelijck de kloot der weerelt is.

In

T R E U R S P E L .
3
In 't midden rijftde bergh, waer uit de hooftbron klatert,
Die zich in vieren deelt, en al het lant bewatert,
Geboomte en beemden laeft, en levert beecken uit,
Zoo klaer gelijck kriftal, daer geen gezicht op ftuit.
De ftroomengeven flib,en koefteren de gronden.
Hier worden Onixfteen enBdellion gevonden.
Hoe klaer de hemel oock van ftarrenblinckt, en barnt 5
Hier zaeide vrouw Natuur in fteeneneen gefternt >
Dat onze ftarrendooft, hie r blinckt het gout in d'adcrcn.
Hier wou Natuur haer' fchat in eenen fchootvergaderen.
Belz,. Wat zweert 'er voor een lucht, waer by dat fchepzel leeft?
K_Afol. Gee n Engel, onder ons, zoo zoet een' adem heeft,
Gelijck de frifiehe geeft j die hier den menfch bejegent,
Het aengezicht verquickt , en alles ftreelt,en zegent:
Dan zwelt de boezem der landouw' van kruit, en kleur ,
En knop > en telgh, en bloem, en allerhanden geur.
De dau ververlchtze 's nachts, he t rijzen en het daelen
Der zonne weet zijn maet, en matight zoo haer ftraelen
Naer eifch van elcke plant, dat allerhande groen
En vrucht gevonden wort, in e^enerley feizoen.
Belx,. N u maelme de gedaente en 't wezen van de menfchen.
j4p. Wie zou onsEngelsdom voor't menfchdom willen wenfchêj
Wanneer men fchepzels ziet, die 't al te boven gaen,
En onder wiens gezagh alle andre dieren ftaen.
Ick zagh den ommegangh van hondertduizent dieren,
Die op het aertrijck treen, of in de woleken zwieren,
Of zwemmen in den ftroom, zoo ieder is gewent,
En leven (chept in zijn byzónder element.
Wie fou een ieders aert en eigenfehappen raemen
Als Adam! want hy gafze op ecne ry haer naetnen.
De berghleeüw quifpelde hem aen met zijnen ftaert ,
En loegh den mcefter toe. d e tiger ley zijn* aert
Voor 's Konings voeten af. d e lantftier boogh zijn' horen,
End'olifentzijn'fnuit. d e beer vergat zijn'toren.
A T. Griftbe
n
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Griffoen e n adelaer quam luiftren naer dien man,
Oock draeck, en Behemoth, en zelf Leviatan.
Noch zwygh ick-welk een lof den menfc h wort toegezongen
En toegequinckeleere van 'c luftpricel, vol tongen >
Terwyl de wintin 'doof, de beeck lartgstfoevers fpeelt ,
En ruifch t op een Muzyck, dat nimmer 't hart verveelt
Had zich Apollion in zynenlaft gequeeten ,
Hy had ons hemelrifck m Adams Rijck vergeeten.
Bel%. Wat dunckt a van het paer, dac ghy beneden zaeght ;>
Kjifol. Gee n fchepfelheeft om hoog mijne Gogen zoo behaeght
Als deze twee om laegh. wie kon zoo geeftigh ftrengelen
Het lichaem, en de ziel ,en fcheppen dubbele Engelen,
Uit klaiaerde , en uit been. het lichaem > fchoon van leeft,
Getuight des Scheppers kunft,die bliricktiii*taen(chijn meeft ,
Den {piegel van *t gemoedt. wa t lidt «iy kon verbazen;
lek zagh het beelt der ziete in 't aengezkht geblazen.
Bezit he t l^fict fchoons, dat vint men hier by een.
Een Godtheit geeft haer' glans door 's menichen oogen heen.
De redelijcke ziel komt uit zijn troni zwieren,
Hy heft, terwijl dé ftommeen redenlooze dieren
Naer hunne voeten zien j allee n en trots het hoof t
Ten hemel op naer Godt, zijn' Schepper, hoogh gelooft .
Bete. H y looft hem niet vergeefe voor zoo veel ryeke gaven.
jipol.Hy heerfcht,gelijckee n Godt,o m wien het al moetflaven.
D.'onzichtbre ziel beftaet uit geeft, en niet uit ftof.
Z'is heel in ieder lidt. het brein verftreckt haer hof.
Zy leef t in eeuwigheit, en vreeft noch roeft, noch fchennis.
Z'isonbegrypelijek. voorzichtigheit , en kennis,
En deught, en vryen wil bezitzein eygendom.
Voor hare majefteit ftaen alle Geeften ftom.
De wyde weerelt zal eer lang van menfèhen krielen .
•,
Zy wacht, uit luttel zaets, een ryeken oegft van zielen
En hierom huwde Godt den man aen zyn mannin.
Bel^. Wa t dunckt u van zyn ribbe, en lieve gemalin >

f

TR E U R S P E L .
5
%jipol. Ickdeéktêmï p geachten oogè n mét mijn vleugelen,
Om mijn gedachten én genegëhtheêii te tétigëlen,
Zoo dra zy fiiygerrloëté als Adam met der hant
Haer leidedöör hé t groen, by wijlen hielt hyftant ,
BefchoudêSë övètïf, en ónder dat bëlöncken
Begon een heiligh vier zijn zuivre borft t'ontvoncken :
Dan kufte hy zijn brüit, eri zy den bruidegom:
Dan ging de bruiloft in * mét ëenefc wellekorti
En bfant van liefde^niet te melden, mae r te giffen >
Een hoogetzaligheit, di e d'Engelén noch miflèn.
Hoe arm is eenigheiti w y kennen geen gefpa n
Van tweedef hartde kunne, een jongkvrouw, «1 een' man.
Helaes! wy zifri misdeélt: wy weéten van geen trouwen,
Van gadeof gading, in een' hemel i zonder'vfouwen .
Belz,. Zo o wort 'er met der tijdt een weerelt aengeteelt >
ApoLDooï ee n genot van 'tfchoon,in 's menfehen brein gebeelt,
En ingedruckt met kracht van d' opgefpanne zinnen .
Dat houdt dit paer verknocht, hun leven is beminnen,
En wederminnen met een' onderlingen luft ,
Qnendelijck gelëfcht, en nimmer uitgeblufèht.
Belz. N u pasme deze bruit naer 't leven af te maelen.
Apol. Di t eifèht Natuufs penfeel, geen verf, maer zonneftraelen ,
De man en vrou zijn bey volfchapèn, évenlchobn,
Van top tot teen. me t récht fpant Adam wel de kroon,
Door kloeckheit vangedaente, en majefteit va n 't wezen ,
Als een ter heerfchappy des aerdtrijcx uitgelezen:
Maer al wat Eva heeft vernoeght haer bruigoms eifch;
Der leden tederheit, een zachter vel en vleilcb,
Een vriendelijcker verf, aenminnigheitder oogen j
Een minnelijcke mont, een uitfpraeck, wiens vermoogen
Beftaet in eedier klanck; twee bronnen van yvoor ,
En wat men beft verzwyge, eer dit een Geeft bekoor' .
Bejegent Engelen , hoe lchoonze uw oogh behaeghden}
Het zijn wanfchapenheên by 't morgenlicht der rnaeghden.
Aj
Belz.
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Bel%. Het fchijnt ghy blacckt van minne om 't vrouwelijcke dief.
Afol. Ic k heb mijn flaghveêr in dat aengenaeme vier
Gezengt. he t vielmé zwaer van onder op te ftijgen,
Te roeien t om den top van Engleburgh te krijgen.
Ick fcheide, doch met pijn, en zagh wel driewerf om.
Nu blinckt geen Serafijn} in 't hemelfch heilighdom ,
Als deze, in 't hangend hair, een goude nis van ftraelen,
Die fchoón gewatert van den hoofde nederdaelen,
En vloej en om den rugh. zo o komtze, als uit een licht,
Te voorfchijn j en verheught den dagh met haer gezicht.
Laet perle en perlemoer u zuiverheit beloven}
Haer blanckheit gaet de perle en perlemoer te boven.
Zfe/z,.Wat baet als menfehen roemjindien zijn fchoonheit fmelt ,
Én endelijck verwelckt, gelijck een bloe m op 't velt >
Afol. Zo o lang die hof beneên niet op houde ooft te geven,
Zal dit gezalight paer by zulck een' appel leven,
Die daer in 't midden groeit, bevochtight van den droom,
Waer by de wortel leeft, dees wonderbaere boom
Wort 's levens boom genoemt. zij n aert is onbederflijck.
Hier door geniet de menfeh het eeuwigh en onfterflijck ,
En wort den Engelen, zijn' broederen, gelijck,
Ja overtreft ze in 't eindt j en zal zijn maght en Rijck
Verbreiden overal, wi e kan zijn vleugels korten ?
Geen Engel heeft de maght zijn wezen uit te flor ten
In duizent duizenden»in een oneindigh tal.
Nu overreken eens wat hier uit worden zal.
Belz,. De menfeh is maghtigh dus ons over 't hooft te wallen.
t^Apol. Zijn wafdom zal ons haeft verfchricken, en verraflèn.
A\ duick t zijn heerlêhappy nu laeger dan de maen •,
Al is die maght bepaelt; hy zal al hooger gaen,
Om zijnen ftoel in top der hemelen te zetten.
Zoo Godt dit niet belet , hoe konnen wy 't beletten >
Want God bezint den menfeh, en fchiep het al om hem.
Beh. Wa t hoor ick > een bazuin ? gewis hier wil een ftem
<•
•
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Op volgen: zie eens uit, terwijlwe hier verbeien.
tyipol. D'Aertsenge l Gabriël, gevolght van 's hemels Reien,
Genaeckt in' s Hooghften naem , o m uit den hooge n troon
T'ontvouwen, als Herout, het geen hem wiert geboón.
Belz,. On s luf t te hooren wat d'Aertsengel zal gebieden.
Gabriël. Rey vm Engelen.
Oort toe >ghy Engelen: hoort toe , ghy hemelbeden.
De hooghfte Goetheit, uit wiens boezem alles vloeit
Watgoet, wa t heiligh is; di e nimmer wort vermoeit
Door weldoen , noch verarmt van haer genadefchatten,
Tot noch met geen begrijp der fchepfelen t e vatten;
Dees goetheit fchiepdenmenfch hae r eigen beeltgelijck >
Oock d' Englen, op dat zy te zamen 't eeuwigh Rijck
Het noit begrepen goet, rta 'et vierigh onderhouden
Der opgeleide wet, met Godt bezitten zoudenZy boude 't wonderlijcken zienélijc k Heelal
Der weerelt Gode en oock den raenfche te geval;
O p dat hy in dit hof zou heerfcheri, en vermeeren ;
Met al zijne afkomfl: hem bekennen, dienen, eeren;
En ftijgen, langs den trap der weerelt 5 in den trans
Van 't ongefchapen licht j den zalieenden glans.
Alfchijnthet GeeftendomalleandrentovertrefFen ;
Godt floot van-eéuwigheit het Menfchdom te verheffen >
Oock boven 't Engehdom, en op te voeren tot
Een klaerheit en een licht, dat niet verfchilt van Godt.
Ghy zult het eeuwigh W oortj bekleet met been en aren,
Gezalft tot Heer, en hooft t en rechter, al de fchaeren
Der Geeften, Engelen en menfchen te gelijck,
Zien rechten > uit zijn' troon, en onbefchaduwt Rijck ;
Daer ftaet de ftoelah eê geheilight in het midden.
Dat alle d Engelen hem paflen.aen t e bidden,
Zoo ras hy innery > wien 't menfchelijck geftalt ,
Oock boven ons natuur verheereüjckt, gevalt.
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Dan fchijntde heldre vlam der Serafijnen duifter ,
By 's menfchen licht> en glans en goddelijcken luider.
Genade dooft Natuur en al haer glanfèn uit.
Dit 's nöötlöt: dit ' s een onherroepelijck befluit .
Rej, A l wat de hemel ftemt, zal 't hemelfch heir behagen.
Gab. Zoo paft u trou in Godts en 's menfchen dienft te dragen:
Naerdien d e Godthèït zelfde menfchen zoo bemint.
Wie Adam eert, het hart van Adams vader wint.
De menfch en Engel, beide uit eenen ftam gefprooten»
Zijn medebroeders j uitgekore lotgenooten,
Des Allerhööghften zoons en erven, zonder fmet.
Een ongedeelde wü en liefde zy uw wet.
Ghy weet hoe 't Engelsdóm moet onderfcheiden worden
In dryderhande ry, een negenvoudige orden;
De hooghfte in Serafijn, en Cherubijn 3 en Troon *
Die zitten in Godts Raet ,en ftercken zijn geboön.
De middenry beftaet uit Heerfchappycn, Krachten,
En Maghtert,die op 't woort van Godts Geheimraet wachtertj
Tot 's menfchen nut, en heil, en hulp in 't algemeen.
De derde en laeghfte ry, gewijt uit Vorftenhcên,
En groote Aertsengelen, en Engelen, moet duicken
Voor 't woört der middelrye, en laten zich gebruicken,
Beneden het gewelf van zuiver kriftalijn ,
In hun byzóndren laft, zoo wijt 't gefterrent fchijn*
Wanneer de weerelf koom' zich verder uit te fpreiden ,
Wort elck van deze ry in zijn geweft befèheiden ,
Of weet zijn ëige ftadt, en huis > en wat perfoon
Zijn zorgh bevolen blijft, ter eere van Godts kroon.
Getrouwen, gaet dan heene, onfterffelijcke Goden »
Gehoórzaemt Lucifer, verknocht aen Godts geboden.
Bevordert 's hemels eer, in 't rnenfchelijck geflacht t
Een ieder in zijn wijck 3 een ieder óp zijn wacht.
Laet zommigen voor Gödt de ichael vol wieroock branden,
En brengen voor Godts troon der menfchen offerhanden ,
En
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En wenfchen , en gebèêfi, £h zangen 's Godtheits lof,
Dat zich de galm verfpfiéïè» 1 eèuwign juichend hof.
Eenander draey* gefifcfttte en tettdé hemeïklöölfcn,
Of zett' den hemel op * of hou de Tocht gêflootén
Met woleken, om den bergh tè zegenen om laégh >
Met eenen zonnefchijn, óf vetfchèfcgehvlaegjh
Van manne en honighdau, dier Gödt wort aengébèden,
Door d'eerfte onnozëlhéit > de buttery vaii Edett.
Wie door de lucht, én Ivfer •» én aêrde,eri water rent.
Die maetige op zijn pas eètt fedëfretement ,
Naer Adams wenfeh, of fegg'tlènblixemftrael aëh banden ,
Of breidele den ftorm, of bi-eeek' dé zee op ftranden.
Een ander flade trëën dés mènïcifen gade op 't velt.
De Godtheit heeft zïjn hairtöt 'op een tóir getétt.
Men draEgh' hem op de hant, datfryzijn voet niet ftoote.
Wort iemant, als gezant, gezonden van een' Groote
Aen Adam, 's aertrijeks Vor ftjdat hy zijn' laft verricht'.
Zoo luidt mijn laft, waer aëh de Godtheit u verplicht*
Ré} v/i» Engelen*
•Zdng.

is het, die zoo hoögh gezeten,
W ie Zoo
diep in 't grtmdfclooze licht,

Van tijt noch eeuwighek gemeeten,
Noch ronden, zörfddr tegehwight,
By zich beftaet, gètn ifcétm van buiten
Ontleent, maer öp zich zélvën ru ft,
En in zijn wezen kan béflutten
Wat ora e» in hem, onbewuft
Van wancken, draeit, en wort gedreven,
Om 't een sn eenigh iöiddelpünt >
Der zonnen zon, de geeft,fcét leven 5
De ziel van a.tyes wat ghy kunt
B Bevroea

»
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Bevroên, of nimmermeer bevroeden;
Het hart> de bronaèr, d'oceaen
En ojrfprong van zoo veele goeden
Als uit hem vloeien»en beftaen
By zijn genade, en alvermoogen,
En wijf heit, die hun 't wezen (chonck
Uit niet, eer dit in top voltoogen
Palais , der heemlen hemel» blonck;
Daer wy met vleuglên d'opgen decken,
Voor aller glanfèn Majefteit $
Terwijlwe 's hemels lofgalm wecken,
En vallen> uit eerbiedigheit
En vreeze, in zwijm op *t aenzicht neder ?
Wie is het ? noemt, befchrijft on s hem ?
Met eene Serafijne veder.
Of fchorthet aen begrijp en ftem$
TegenzMtg.
Dat 's G o D T. Oneindig h eeuwigh Wezen
Van alle ding} dat wezen heeft ,
Vergeef het ons $b noit volprezen
Van al wat leeft, of niet en leeft ,
Noit uitgefproken, noch te-fpreecken,
-Vergeef hét ons, en fchelons quijt
Dat geen verbeelding, tong»noch teken
U melden kan. gh y waert»ghy zijt>
Ghy blijft de zelve, all é Englekennis
Enuitfpraeckjzwack , enonbequaem,
Is maer ontheiliging, en fchennis:
Want ieder draeght zijn' eigen naem.
Behalve ghy. Wi e kan u noemen
By uwen Naem > wie wortgewijt
Tot uw Orakel > wie durf roemen >
Ghy zijt alleen dan die ghy zijt,

Uzelf
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U zelf bekent en niemant nader.
U zulx te kennen, als ghy waert
Der eeuwigheden glans en ader;
Wien is dat licht geopenbaert ?
Wien is der glanfèn glans verfcheencn >
Dat zien is noch een hooger h eil
Dan wy van uw genade ontkenen;
Dat overfchrijt het perek en peil
Van ons vermogen, wyveroude n
In onzen duur 5 ghy nimmermeer.
Uw wezen moet ons onderhouden.
Verheft de Godtheit: zingt haer eer.
Toegang.
Heiligh, heiligh, noch eens heiligh,
Driemael heiligh: eer zy Godt.
Buiten Godt is 't nergens v eiigh.
Heiligh is het hoogh gebodt.
Zijn geheimenis zy bondigh:
Men aenbidde zijn hevel.
Dat men overal verkondigh'
Wat de trouwe Gabriél
Ons met zijn bazuin quam leeren.
Liet on s Godt in Adam eeren.
Al wat Godt behaeght, is wel.
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Lucifer. Befaebub.

Hy (helle Geeften, h out nu (rant met onzen wagen ;
Al hoogh genoegh in top Godts Morgenftar gedragen
Al hoogh genoegh gevoer t: 't is tijt dat Lucifer
Nu duicke, voor de kömft van deze dubble ftar
Die van beneden rijft, en zo«ckt den wegh nier boven,
Om met een' aertfehen glans den hemel te vérdooven.
Borduurt geen kroonen meer in Lucifers gewaet;
Verguit zijn voorhooft niet met eenendageraet
Van morgenftarre en ftrael.waer voor d'Aertsenglen nijgenj
Een andre klaerheit komt in rt licht der Godtheit ftijgen ,
En fchijnt ons glanfèn doo* •, gétijcfc de zon, b y daegh ,
De ftarren dooft, voor'too^iderichefrfèlen, om laegh.
't Is nacht met Engelen , ertalte hemdzohncn:
De menfehen hebben 't hartde* Opperftao gewonnen ,
In 't nieuwe Paradijs -. de meii&h is 's hemels vrient:
Onsflavernygaetin. gaetheéne , viert , e n dient,
En eert dit nieuw geflacht, alsonderdaeae knapen r
De menfehen zijn om Godt ^«nwy om hengefchapen .
t Is tijt dat 's Engels neck hun voe*eö onderfchraegh',
'Dat ieder op hun pafle, enop-de banden draegh',
Of opde vleugels voere ,in<i' allcrhooghfte troonen :
Onze erfnis komt hun, alsuitverkore zoonen.
Onze eerftgeboorte leit nu achter, in dit Rijck.
De zoon des zeften daghs, den Vader zoo gelijck
Gefèhapen, ftrijekt de kroon, me t recht is hem gegeven
De-groote ftaf, waer voor alle eerftgeboornen beven ,
Entidderen. hie r gelt geen«eegenfpraec k: ghy hoort
Wat Gabriel batuint voor 's hemels goude poort.
Belz. O Stedehouder van Godts opperheerfèhappyen ,
Wy hooren 't alte wel, enjaiidden in 't verblye n

Der

T R E U R S P E L . ,
3
D er Reien > eenen klanck} die 't eeu wigh feeftbedroeft.
De laft van Gabriel leit klaer: dat woort behoeft
Geen Cherubijnetong om ons den zin t'ontvouwen.
Men hoefde ApoHion naer d'onderfte landouwen
Niet af te vaerdigen, om nader ga te (Iaën
Wat Adam ai bezit»zoo laegh beneên de maen:
Het blijckt hoe heerlijck hem de Godtheit begenadight,
Oock door een lijfwacht van veel duizenden verdadight>
En hanthaeft in zijn' ftaeten aenzien, min noch meer
Of hy gehuldight waer tot aller Geeften Heer.
De poort des hemels ftaetvoor Adams afkomft open.
Een aerdtworm>uit een' klomp van aerde en klay gekroopen,
Braveert uw mogentheit. gh y zult het Menfchdom zien
Zoo verre boven u, en, vallende op uw knien,
•Met nederflaghtigheit en neêrgeflagene oogen»
Aenbidden zijne maght > en hoogheit, en vermogen.
Het zal, yerheerejijcktvand' allerhooghft e maght >
Zich zetten aentfe zy der Godtheit, in zijn kracht,
En heerfchen » langer en npch wijder dan de ronden
Der entlooze eeuwigbeit, aen tijt noch plaets gebonden,
OoiGodt i haer middelpunt en omloop ,te gelijck
Ziel) draeien, zonder ruft. wa t hoeft men klaerder blijck
Dat Godt demeoièhen wil verheffen,ons vernemen;
Wy zijn ter d^nfthaerheit ? de menfchen tot regeeren
Geboren, Jeg h voortaen den fcepter uit der hant:
Een laeger is 'er > die de loroon daer bqven fpaut >
Of fpannen zal eer lang. leg h af u morgenftraelen,
En huifel vopr dees zon s ofpa* haer in t$ haelen
Met zangen, en triomf, on god<^lijck,qeraet.
Wy zien den hemel haeft veranderen van ftaet.
De ftarrqnzien vaft uit »ea-wii(^en,mexverlangen,
Om met eerbiepUghekdit nieuwe licht.t'ont&ripen,
LM\ Da t ïd ie k koeren^ is het anders in mijn rjwtgfctJSeic. Dae r hoorick Lucifer, enziehem, cue dennaclit
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Van 's hemels aengezicht verdrijven kan, en jaegen.
Waër hy verfchijnt, begint het heerlijck op tedaegen.
Zijn waflend licht, het eerfte en aliernaefte aen Godt,
Vermindert nimmermeer, zij n woort is 't hoogh gebodt j
Zijn wil en wenck een weet, van niemant t'overtreden.
De Godtheit wort in hem gedient, en aengebeden,
Bewieroockt, en geviert: en zou eenlaeger ftem
Nu dondren uit Godts troon > gebieden boven hem >
Zou Godt een'jonger zoon, gcteelt uit Adams lenden,
Verheffen boven hem > dat waer het erfrecht fchenden
Van 't alleroutfte kint > en zijn ftadthoudery
Ontluifteren. naef t Godt is niemant groot als ghy.
De Godtheit zette u eens in glorie aen haer voeten:
Geen menfch verftoute zich onze orden om te wroeten,
En dit bezworen Recht t'ontwydentegens reen j
Of al de hemel raeckt in 't harnas tegens een.
Luc. Ghy vat het recht. het paft rechtfchape heerfchappyen
Geenfins haer wettigheit zoo los te laten glijen;
Want d'oppermaght is d'eerfte aen haere wet verplicht;
Verandren voeght haer minft. ben ick een zoon van 't licht,
£en heerlcher over 't licht, ick zal mijn Recht bewaeren:
Ick zwicht voor geen gewelt, noch aertsgeweldenaeren:
Laet zwichten al wat wil: ick wijck niet eerien voet.
Hier is mijn Vaderlant. noc h ramp, nochtegenfpoet ,
Noc h vloecken zullen ons vervaeren, noch betoomen:
Wy fullert Cieven, of dien hoeck te boven komen.
Is 't nootlot dat ick vall', van eere en ftaetberooft;
Laet vallen, als ick vall' met deze kroone op 't hooft,
Dienfcepterindevuift, dien eerfleip van vertrouden,
En zoo veel duizenden als onze zydë houden
Dat vallen ftreckttot eer, en onverwelckbren lof:
En liever d'eerfte Vorft in eenigh laeger hof,
Dan in 't gezalight licht de tweede, of noch een minder.
Zoo trooft ick my de k*ns, en vrees nu leet noch hinder.
Macr
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Maer hier komt 's hemels tolck en wackere Herout,
Met Godtsgheheimnis boeck, zijn zorge toebetrout.
Het waer nietongeraên hem nader t'ondervragen .
Ick wil hem tegen treên , en aftreên van den wagen.
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Gabriel. Lucifer.
Eer Stedehouder, hoe ? wae r heene lek de reis?
Luc. Naeru , Herou t en tolck van 't hemelfche palais.
GabMy dunk t ick zoude uw wit aen 't voorhooft kunne n giflèn.
hut. Gh y die den duiftren gront van Godts geheimeniflèn
Door 't licht van uw vernuft ontdeckt, en openbaert,
Verlichtmemetuwkomft. Gab. watis'tdatubezwaert?
£uct He t raetflot en befluit der Godtheit, die de waerde
Des hemels laeger fchatdan 't element der aerde,
Den hemel onderdruckt j he t aertrijck uit een' poel
Door alle ftarren voert; het menfehdom op den ftoel
Der Englcn zet; beroofthun 't Recht der eer ftegaven;
Gebietze om 's menfehen nut te zweten, en te fïaven.
Het Geeftendom ? gewij t tot amptenaers van 't hof
Des hemels, zalvoortaeneen'aertwonn , uithetfto f
Gekroopen, en gegroeit > ten dienft ftaen , op hem paflên,
E n , i n getal en ftaet, on s over 't hooft zien waflèn?
Waer toe vernedert ons d'oneindige Gena
2k>o vroegh > wat Engel pafte op zijnen dienft te fpa ?
En hoe waert mooghlijck dat d e Godtheit zich zou mengelen
Met menfehen > de natuur der uitgekorene Engelen
Voorbyflaen, en zijn' aert en wezen ftorten in
Een lichaem > d'eeuwigheit verknoopen aen 't begin >
Het hooghfte aen' tallerlaegftpden Scheppe r aen't gelchapen?
Wie kan uit dit befluit den zin te zamen raepen >
Zal 't eeuwigh ichijnend licht nu fchuil gaen in den nacht
Derweerelt? zullenwy , Stadtftoudersva n Godtsmaght ,
Voor dit geleent gezagh, een wulpfc h vermogen, knielen >
Ontelbrelichaemlooze en godtgelijcke zielen
Zien

H
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Zien buigen voor een grof en zackende element,
Daer Godt zijn niajefteit en vrezen inweprent ?
Wy Geeften zijn te-grof om dit geheim tevatten.
Ghy, die het flötbeweert van Godts gèheimnisfchatten,
Ontvou ons, magh het zijn, dit donckeregefchil»
Uit uw gezegelt boeck; ontvou ons 's hemels wil.
Gab. Zo o veel 't geoorloft zy te melden uit Godts bladen.
Veel weetenkanaltijt niet vordren, zomtiitsfehaden.
De Hooghfte onrdeckt óns flechtswatby geraden vint.
Het al te fterckelicht fchijntSerafijnen blint.
De zuivre Wijsheyt wou ten deel' haer' wil bezegelen»
Ten deck ontfluiten. zk h te fchicken en te regefëh
Naer heur gefielde wet > dat voeght dten onderzaet,
Die aen zijn meefters laft en wil gebonden ftaet.
De reden en het wit waerom wy namaels wachten;,
Na e t overleven van een tafel errgeflachten ,
Den Heer, die.»Godt en menfeh geworden in der tijt,
Den fceptèr voeren zal, en breet en ovérwijt
De ftarreri,aerde > en zee t en al wat leeft regeeren,
Verberght de hemel u: de tijt wil d'oirzaeek tecren.
Gehoorzaemt Godts bazuin: ghy hebt zijn* wil geheort.
Luc. Zoo zal een vreettsddmg, een worm -, het hooghfte wóort
Hier boven voeren, eii een ingeboren zwichten
Voor vreemde Hecrfchappy ? de menfcheeiï' zetel ftichten ,
Zoo verre boven Godt > Gab. genoegh u met uw lot»
En ftaeten waerdigheit, u toegelcit van Gódt.
Hy hief uin den top van alle Hierarchijen ï
Doch niet om iemants glans en opgang te bënijen.
De wederfpannigheit verplet haerhooft m kroon»
Indienzc wederftreef des Opperften gefeoon.
Uw aenzien fchept zijn licht alleen uit Godts vermogen.
Luc. Ick heb tot noch mijn kroon voor Godt allefcngêboogen.
Gab. Zoo buighze oock voor 't befluit der Gödtheit, die het al
Wat wezen heeft uit niet, of namaels weze n zal,
Beftiert
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Beftiert tot zeker eindt, hoewe l wy 't niet befèffen.
Luc. Den menfehin 't heiligh üqbt der Gpdtheit te verheffen,
Dèn menfch,zoo hoogh met Qodfiwergodhjckt in zijn troon,
Te zien het wieroockvat toezwaeien, op den toon
Van duizentduizenden eenftemmige kooraelen;
Verdooft de majefteit e n diamante ftraelen
Van onze morgenftar, die ftraekmi langer niet*
En 's hemels blyfchap flaetaen'tquijnén van verdriet.
Gab. Dezaligheitbeftaetineengeruft.genoegen,
In 't ftemmenmet Godts wil» en zich naer hem te voegen.
"Luc. De majefteit van Godt en Godtheit wort verkleenc,
Indienze haer natuur mee 's menfehen bloet vereent j:
Vereenight, en verbme. w y Geeüen grenzen nader
Aen Godt, en zijn natuur, als zoons van eencn Vader
Geteelt, enhemgelijck, indien'tgeoorlofr is
Te ftellentegens ee n deze ongeüjckenis
Van een oneindigheit en 't eindigh * de bepaelde
By d'onbepaelde maght, indien dezon verdwaelde
Uit haeré ftreecke, en zich bekleede met een" finoock ,
Om al den aerdtkloot toe te lichten, uit een roock,
En zwarten damp 5 hoe zou de vreught der,weerek fterven !
Wat zou het aertfèh geflacht al glans en lev^n derven!
De zonal majefteits ontbeeren, in haer loop!
Ick zaegh den hemel blint, de darren over hoop.
Wanorden ordenen gefêhicktheit overrompelen *
Indien de bron van'tlichf haer klaerhekquam te dompelen
In'tgrafvaneenmoerafch. yerfchoonme * ó Gabriel,
Indien iele uw bazuin» de wet van 't hoogh bevel,
Een luttel wederftreve * offchijn te wederftreven.
Wy yvren voor Godts eere: omiGodt zijn Recht te geven,
Verttatit ick my,, e^dwa^dusye^e buicen'tfpoor,
Van mijn gefiootóaemfeeit; G*é:i.»gli y yverükrachtigh voor
Deglorivan Godtsnaem; doch;izöncfep t'pverwegen
Dat Godt het punt» wae r uxzgn hoogheit is gelegen»
C Vee
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Veel beter kent dan wy > dies ftaeckuw onderzoeck.
De menfehgeworden Gödt zalditgeheimnisboeck,
Met zeven zegelen gefloten > zelfbntfluiten.
Nu zmaecktghe niet het pit, maerzie t defchors van buiten.
Dan zal men dbirzaeck zien, de reden, den waerom
Dan zijn verholentheén, en diep in 't Jaeilighdom
Derheilighdommengaen. riuvöeghthetonsteduicken,
En dezen dageraet t'aenbidden, te gebruicken
Met danckbaerheit, tot dat de kennis in haer kracht
De twijfïèling verdrijf gelijck de zon den nacht.
Nu leeren wy allengs Godts wijsheit tegenftappen ,
Eerbiedigh, en befchroomt. zy openbaert by trappen
Het licht der wetenfehappe en kennifiè, en begeert
Dat ieder, op zijn wacht > zich onder haer verneêrt.
Heer Stedehouder, ruft , enhanthae f d'eerfte on$ wetten:
lek ga, daer Godt my zent. Luc . men zal'er fcherp op letten:
Bet^ebub. Lucifer.
" T \ E Stedehouder hoort waer dit plakkaet op draeit,
*-* Dat Gabriels bazuin zoo trots heeft ukgekraeit.
Hy gaf Godts ooghmerek ü,oock fcherpgenoegh,te ruicken.
Men zal uw mogentheit aldus de vleugels fnuicken.
Lui. Zo o licht niet: neen gewis', me n kan'er in voorzien.
Geen minder droome hier zijn' meerder te gebiên.
Befa.Hy dreight wcêrfpannigheit haer hooft en kroon te pletten.
Luc. Nu zweer ick by mijn kroon het al opeen te zetten,
Te heffen mijnen ftoelin aller heemlen trans,
Door alle kreitzen heene, en ftarrelichtenglans.
Der heemlen hemel zal my een palais verftrecken,
De regenboogh een troon; 't geftarrente bedecken
Mijn zaelen; d'aertkloot blijft mijn fteun, en voetfchabel.
Ièk wil óp een karos vatfwokken, hoogh en fhel
Ge voert door lucht en licht, met blixemftrael en donder,
Verbrijzelen tot ftofwatboven, of van ontfer
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Zich tegens ons verzet, alwaer 't den Veltheer zelf j
Ja eerwe zwichten, zal dit hemeHchblaeu gewelf>
Zoo trots , zoo vaft gebout > met zijn doorluchte boogen
Te barften fpringen > en verftuiven voor onze oogen;
't Gerabraeckt aertrijcfczien al s een wanfchapen romp;
Ditwonderlijck Heelal in zijnen mengelklomp,
En wilde woeftheit weer verwarren, en verkeeren.
Laet zien wie Lucifer durf trotfen, en braveeren.
Men*daege Apollion. Belz» hier treet hy voor den dagh.
xyifolüon. Lttictfer. Behebub.
f~\ Stedehoude r van Godts onbepaelt gezagh,
^f Orakel , inde n Raet der onderdaene Goden,
lek offer u mijn' dienft > en wacht op uw geboden.
Wat eiicht de Majefteit van haren onderdaen >
Luc. He t luft ons uwen zin en inzien te verftaen,
Opeen gewightigh ftuck , dat zalme nietmislucken.
Het wit is Michael de flaghveeruit te rucken,
Op dat ons toelegh niet op zijn verraoogen fluit'.
Hy voert met zijnen arm zoo veéle Orakels uit,
Ms oit de Godtheit heeft met haere hant gedreven
In eeuwigh diamant: daer wort de menfeh geheven
In top der hemelen, door alle kreitfen heen,
En ziet het Engelsdom zoo diep, zoolaegh , beneè n
Zijn voettapijt, inftofvaftgrimmelen , al s wormen.
Het luftme met gewelt dien zetel te beftormen,
En op te zetten by dat opzet j ineen'flagh j
A\ teffbn s wat mijn ftaet:* en ftar > en kroon vermagh.
Afol, Ee n lofFelijck beftaen : da t uwe kroon vermécre,
En aenwaffe op dien voet. ic k reken niy tot eere
Teraden, onde r u, to t zulck een brave daet.
Het zy die recht en wel, of averechts beflaet,
De wilis pryflèttjck, al wou h^t niet gedyen.
Maer om niet reuckeloos noch radeloos te ftryen ,
C z Ho
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Hoe treet men allerbeft totzalck een ftout beftaen ?
Hoe veilighft tegens 't punt van *traetfl,ot aengegaen >
Luc. Me n kante hier met iift ons eigen f aetflot tegen.
Afol. Da t zeggen beeft wat in. gekendemagh t te weegen
In eeiae zelve fchaelmeed'Almaght j hae r gewicht
Weeghtover. wach t u kroon: wy vallen veel te licht.
Bel. Zo o licht niet, of de kans zai eerft m twijffel hangen.
x_Apl. Va n wien, of hoe, of waer dien aenflagh aengevangen ?
Het overpeinzen queft alree Godts majefteit .
Luc. Men hou haer ongequetft, en ftappemet beleit
Die fteilefteïlten op, en noitgebaenderotfen.
Beleit en moedt verwint, en durfgevaeren trotfen .
t^f^o/.Geene Almaghtjnoc h haer kroon-.men koomze niet te na,
Ten zy men leeren wil met naberou te fpa.
De minder moet gedwee voor zijnen meerder wijeken.
Luc.Laet d'Almaght ruften: zet gelijckheiten gelijcken
Te zamen. lae t eens zien wiens wapen zwaerder weegh'.
Ick zie ons vyanden gevlught, den hemel leegh
Met eenen flingerflagh % ons heiren overladen
Van heerelijcken roof: dan wyder zich beraeden.
xjipl. Gh y weet wat Michaël, Godts Veltheer, al vermagh:
Godts regementen ftaen verplicht aen zijn gezagh.
Hy draeght den fleutel van het wapenhuis, hier boven.
De wacht is hem betrout. h y houdt op alle hoven
Getrou ee n waeckende oogh, zoo dat'er niet een ftar
Van al het hemelfch heir, i n 't minft, zich reppen dar,
N och op dien hemeltoght uit zij n gelit verroeren.
Men vanght haeft aen, maer zulck een oorlogh uit te voeren,
Dat draeft ons maght voorby, en fleipt een' langen ftaert
Van zwaricheden na. wattuigh, wa t ftormgevaert
Kan tegens hem beftaen, en d*opperbenden floopen^
Al zette 's hemels flot zijn diamantpoort open,
Het vreefde lift 3 noc h laegh, noch overrompeling.
Bel?. Indien men ons befluit bekrachtigh' met de kling,
Ick
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lek zieden morgenftarop onzen hoogen ftandert
Braveeren, 's hemels ftaet en heerfchappy verandert.
Kjipol. D e Vekheer'Miehaèl voert, ruim zoo trots en fier,
Godts wonderïijcken Naei h in 't velt van zijn banier,
De Son in top. LAK. watbaet een naem met licht gefêhreven?
Een heldenftuck, al s dit, wor t geenfins doorgedreven
Mettittelen, e n pracht, maerdapperheit , enmoedt ,
En treken, van vernuft en loosheit uitgebroet.
Ghy zijt een meefter, tuc k om Geeften in te luien,
Te rijgen aen uw fnoer, t e leiden, opteruien .
Ghy kunt bederven zelfs de vroomfte va n de wacht;
En leeren weifelen wat noit op weiflen dacht.
Begin, wy zien Godts heir gereeten aen twee deelen5
De hoofden en de kén aen'tmuicen, en krackeelen•
De meefte maght alree geblintdoeckt, en verdooft )
En Overften en elck van roepen om een hooft.
Indienghe een vierde deel op onze zy kunt troonen, .
Men zal u kloeck beleit met eere en ampten kroonen.
Ga hene, enoveriégh dit ftuckmetJBelial:
Het moet'er duifter zijn , daer hy verdookn zal.
Zijn troni, gladt vernift van veinzen en bedriegen,
In 't mommen niemant kent, die haer voorby kan vliegen.
Ick ftijghte wagen: legh het over met utweei
De Hofraet is vergaért, en wacht ons komft alree.
Men zal, zo o dra ghy komt, u beide binnen roepen.
Heer Overfte, bewaeck de hofpoort met uw troepen.
Belial. K_Afoltion.
f^ Odt s Stedehouder dient zich van ons beide omhoogh.
^ * %ytpl. W y vliegen té gelijcfc, alspijle n van zijn'boogh:
Belt. E n doelen op een wit, doch hachelijck té raec ken.
i_Apol: St a vaft, de hemel wil van defèn aenflagh kraecken.
Belt. Lae t kraecken al wat wil: het moet'er nu op flaen.
c/fyo/.Hoe grijpen wy dit ftuck met kansen voordeel aen >
C 3
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Bel*. De wapens dienen ons: men moet van 't heir beginnen.
Afol. De hoofden eerft, met een de ftoutftenzien te winnen.
Bels. Door iet wat glimpelijx, en met een 'fchijn verbloemt.
Apol.Zoo geef het dan een' naem: laet hooren hoe ghy 't noemt.
Beli. Men hanthaef't Engelsdom, zijn hantyeft, eer, en ftaeten.
En kieze een hoort, waer op zich ieder magh verlaeten.
Afol. Da t hebtghe recht gevat: ick wenfch geen fchooner ftof,
Noch zaet tot muitery, om burgery en h of
Te (chennen tegéns een > en fchaeren tegens fchaeren:
Want ieder, is gezint zijn' ftaeten eer te waeren,
En wettigheit, waer toe d'Almogentheit hem riep,
Eer zy de mcnfchen vormde» en zoo veel fpader fchiep.
Het hemelfche palaisis ons tot erf gegeven.
Den geefteny die dus hoogh op hunne vleugels zweven,
En,vry vanlichaemen , nietzackennaeromlaegh ,
Paft beter dit geweft dan 't aertfch geflacht, te traegh
Om tegens zijn natuur te kiezen deze boogen.
Hier valt de dagh te fterck, te krachtigh, en hunne oogen
Verdraegengeenfins't licht, on s vroeger aengewent.
De menfch bewaere dan zijn eigen element j
Als andre dieren: hy genoegh' zich met de paelen
. Van zijnen rijcken hof. he t rijzen en het daelen
Van zon en maen verdeel' demaenden, en het jaer.
Hy neem' den ronden loop der heldre ftarrenwaer.
Hy nuttige zijn ooft, en al den geur der kruiden,
£n keer* zich ooft, e n weft, ten noorden, en ten zuiden.
Dat zy zijn tijtverdrijf; en wat behoeft hy meer >
Wy kennen nimmer hier een' aertfchen opperheer .
Zooffuitick. kuntghe , help dien zin beknopter uiten.
Belt. Den mtenfch in eeuwigheit ten hemel uit te fluiten.
lyifol.. Da t klinckt alle Engelen te wonder wel int oor.
Dat vlieght , gelijck een vier, van 't een int ander koor,
Door negen Ordens heene, en alle Hierarchijen.
Beti. Zoo zalmenaUerbeftveriuftetraegheitmijen .
Ons
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Ons heil en uitkomft hangt aen fhelheit, en aen fpoet.
Afol. Nie t min aen kloeck beleit, en dapperheit, en moedt.
Belt. Die zal, door toeval van oncelbre vaenen, groejen.
Afol. Zy morren vaft: men moet hier heimlijck onder roejen,
Zich mengen in dien hoop, en voeden hun bcklagh.
Belt. Da n diende Belzebub, een Vorft Van groot gezagh,
Zijffwapen ae n hun klaght en wettigheit te hangen.
Afol. Nie t plotfling>maer allengs, en als door zijde gangen.
Belt. De Stedehouder met zijn tegenwoordigheit
Bie zelfde fterckehant aen zulck een trots beleit»
Afol. Wy zullen in den Raet zijn' zin en voorftel hooren:
Hy veinze voor een poos > en geve in .'t endt de Ipooren
Aen 't opgeruide hcir, verlegen om een hooft.
Belt. Aen 't hooft hangt al de zaeck. hoe veel ghy hun belooft,
Zy zullen zonder hooft dien optoght niet beginnen.
Afol. Wa t ree gewonnen is, behoeft men niet te winnen.
Wie meeft gequetft wort in zijn heerlijckheit, en ftaet,
Dien geit het eerft; die ftapp'vooraen, en flade maet
In zoo veel duizenden. Belt. De billijckheit en reden
Vereeren hem dees kroon: doch eerwe dieper treden,
Zoo Iaet ons al 't gevaer eerft weegten, niets beftaen,
Of al de Hofraet fteeck'hier zelf zijn zegel aen.
Rey van Engelen.
Zang.
T T O e zien de hofFeUjcke gevels
•r^-*- Zoo root? hocftraelthetheiligh Jicht
Zoo root op ons gezicht,
Door woleken en bedroefde nevels >
Wat damp, wat mill betreckt
Dat zuiver, noit bcvleckt,
En loutere faffier?
Die vlam, dien glans, dat vier
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Van 't heldere Alvermogen ?
Hoe fchijnt ons nu de diepe gloet
Der Godtheifc toe, zoo zwart als bloet >
Die fluszoaklaer alle oogen
Verheughde? wi e begrijpt, wi e kent
Deze oirzaeck, onder d'Engelsdommen,
Diej boven Adams element,
Noch flus op galm van keelen zwommen $
Op lucht van Geeften, in den glans,
DieGalery, e n tin, e n trans,
Gewelf van koor en hof vergulde,
En met een ziel van vreueht vervulde
Al wat hier boven leeft, e n zweeft ?
Wie is-'éf, die ons reden geeft >
Tegenzang.
Toen wy, otyGabriëls bazuinen,
Ontvonckten, e n een nieuwe wijs
Aenhieven, God t ten prijs $
Deroozegaerden, e n de tuinen
Van 't hemelfch paradijs,
Door zulck een' dau en ipijs
Van lof en zang verblijf,
Ontloocken -, fcheen-de Nijt
Van onder in te fluipen.
Een groot getal der Geeften ftom,
Enbkeck, endootfch , ging , dro m by drom,
Misnoegend heenedruipen.
De winckbraeu hing verflenft op 't oogh.
Het gladde voorhooft zette een rimpel.
De hemelduiven, hier om hoogh,
Onnoozeleerft, oprechr , enfimpel »
Aen 't zuchten floegen, zoö het fcheen >
Als of de hemeWiel te kleen
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Voorhaer, toe n Adam wiert verkoren,
En zukk een kroon den menfch befthoren.
Dees fmet ontftelt het oogh van 't Licht.
Z'ontfteeckt die vlam in Godts gezicht.
Wy willen ons uit liercte in 't midden van hun mengen,
En deze qploQpentheit weer tot hedaeren brengen.
HET DERD E BEDRYF .
Lwiferiftm. Rey.
Oe kan men in zijn waen zoo vroegh bedrogen worden
Hoe is 't alree verkeert! wy fchattennieraantsOrden
Geluckiger dan d'gnze, i n it opgaende Rijck,
Ja achten onzenStaet den opperften gehjck >
£n onveranderlijck ,en boven 't aertfch gezegent;
Wanneer ons Gabriél met Godts bazuin bejegent >
En uit de goude poort verbaeftmet dit gebodt,
Het welck al 't Engelsdom verfteeckt van 't hooghfte lot,
Hun uit den vollen fchoot der Godtheit eerft gefchoncken.
Daer leggen wy te laegh > en zien de fchoone voncken
En ftraelenvan onzeeere en heerlijckheit gebluft ,
De ganfche Hierarchy des hemels ongeruft >
Den menfch, in top van Staet en maght, zoo trots verheven,
Dat wy > als {laven voor zijn heerfchappye beven,
O onverwachte flagh, en flaetverwiflelingI
Och treurgenooten, zet u hier in, eenen ring
In 't ronde: zet u hier te zamen: helpt ons treuren,
En zuchten: hetistijtonsfeeftgewaettefcheuren >
Te klaegen: niemant kan ten minfte ons dit verbièn.
De blyfchap fault, en zal nu d'eerfte droefheit zien.
Helaes, helaes» helaes , gebroeders , hemelreien,
Leght af uw hooftcieraet •, verandert uw lievreien >
Envrolyckhejtinrouj flaetneêruwaengezicht.
Zoecktfchaduwefl, alswy . d e droefheit fchuwt het licht.
D Ee
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Een ieder volge ons ftem» en bange jainmerklagbten.
Verdrinckt in jammer: zinckt in droevige gedachten.
Het klaegen helpt, en zet de'droerheit oock van 't hart.
Nu fchept in kennen luft: het kermen heelt de fmart.
Nu roept uit eenen mont, en volleght ons misbaeren.
Helaes, helaes , helaes , waerisonsheilg^vaeren f
Rey. Wa t weeklaght hoort men hier > onaengenamen toon i
De hemel yft hier af. dees lucht is niet gewoon
Te hooren een muzijck van druck op nooten galmen
Door't juichende gewelf, triomfen , kranfen , palmen .
En harpen paden ons, enfhaeren. wa t wil die»
Wie of hier hangends hoof es in een gekrompen zit,
Verlaeten, enbedrückt , e n zonder noot beladen ?
Wie geeft hun treurens ftof> wie kan deze oirzaeck raden ?
Mijn Reigenooten , volght: 't is noodigh dat men vraegh'
Nacr d'oirzaeck van hun leet, en deze donckre vlaegh
Van droefheit, die den glans van onze pracht ontluiftert ,
Het licht van 't ceuwigh reeft benevelt , en verduiftei t.
De hemel is een hof van weelde en vreught en vree.
Hier neftelt aen dit dack noch rou, noch hartewee.
Mijn Reigenooten volght, en trooftzein hun bezwaeren.
Lui. Helaes , helaes, helaes, waer is ons heil gevaeren 1
Rty. Genoote n van ons heil en blyfehap, broeders hoe ?
O zoon s van't vrolijck licht, ho e dus bedroeft te moe»
Wie geeft u ftofaldus te jammeren, te treuren >
Ghy had begonnen 't hooft ten hemel op te beuren,
Te bloeien in den dagh, die neêrftraclt van Godts glans.
De hemel broght u voort, om vlugh, van trans in trans >
Van 't een in 't ander hof, t e fteigeren> te zweven,
In 't onbefchaduwt licht, vernoeght verzact te leven,
Op een geduurigh feeft, te fmaecken 't hemelfch mann*
Van Godts onfterflijekheit, in een geruft gefpa n
Van feeftgenooten. hoe ? di t voeght geen burgerven
Van Engleftadt, ó neen: dit voeght geen Heerichappyen >
Geen
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Geen Maghten,Troonen,noch geen heerlchend Hemelsdora,
Ghy kroptuwdroefheitin, enzitverfuft , enftoro .
Laet hooren wat u deert: ontdeckt het uw gefpeelen
Ontdeckt uw hartquetzuur, dat wy die mogen heelen.
Ltd. Och broeders, vraeghtgh e noch meterrenf t watonslet?
Ghy hoort, zo o wel als wy, wa t Gabriel trompet:
Hoewy, door' t nieuw bevel, va n onzen ftaetvervielen
In eene flavernyder aerde en zoo veel zielen
Als uit een luttel bloers en zaets te fptuiten (ben.
Wat is by ons alree mishandelt, ofmisdaen ,
DatGodt een waterbel, vol wint en lucht geblazen,
Verheft om d'Engelen» zijnzoonen, t e verbazen?
Een bafterdy verheft, gerormt uit klay, en ftof>
Wy waren pas gewijt tot pylers van zijn hof,
Bekleedden onzen plicht, als trouwe rijxgenooten,
En worden op een' fprongh gebannen, en geftooten
Uit deze waerdigheit, verdruckt te ftreng, en ftraf ,
De hantveft en het Recht, dat ons de Godtheit gaf,
Wort ingetrocken, en, in ftedevan regeeren
Met Goat ,en onder Godt, zal Adam triomfeeren,
En heerfchen, in zijn bloct en afkomft, onbepaelt.
De Zon der Geeften is te plotfèling gedaelt.
Och lotgenooten, volght óns droerheit, en misbaeren.
Helaes, helaes , helaes, waerisonsheilgevaeren !
Rey. Ontfteltgh e u om den laft van Godt en Gabriel ?
Dit (chijnt een razerny. wi e durf het hoogh bevel
Berifpen ? wie verwaent de Godtheit wederftreven ?
Wy zijn gehouden Godt zijn Recht en eer te geven,
Te ruften in zijn wet. wi e treet hier in gefchil
Met Gpdts almogentheit > zijn wenck, en woort, en wil
Verftrecke ons eéne wet, en maet, en vafte regel.
Wictegéhlpreeckt, di e breeckt des Alderhooghften zegel.
Gehoorzaemheit behaeght den Heerfcher in dit Rijck
Veel meer dan wieroockgeur, en goddelijck muzijek.
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Ghy zijt [óch, weeft zoo trots en hoogh niet in üw wapen y ]
Totonderdaenigheït, to t heerfchen ttiin,gefchapen.
Och medebroeders» ftacckt dit kermen:, engeklagh ,
En buight u onder 'tjirck van 't eenigh hooftgezagh.
Lui. Zegh t liever ponder 't juck van grimmelende mieren.
Rey. Wanneer het hem behaegh' moet ghy u laeten ftieren.
Lui. Wa t hebben wy verbeurt? geef t reden, enbefcheit .
Rey. Verbeurt ? gh y queftGodts kroon door ongeduldigheit.
Lui. Wyklaeger ï van verdriet, e n enckel ongenoegen.
Rey. In ftevan uwen wil geruft naer Godt te voegen.
Lui Wyfteurié n op het Recht, on s wéttigh toegeftaen.
Rey. Uw Recht en hantveft blijf de Godtheit öhderdaén.
Lui. Ho e km de meerder voor een minder zich yerneeren >
Rey. Die zich gelaetenfrelt. Göd t dienen is regeeren.
Lui. Gewilligh , zoo de menfch regeeredaerbeneêp.
Rey. De menfch leeft met zijn lot vernoeght, alishëtkleen.
Lui. De n mènfeh is boven dat eefi hoogêr lot befêhoren.
Rey. Na menige eeuwen wort zijn opgang eerft geboren.
Lui. Ee n eeuw beneden is om höogh een oogenblick.
Rey.Het ga zoo 't wiljZoo't moet,zóo d'Oppermaght dit fchick*.
Lui. Me n had ons nutter dees geheimenis gezwegen.
Rey. De Godtheitopenbaertbaerhart, to t u genegen.
Lui Noc h milder tot den menfch : zy zet hem boven aen:
Rey. Verknocht met Godts natuur, een wènderlijck beftaen.
Lui. Oc h Engelsdom , wou* Gödt zich {meren met uw wezen!
Rey. Wat Gödt behaëgt,en fchickt,dat wort met recht geprezen.
Lui. Ho e heeft hy 'smenfèhen peil alrëe zoo hoogh gemèrckt \
Rey. Het is al wel, algoédt , wa t Gödt bepaek* enwerckt .
Lui. Ho e wil de menfch de kroon der Engelen verdooven.'
Rey. Alle Englen zullen Godt in 't lichaem zien, en loven.
Lui. Z y zullenflijck en ftofaeflbidden in het ftof?
Rey. Bewiètöocken Godts ndem, me t geur, en prijs i e n lof.
Lui. De n mènfeh bewieroocken, van höogét hant gedwongen ?
Afol-
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*jF Y mompelen alree ? ghy hoort e^ftrijt van tongen.
*~* Belt. Watïchaéreri treuren bier gedompelt in den rou
De ftuifcfsom de bórft, en lenden ? niemant Zou
Begrijpen dat men dus, in 't midden van deGeeften,
Op't eeuwige bancket, end'endeloozefeeften ,
Kon treuren ,zaegh men niét dit jammerlijck getal
Verflenfèn van verdriet, wa t ramp, wat ongeval
Ontfteltze? Broeders , hoe? wat 's d'oirzaeck van dit kermen ?
Beledight iemant u ? men zal uw Recht befchermen.
Watdeertde Broeders? fpreèckt : laethoore n wat udeert.
Rey. Zy klaegen dat de ftaetder mérifcheh triomfeert,
Door Gabriels bazuin, en opftyght boven d'Engelen $
Dat Godt zijn wezen wil met Adams wezen ftrengelen ;
De Geeften onderworpt het menfchehjck gebiet.
Daer hoort ghy kort en klaer den gront van hun verdriet.
uifol. 2iO0 groot een ongelijck valt laftigh te gedoogen.
Belt. He t overtreft by-kan s ons krachten, en vermogen.
Rey. W y bidden dat ghy toch dien twift met ons beflecht.
Afol. Wa t raét ? hoe paeit men hen ? zy fteunenop hun Recht.
Rey. Wat Recht ? de wetten geeft vérmagh de wet te.breecken.
Aptl.Woc kan Rechtvaerdigheiteeh onrecht oordeel fpreëckne?
Rey. BèftrafGodts oordeel eens, en fchrijfhém wétte n voor.
Belt. D e vader leer' het kint hém Volgen op zijn ïpöor.
Rey. Zijn fpdor té volgen is het zelve als hy te willen.
Apol. Vcrandrihgh van Godts wil veroirzaecktdées gefchillen.
Rey. Hy zèt den ëenen Van, den aridren op den troon.
De minder waêf tfte wijck' voor éenen waérder zoon.
Belt. Geliickhéit van geria de Godtheit beft zou paflèri
Nu durfde duiffërnis het hémelfch licht öntwafïèn.
De kinders van defl nacht briVeeren zélfs dert dagh.
Rey. Wat adem haèlt, mét recht den Schepper dzncken magh,
D 5
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Dieelck zijn wezengaf,en mindree n meerder waerde:
Wanneer het hem belieft zal 't element der aerde
Veranderen in lucht > of water , of in vier >
De hemel zelf in aerde * een Engel in eenxlier:
ÏLen menfeh in Ënglefchijn, of onbegrepen wonder.
Een maght regeert het al, en keert het bovenfte onder.
Wat d' allerminfte ontfangt is loutere gena.
Hier geit geen willekeur, hie r komt vernuft te (pa.
In d' ongelijckhei t is Godts heerhjekheit gelegen.
Zoo zien we regens't lichtfte het zwaerftezwaerde r weegen .
Dus fteeckt het fchooner a f op 't fchoon; de kleur op kleur j
De diamantfteen op turkoisblaeu; geur op geur;
Het ftereke op flauwer licht j geftarrent tegen s flarren.
Ons fchicken is den Staet van dit Heelal verwarren,
Miflchicken al wat Godt geichickt heeft, en beleit;
En wat het fchepfèl (chickt, dat is wanfehapenheit,
In 't allerminfte lidt. me n ftaeck' dit murmureeren.
De Godtheit kan den Staet van't Engelsdom ontbeeren .
Zy is met niemantsdienft beholpe n eeuwigh rijck,
En hecrelijck, behoeft zy wieroock, nochmuzijck,
Nochgeur, hae r toegezwaeit, noch lof, hae r toegezongen.
Ondanckbre Geeften, ^wijght : betoom t ufnood e tongen .
Ghy weet Godts reden niet: genoeght u met uw lot,
Enonderworptu Godts en Gabriëlsgebodt.
Apol. Is dan dcStae t en 't lot der Geeften onbeftendigh >
Zoo ftaenze glibberigh, zoo zijnze aireede ellendigh.
foy. O m dat een minder zal regeeren i n dit Rijck.?
Wy blijven diew e 7Jiya: gefchiet ons ongelijck ?
Belt. Z y zijnde naefte aen Godt, hun' toeverlaet, en vader",
En lagen hem aen 't hart: nu lek een minder nader.
Rey. Zich over 's anders heil bedroeven, is gebreck
Van liefde, en rieckt naer nijt, en hooghmoet. laet dees vleck
Op Englezuiverheit en louterheit niet kleven.
Eclkandrej ineendraght,liefde , eutrou.voorbyteftreven ,
Be-
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Behacght den Vader, die het al in orden fchiep.
Beli. Z y houden d' orden, daer de heme] hen toe riep j
Macr kunnen traegh verftaen des menfchcn flaef te worden,
Rey. Da t '6 ongehoorzaemheit: zoo fpattenze uit hun Orden,
Ghy ziet hoe't hemelfch heir, geharrenaft in 't gout,
En in 't gelid t geftek, zij n beurt en fchiltwacht houdt j
Hoe deze ftar gedaelt, en gene, in top daer boven,
De klaerfte een minder klaere in luider ka n verdooven;
Hoe d'eene een kleiner ronde, en d'andre een grooter fchrijft,
De Jaeghfte hemel fnelft, de hooghftelangfaem drijft ;
En evenwel verneemtghe, in deze oneffenhede n
V^n ampten licht en kreits en ftant en trant en treden,
Geen tweedraght, nijt, noch ftnjt : des Albeftierders ftem
G eleit dit maetgezang, dat luiftert fcherp naer hem.
Belt. ' t Geftarnte blijft in ftaet, daer Godt het in wou fcheppen.
Behaeghde 't hem den Staet der Englen niet te reppen,
Zy weecken geen geftarnte, in eendraght, noch in pais,
Noch (leurden metgeklagh d e ruft van ditpalais.
Rey. Zi e toe, en wacht u wel deze ongenoeght te ftijvcn.
Apol. W y wenfehen dat dees lucht en wolck magh overdrijven,
Eerze uitberfte, en 'tgeweft des hemels zette in vier»
Zy groeien in getal, wieftiltze » wi e komt hier >.
Ltticifer ijlen. Bet%chub. Rey.'
Elaes, helaes, helaes, waer is ons heil gevaeren >
Belz,. 't Gaet wel, wy groeien aen: onze Engelen vergaeren,
En,fteecken, volmisbaer ,de hoofden vaft by een.
Wat por t u Engleburgh met kermen en gefteen
T'ontruften ? kan de bloem der zaligheit verflenfèn ?
Geruft bezitten al wat eenigh Geeft kan wenfehen
Van Godt, den zegenaêr, vernoeght u dat noch niet *
Zoo ftaetgheuzelfs in 't licht, en koeftert een verdriet,
Waer van ick d' öirzaeck noch befeften kan, noc h racden.
Houdt op van kermen :fcheurtvelttckens },€n.gewaeden
Niet
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Niet langer» zonder reen » maer heldert uw gezicht,
En voorhooft met een' ftraet, ó kinders van het jicht f
De fchelle keelen, die met zangh de Godtheit dancken,
Dien om, enbelgen'tzich , omdatghyvalfchekkncke n
En bafterttoonen mengt, itt*tgoddeïijckmuzijck.
Uw bittre weeklaght fteurtde maet van't hemelrijck.
't GeweHef huilt u na. den rougalm in den hoogen
Gefteegen, rol t al voort, vand'eeneind'andreboogen :
En zonder misdaet wort, door zulck een ongeluir,
De wasdom van Godts naem en glori niet geftuit.
Lui. Hee r Overfte, op wiens wenek ontelbre keurebenden
Zich wapenen» ghy komt van pas om onzeelenden
Te zalven, en denfinaet en onverdienden hoon
Tefchuttendooruw maght . zal Gabriel de kroon
Der heilige Engelen op 't hooft van Adam zetten,
Door Adams erfgenaem Godts eerftelingen pletten >
Wy waren nutter niet gefchapen, eer de zon
Te wagen fteegh, en hcht den hemel geven kon.
De Godtheit koos vergeefs de Geeften tot trouwanten
Van 't onbeweeghbre hof, indienz e zich wou kanten,
En fpitlèn regens 't Recht der geeften, zonder fchult
Totwederftantgeterght, ui t noot, enongedult .
Wy juichten, in den lof der Godtheit opgetoogen,
Aenbaden, wieroocktenmet(chaelen , neighden , booge n
Onze aengezichten neer. d e hemel gaf gehoor,
Verflingert op den dans des galms, van koor in koor,
Ja fmolt van volle vreught op tongmuzijck, e n harpen $
Toen Gabriels bazuin zich plotfelingh quam werpen
Met dezen donderflagh in 't midden van Godtseer:
Daer lagen wy verbaeft, verftroit, verdruckt ter ncêr*
De Hyichapgafden geeft, d e zwangre keelen zweegen.
De jonghftgeboren ftreeck de kroon, denftaf , de n zegen)
En d'oütfte zoon, onterft by d* Opperraajefteit,
Gemerekt bleef voor een* flaef.dat valt gehoorzaemheit,
Godt-
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Godtvruchtigheir, en liefde j en trouwe, uit Godts trezooren,
Ten deele, dompelt baer in rouwe, ontvonckt den toren,
En wraeckzucht, om den menich, uit een' gerechten haet,
Te fmooren in zijn bloet, eer hy der Englen Staet
Verplette, en zy geboeit, als fhoode en arme flaven ,
Gedwongen worden nacr zijn zweep en wil te draven}
Gelijck hy daer beneén de dieren houdt in dwang.
Heer Overftc, ghy kunt der Geeften ondergang
Verhinderen, en by hun hantveft ben bewaren :
Befchutze door uw maght: wy ttaengereet uw fcharen,
Uw' ftandert> en uw heir te volgen: treek maer aen.
't Is eerlijck voor zijn eere, en kroone , en Recht te ftaen ,
Bete. Mydeertuwongelijck . óKonin g aller Heeren,
Verhoe dit liever, geef geen ftoftot muiteneeren j
'Nochtweedraghr. gee f gee n ftoftot wederipannigheit.
Wat raet > hoeftil ick u, en d'Oppermajefteit >
Lui. Zyquetf t het heiligh Recht, aend'Engelen gefchoncken .
Belz. He t Recht te quetfèn kan den onderzaer. ontvoncken,
Een vier ontfteken, daer de lucht afbranden zou.
O averechtfen loon van onbevleckte trou!
Hoe zullen wy ons beft in dees vertwijfling draegen >
Lui. Me n troofle zich een kans, een' ftoutenfprong,te waegen.
Bel?. Waer toeziebzelfs gewaeght? men ga een' zachter gangk.
Lui. Hie r geit alleen gewèlt, en kracht > en wraeck, en dwangk.
Bel?. Men kon, waer 't mogelijck, een veilig middel kiezen.
Lui. Me t uit ftelzal men hier niet winnen, maer verliezen.
Belz. Me n geef zijn ongelijck met reden te verftaèn.
Lui. D e reden heeft hier uit: men zet ons onder aen. .
Bel.Mct fmeken mQght ghy beft en eerft uw* wenfeh verwerven.
Lui. He t ftuckontdecken j is den handel gladt bederven
Belz. Me n kan dienaenflagh naeu ontveinzen voor het licht.
Lui. W y groeien naaghtigh aen»en ftaenin evenwigbjt.
Belz,, De kans begunftigtt hun,4ie met Gods Veltheer yechten.
Lui. Hie r is niet fufferye en fchrick niet uit te rechten.
y
E
Belz.
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Belg,. Wa t zeit Apollion hier toe, en Belial >
Lui. Z y trouwen onze zijde > en ftercken het ghetal.
Beh. Ho e heeft men dit verhaeft? he t is nu ver gekomen.
Lui. D e hemel vloeit ons toe van zelf met volle ftroomen.
Belz,. Betroutu op geen heir, vo l lichte weifelaers.
Lui. W y zien alree meer kans, en voordeel, min gevaers.
Belz,. Wi e reuckeloos begint, beroem' zich van geen voordeel.
Lüi. Ae n d'uitkomft hangt het al, voor d'uitkomft dwael t het
Dit ganfche leger eifcht u tot een opperhooft,
(oordeel.
En leitsma n opdicntoght . Belz,. macrwi e i s zoo beroof t
Van zinnen, dat hy uw gerechtigheit verdadigh',
En 's hemels heirkracht terge ? ay, weeft u zelfsgenadigh.
Verfchoonine van dien laft: ick kieze geene zy.
Men legge met verdragh deze ongelijckheit by.
Rey. Gebroeders , geeft gehoor, houd t boven aen met fmeecken
JBy Godt, door middelaers: men wint met tuflchenfpreecke n
Gemackclijcker velt dan door dien fteilenwegh
Van oproer, handel t koel met raet, en overlegh.
Wy wille n te gelijck uw Recht om hoogh verweeren.
Bedaertrghy quetft de kroon van Godt,den Heer der Heeren.
Lui. E n ghy ons wettigheit: verftout u hooge r niet
Heer Belzebub, aenvaert dit wettige gebiet,
En zet de hairen fchrap: wy volgen u tegader.
Belz,. O yveraers, bedenckt, bedenckt u liever nader.
Ick wil u voortrcên naer den troon van 't groot palais»
En ons gerechtigheit bemiddelen door pais,
En onderling verdragh, gewilligh, onbedwongen.
Rey Houd t ftil: houdt ftil: ghy wort van Michaëlbelprongen.
Müh&él. Belzebub. Luidferifien.
Aer zijnwe > wat gedruis verneemt men hier alree >
Dit fchijnt ee n hof van twift en oproer, niet van vree,
Gehooorzaemheit, en tfou. Prin s Belzebub, wat reden
Beweeg ht u, als een hooft van wederipannigheden,
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Dien oploop ,zwanger van een goddeloos verraet,
Te ftyven tegens Godt, on s aller toeverlaet ?
Belz» Genade , ó Michaél, gewaerdigh ons te hooren,
Eer ghy een vonnis velt , uit yverigeh tooren,
Ter eere van Godts Naem. belaf t ons met geen fchult.
Mich. Ick zal uw onfchult dan aenhooren met gedult.
Bek. D e t'zamenrotting van zoo menigh duizent troepen,
Gefteurt om 't hooghgebodt, ten rijxtroön uitgeroepen ,
Op Gabriels bazuin , vereifchte een tuflehenfpraeck j .
Tot flifllngvan dien brant j waerom ick van hun zaeck
En klaghten kennis koom te nemen., om het muiten,
By alle middelen en moöghlijckheên, te fluiten :
Zy vaeren echter voort, al razende en ontzint
Aen't hollen, buite n (poor, en dringen'c klaghtbewint
Met kraght ons op den hals. ic k poogh de maght te fcheien,
[Xaet tuigen van mijn trou dees Godtgetrouwe Reien,]
Te raeden hunne klaghtteflorten voo r Godts ftoel j
Maer y vre vruchteloos, in 't midden van 't gewoel,
En oproer, als een zee ten hemel toe verbolgen.
De Veltheer tre nu voor : wy ftaengereet te volgen,
Indien hy middel ziet tot Hechting van 't gefchil.
CHich. Wi e durf zich tegens Godt en zijnen heilgen wil
Verzetten ? wie dusfloutden oorloghsftandert planten ,
In 't koningkrijc k van pais ? indienghe door gezanten
Wilt handelen om hoogh, tot voorftant van uw lot j
W y willen uwen zoen bemiddelen by Godt,
Of ander s wacht uw hooft :di t zal u niet gelucken.
Lui. Zoud t ghy met wapenen ons heiligh Recht verdrucken >
Zy zijn den Veltheer niet tot zulck een eindt betrout.
Wy fteunen op ons Recht: Rechtvaerdigheit is flout.
CMich. D'infpanner tegen s Godt is allerminft rechtvaerdigh.
Lui. W y dienen Godt: hy kenne ons tot zijn dienften waerdigh.
De hemel blijve maer in zijnen eerften ftant*
Men ftell' geeneamptenaersvan't hemelfchVadcrlan t
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Beneden 't aertfch geflacht : dat ftaet de Hierarchyen,
DeTroonen, Maghtért, hoó'ge erüage Heerfchappyen
Der Geeften, Engleh, en Aertsengïen nimmermeer
Te lijden: neen geenfins j at zoude uw blixemfpee r
Doörftooten borf f aen borft, en d* allertroufte harten :
Wy laten onsgeenfins van Adams afkomft tarten .
Mich. Ick wil dat etck vertreekë, op 't wencken met mijn hant.
Hy kant ztch-tégéni'Godt/en Godtheit, wie zich kant
Meinéedigh fegéns ons. vertreck t naer uwe vaenen.
Dat paft foldaten, én gehoorzaemé önderdaenen
Des hemels, wa t gewelt, Wat moetwit drijft men hier.'
Wie anders ooreïooght dari ónder mijn banier,
Beoorlooght Godt 3 en iseeri vyant van zijn Rijcken.
Lui. Wi e op zijn Recht ftaet,hoefc voo r geen gewelt te wijeken.
Natuurehjck ïs ekk befchermer van zijn Recht.
Mich, 'k Gebied e udatghe flux de wapens nedërleght.
Door t/zamenrótten wort Uw eer* èn eedt gefchönden.
Lui. Natuu r heeft d'Êngelen door èenen bant verbonden
Elckandre by te ftaén: oock wort niet een alleen
Geraeckt in dit gefchil j maer 't raeckt ons in 't gemeen.
xJMich. Zoudt ghy met wïrpenën den hemel dan beroeren ?
Die zijn u niet betrout oni tegens Godt te voeren.
Msbruïcktgeüwmaght^zo vreeft des Allerhooghften maght .
Lui. D e Stedehouder wort alle öogënblick verwacht.
Hy is in aller yl gedagfivaert, en ontboden.
Wy willenal óp een, en Goden tegens Gödetf
Opzetten > liever dan van ons gerechtigheit
Aftreden door gewelt. Mich, 'zoo gröót*één önbefchei t
Verwacht ick nimmerméec vaa*s hemels Stedehouder.
Lui. He t zweemt naer onfcefêheït een* eer (teling, eën ouder;
Te ffelleaonder 'tjuc k desjpngfteri ratsëen''knecht.
Dat dTÊhgel de namur der Engelen bevecht*,
En tegens- zijnsgsKjck, in ftaet,• en aëft, en wezen,
De wapens voere, wort met onbefcheit geprezen.
Micb.
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Mich. Hardneckige aert, ghy zij t geen zoonen meer van 't licht,
Maer eer een baftertflagh, dat voor geen Godtheit zwicht.
Ghy terght den bKxemftracl,en onverzoenbren toren:
Volhartgbe, waf een ramp en val is u befchorcn!
Ghy luifterf naer geen' raet, noch onderwijs: laet zien
Wat d' Aflefhooghfte ftcmons boven zal gebiên.
Wel aen, kk wil dat zich d' oprechte en vroome Reien
En fchaeren dae tlijck van rebelle rotten (cheien.
Lui. Laetfcheidenalwatwi l rwyhoudenonsbyeen .
Mich, GetrouweReien,volghtGodsVeltheer.Xi«. trekt vry heen.
Belzdnêb. Lucifer. Ltticiferiften.
T V E Veltheer vaert'naer Godt, om over u te kfeegen
-*-^ Schep t móedt: Vorft Lucifer * gefteegen op zijn' wagen,
Wort herwaert aengevoert. gh y moet u kort beraên.
Een heirkracht, zonder hooft, kaf t nimmermeer beftaen.
Wat my belangt, cÜelafttfakmy tezwaertctillett.
Lue. D e ganfche hemel wacght en dreunt van ow gefehülen.
De keurebénden ftaengereten en gedeeft»
Het oproer flletal voort, d e hooge noot beveelt
Hierinne te voorzien, en onheil foor tekomefr.
Lw/.Heer Stedehouder, wijck en toevlucht aller vroomen,
Wy hoopen nimmermeer dat ghy, als Nfiehaêl*
Den hals van 't Engelsdom tot eene voetfcbabel
Van Adams afkorrrft zult Verworpen, en verdoemen j
En zulck eert' fraaeten hoon vergaldfcri > et* ver&töeméft1
Met (chijn vanbilhjckheit, en'ftijvcrivdooTt* iïfaght
Den opgarigvan den rnenfcfr j eefr grof éeft aettfch gélhcht.
Wat wierook fcheakthy toch den (ehüers vanfoeiS gezienen;»
Waeróm beFafi men oris" een* fitóöcfertxTórtnte dienen,
Té drafiègewöptferhant,: te Mh^tóeVzijrffl'ertf ?
Schiep Gocft öktóefetr eitÈrigléh- flettrt»efntheW j
Wywaitórtriotterrlóitgefcfiapen ,ncc&j£#<*denv
Ontferm tr, Lucifer, gedoog h nieté&tortze Orden
E 3
Zoo
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Zoo laegh vernedert werde, en zonder fchult verzinck' j
De mentch, gelijck een hooft de r Englen, ftraelc, en blinck',
In 't ongenaeckbre licht, waer voor de Serafijnen ,
Al bevende van angft, als fèhaduwen j verdwijnen.
Indien ghy u verneèrt zoo groot een ongelijck f
Tot voorltant va n ons recht, te flechten in dit Rijck;
Wy zweeren uwen arm eendraghtigh t'onderftutten .
Aenvaert dees hëirbyl: helpj och help ons Recht befchutten .
Wy zweeren u met kracht, in volle majefteit ,
Te zetten op den troon, acn Adam toegeleit.
W y zweeren uwen arm eendraghtigh t' onderftutten .
Aenvaert dees heirbijl: help, och help ons Recht befchutten»
Lite. Mijn zoonen, op wier trou geen vleck van ontrou hecht ,
Al wat de Godtheit wil > en van ons eifcht is recht.
Ick ken geen ander Recht > en ftutte , als Stedehouder
Der Godtheit, zijn befluit en raetflot mé t mijn fèhouder .
Den fèepter, dien ick voer, ontfingh mijn rechte hant
Van zijn Almogentheit, al s een genadepant
En teken van Godts gunft en liefde tot ons allen.
Is nu zijn hart en zin op Adam juift gevallen,
En luft het hem den menfeh, in volle heerfchappy,
Te zetten boven aen, en, boven u en my»
Te kroonen, fchoonwe noit in onzen plicht bezweecken j
Wat raet hier toe ? wie wil dat raetflot tegenfpreecken >
Indien hy Adam noch een zelve heerlijckheit,
En d' EngeUche natuur gelijck> hadt toegeleit,
Dat waer verdraeghelijck voor alle hemeltelgen,
Gefpi;ooten uit Godts ftam: nu moghten zy 't zich belgen ,
Zoo belghzuchtgeene vleck om hoogh gerekent waer.
Maer hoe men 't vat, dit loopt van wederzy gevaer,
Het zy men zwichte uit fchroomte, of moecügh wederftreve.
Ick wenfche dat hy u dees belleghzucht vergeve.
Lui. Hee r Stedehouder, ay, aenvaert dien heirftaf toch,
En hanthaef't heiUgh Reeht: wy volgen in uw zogh.
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Wy volgen,ftreef vooruit op uw gezwinde veeren.
W y willen fncuvlen, of zeeghaftigh triomfeeren .
Luc. Di t ftrijt met onzen eedt,en Gabriels gebodr.
Lui. Da t ftrijt met Godt, en zet het Menfchdom boven Godt.
Luc. Lae t Godt zijn eer, en ftoel, en majefteit bewaeren .
Lui. Bewae r uw' eigen ftoel: wy willen, als pylaeren,
U ftutten , en den ftaét der Engelen met een.
Geen menfeh zal onze kroon,Godts kroon.met voeten treén.
Luc. DeVeltheer Michaël, gewapen t onder't zegenen
Van boven, v/il ons flux met al zijn heir bejegenen.
Zijn heirkrach t by uw maght, wat is 't een groot verfcheel t
Lui. I s 't gecne helft, ghy fleipt een' ftaert van 't derde deel
Der Geeften mede, indiengheu geeft op onze zijde.
Luc. Da n is de kans gewaeght, ons gunft verloren by de
Verdruckers van u w Recht. Lui. de moedt, de dapperheit,
De hoon, de fmaet > de fpijt, de wanhoop, het beleit,
De wraeck, het ongelijck, niet anders te beflechten,
En wat hier aenhangt, zal ons ftijven, onder ' t vechten.
Bel^. W y hebben 't heiligh Rijck alleen in onze maght.
Wat raetflot men befluit', de wapens geven 't kracht,
En nadruck. zo o wy ilechts ons in fïaghorden ftellen ;
Wat nu noch weifelt ftracx op onze zy zal hellen.
Luc. Ick trooftme dan gewelt te keeren met gewelt.
Belz,. Zo o ftijgh de trappen o p, ó allei braeffte Helt.
Heer Stedehouder,ftijgh dien troon o p, datwe u zweeren.
Luc. VorftBelzebub , getuigh, enghy.doorluchtftcHeeren »
Apollion, getuigh, getuigh, Vorft Belial,
Dat ick, uit noot en dwang, dien laft aenvaerden zal 5
Tot voorftant va n Godts Rijck, om ons bederf te keeren.
Belz.Nu breng t den ftandert voort,dat wy den ftander zwéeren,
Getrouwighcit aen Godt, en onzeMorgenftar.
Lui. W y zweeren te gelijck by.Godt, en Lucifer.
Bek. N u brengt het wieroockvat,ghy Godtgetrouwe fchaeren:
Bewieroockt Lucifer met wieroockkandelaercn,
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En (chaelen, rijck van geur. ycrbeeclijckt hem met licht,
En glans van fackelen. verheft hem met gedicht,
Gezangen»en muzijek»bazuinen • en fcbalmeien.
Het voeght ons, hem aldus met flaetfite geleien.
Heft op een' heldren toon,
Ter eere van zijn kroon.
Lui. O
p, treckt op, ó ghy Luiciferiften,
Volght dees vaen.
Ruckt te hoop al uw krachten, en liften.
Treckt vryacn;
Volght dezen Godt, op zijn trommel, en trant?
Befchermt uw Recht > en Vaderlant.
Helpt hem Michaels heirkrachten {tuiten.
Houdt nu moedt
Helpt den hemel voor Adam nu fluiten ,
En zijn bloet.
Volght dez en Helt, op zijn bazuin, en trom.
Befchut de kroon van 't Engelsdom.
Ziet, ay ziet nu de Morgcnftar blincken.
Voor die pracht
Zal des vyants banier haeft verzincken,
In den nacht.
Wy met triomf kroonen Godt Lucifer*.
Bewieroockt hem -.aenbidt zijn Star.
Rty yan Engelen.
Z*ngk.
Aerzijnwe toe gekomen,
Dat *s hemels burgertwift
De regementen fpuft,
En't zwaért is opgenomen,
Te zinneloos en blint ?
Wie 'er van ons benden>
Hyfneuvelt, of verwint»
Geluckigh? died'clcnde n *

W
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Van hunne broedren zien,
En Rijden Reigenooten>
Of die verwonnen vliên,
In ballinghfchap geftooten >
O zoons van eenen Godt,
Waer toe verdwaelc u lot >
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Helaes! waer toe verdwaelen
DeGeeften? watverlei t
Hen uit de zekerheit
Van hunnen Staeten paelen
Te (patten, zonder noot >
Zich op het (pits te waegen >
Ons weelde was te groot,
Te dertel om te draegen;
De hemel niet genoegh
Om Engelen te paejen:
De Nijdigheit moft vroegh
Dit zaet van oorlogh zaejen,
In 't vreedzaem Vaderlant.
Wie leit dien twift aen bant >
Toezang,
Is dit krijghsvier niet te imooren,
Door een maght van hooger hant,
Wat wil blijven in zijn' ftant>
Staetzucht zal alle Orden ftooren:
Hemel, aerde,zee, en ftrant
Zullen ftaenin lichten brant.
Staetzucht', eens door triomfcefen
Alsgewettight > zal wrwoct
Godt en ahe maght braveéren.
Staetzucht kent noch Godt»noch bloet.
F HE
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Gabriel. Michael.

E ganfche hemd gloeit, in eenen lichten brant
Van oproer en yerraet. ' k verdaegh u, als Gezant
Van Godt en zijnen ft oei, nu daetlijck op te trecken,
Met eenen gloet van vier en y ver deze vlecken
Te branden uit Godts naem, en 't zuiver Hemelsdom.
Vorft Lucifer braveert: hy roert trompet, en trom.
^Mich. I s Lucifer, helaes , i n zijne trou verandert?
Gab. Des hemels derde deel heeft reede zijnen ftandert ,
Die valfche Morgenftar, gezworen, zijnen troon
Bewieroockt, als een' Godt, en met een' laftertoon
Van goddeloos muzijck hem eere toegezongen .
Zy komen herwaertaen in volle kracht gedrongen,
En dreigen fchrickelijck de poort van 't wapenhuis
Te rammen met gewelt. ee n woeft een wilt gedruis
Van onweer buldert vaft, van boven, en van onder.
Het weêrlicht, ftormt, en raeft. d e blixem j en de donder
In arbcit, fchudden vaft de pijlers van ons, hof.
Men hoort geen Serafijns, noch wedergalm vanlof.
Een ieder zit in druck gedompelt over d'ooren.
Dan zwijgen plotfeling, dan huilen al de kooren
Der Engelen, va n druck, e n medelijden, om
Den blinden afval van. 't gezalight Engelfdom ,
En d'Engelfche natuur, ' t is meer dan tijt om heden
Te quijten uwen plicht, en op uw heilige eeden,
[Die ghy, als Veltheer, op het punt des blixems zwoert,
By Godten zijnen naem,] t e paffen. CMieh. wa t vervoert
Godts Stedehouder dus zich tegens, Godt te kanten,
Als een verwaeten hooft van dolle vloeckverwanten ?
Gab. De hemel weet hoe noode ick Godts gerechte zaeck

Verdadige ,op dées wijs. boe bitter wil de wraeck
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Hem treffen! want men weet geen middelen te vinden,
Om dit verdoolt gedacht rampzaligen en blinden
Te leiden op de baen, de heirbaen van hun trou.
Ick zagh Godts blyfèhap zelf zich met een wolek van rou
Befchaduwen* in 't endt de wraeck een vlam ontfteecken
In d'oogen van het licht j eer, om dien flagh te breecken ,
Het laft gaf tot den toght. ic k hoorde een wijl het pleit,
Hoe d'opperfte Genade > en Godts Gerechtigheit
Elckandre in wederwight} met pit van reden, hielen.
Ick zagh de Cherubijns, hoeze op hun aênzicht vielen,
En riepen vaft: gena 5 gena, ó Heer > geen Recht.
Men had dit zwacr gefchil gezoent,cn fchiergeflecht;
Zoo fcheen de Godthcit tot genade en zoen genegen:
Maer als de wieroockftanck in top komt opgeftecgen ,
De fmoock, die Lucifer om Iaegh wort toegezwaeit,
Met wieroockvat, bazuin, en lofgezangen, draeit
De hemel zijn gezicht van zulcke afgoderyen,
Gevloeckt van Godt, en Geeft, en alle Hierarchyen.
Gena had uitgedient* waec k o p, in 't harrenas.
De Godtheit daghvaert u, eer 't oproer ons verraff.
Betem met uwen arm de woefte Behemotten ,
En Leviathans > die dus godtloos t'zamenrotten.
twitch. Uriël, fchiltknaep flux, men breng' den blixem hier,
Mijn harnas, helm, en fèhilt. bren g herwaert Godts banief.
Men blaze de bazuin, t e wapen > flux te wapen.
Ghy Maghten, Troonen, wat getrou is, en rechtfchapcn>
Dat wapen' zich met ons. ghy regementen voort,
Een ieder in 't gelidt: de hemel geeft het woort.
Men blaze de bazuin: men flade holle trommels,
Verdaghvaerde in der yl ontelbre dicke drommels
Gewapenden* blaef t op: ick (chiet de wapens aen.
Het geit Godts eer alleen, he t mpet'er nu op ftaen.
Gab. Dit aarnas paft zoo braef, alwaer 't u aehgefchapeh.
Hier komt de veltbanier, waer iii Godts naem en wapen
F z Utoc
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U toeftraelt, en de zo n in top u heil belooft .
Hier komen de Kornels u groeten, als het hoof t
Van 't heir der hemelen, die Godts baniere zwoeren.
Schep moedt, Vorft Michael: ghy zult Godts oorlogh voeren.
Mich. Zöozalick.hou mij n woortom hoogh: wy trecken heen.
Gab. Wy volgen uwen toght met wenfchen s en gebeên.
Lucifer. Belz>ebub. Luiciferiften.
Oe ftaet het met ons heir ? hoe is 't 'er me gelegen >
^"*- He
t heir verlangt, gereet, om onder uwen zegen,
Te vliegen regelrecht op 't Ipits van Michael.
Lui. Zo o doet het: ieder wachte op Lucifers bev el,
Om teffens darmen en hun vleugels eens te reppen,
Dien'grópten vyant lucht en winden t' onderfcheppen ,
E n , als hy leght in zwijm, te ketenen met kracht.
Luc. Hoe talrijck is het heir ? waer in beftaet ons maght ?
Belz,. Di e groeit alle oogenblick j e n bruift uit alle tranfèn
Ons toe j gelijck ^ên zee van vier en heldre glanfen:
'k Vertrpu h'et derde deel des hemels h'oudt ons zy >
Is 't niet de halve fireeck: want Michalës gety
Verloopt alle oogenblick, en ebt aen alle kanten.
De belieft van de wacht en eerfte hoftrouwanten ,
Uit ieder Orden > van een ieder Hierarchy,
Verzweéren hunnen Heer > Vorft Michaêl, als wy.
Men ziet'er Cherubijns j Aertsenglen , Serafijnen
De vaenen voeren, zel f het paradijs} aen 't quijnen
Geflageri va n verdriet, verfchietzijn groente , en verf;
En waer men d'óögen keert, daer fchijnteen wis bederf,
En boven 't hooft een buy en donckre wolek te hangen.
Dat voorfpoock fpelt ons heil: men heeft flechts aen te vangen.
Ghy draeght ajree <Je kroon des hemels op uw kruin.
Luc. Di e klancfeijeliaeghtme meer dan Gabriels bazuin.
HpQrt tpe., en geeft gehoor, behèdeii deze trappen.
Hoort tóe', ghy Óverften: hoort toe, ghy Ridderfchappen»
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En luiflert wat wy u vermelden, klaer , en kort.
Ghy weet hoe verre wy alree zijn uitgeftor t
Inwraeckzuehctegens'c Hooft der opper ftepalaizen ,
Pat het een dolhect waere, op hoop van zoen» te deizen >
En niemant dencken durf deze onuitwifchbre finet
Te zuivren door gena -. dies moet de noot een wet,
Een wide toevlught van te wancken noch te wijeken
Verftrecken ;ghy , met kracht en zonder om te kijeken,
Dien ftandert en mijn ftar verdadigen, met een
Den vrygefchapen Staet der Engleh in 't gemeen.
Het ga zoo 't wil: volhardt groothartigh, onverdrietigh :
Geen almaght heeft de maght dat zy geheel vernietigh'
Het wezen, dat ghy eens voor eeuwighlijck ontfingt .
Indienghe fel en fors met uwe heirfpits dringt
In 't hart van 's vyants heir, en komt te triomfeeren ,
Zoo zal de tiranny der hemelen verkeeren
In eenen vryenStaet, en Adams zoon, en bloet,
Gekroont in top van eere, en met een' aertfehen ftoet
Omcingelt, uwen hals niet bo eien aen de keten
Van flaeffchedien ftbaerheit, om hem ten dienft te zweeten,
En onder 't kooperen juckte hijge n , zonder endt.
Indienghe my voor 'thooft van uwen vrydom kent ,
Gelijckghe uit eenen mont dien ftandert hebt gezworen;
Zoe ftaeftden eedt noch eens eenftemmigh, ckt wy 't hooren >
En zweert getrouwicheit aen onze morgenftar ,
hue. W y zweereri te gelijck by Godt, en Lucifer .
Bete. Mae r zie hoe Rafaél, verbaeft, en vol medoogeïi,
Met zijnen vredetack van boven komt gevloogen,
Om uwen hals > op hoop van ftilftant, en verdragh.
Rafdel. Lucifer.
/ ^ \ C h , Stedehouder, mont van 'tgoddélijckgezagh,
^ - ^ Wa t heeft u buiten 't fpoor van uwen plicht gedreven ?
Zoudt ghy den Schepper van uw glöri wederftreven ?
p 2
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Lichtvaefldigh weifelen ,en wancklen in uw trou ?
Dat hoop ick nimmermeer, helaes ,ick zwijm van rou,
En blijve om uwen hals beklemt, bedorven hangen.
Luc. Oprecht e Rafaêl. Rtf. mij n blyfchap, mijn verlangen,
Ick bidde u hoorme. Luc. fpreeck , zoo lang het u behaegh'.
Raf. Genade , ó Lucifer, verfèhoo n u zelven: draegh
Geen harnas tegens my, die treurigh fmilte, en quijne
Van druck ,om uwent wil. ic k koom, met medecijne
En balfèm van gena, gefteegen uit den fchoot
Der Godtheit, die, gelijckze in haeren R aet befloot ,
U , boven duizenden gekroonde Heerfchappyen ,
Gezalft heeft op den ftoel van haerftadt houderyen.
Wat dolheit is het, die uw zinnen du s verruckt >
Zy had haer zegel en gelijckenis gedruckt
O p uw geheilight hooft, en voorhooft, overgoote n
Met fchoonheit, wijsheic, gunft 5 en wat er komt gevlooten,
En ftroomen , zonder maet, uit aller (èhatten bron.
Ghy blonckt in 't paradijs, voor 't aenfchijn va n de zon
Der Godtheit, uit een wolck van dau en verfche roozen.
Uw feeftgewaet ftont ftijfvan perlen, en turkoozen,
Smaragden, diamant, robijn, en louter gout.
De zwaerfte fcepter weit uw rechte hant betrout,
Zoo dra ghy fteeght in 't licht, en t op bazuin en bommen,
Door 't blakende gefternte en (reenen quaemt te brommen:
En zoudt ghy reuckeloos u ftorten uit dien troon ?
Verreuckeloozen al dat heerelijck , en fchoon ?
Zoudt ghy uw glanfen, die de hemelen vercieren,
Ons licht verduifteren, ineenen knoop van dieren >
En mengfel van gedierte en ondier onder een,
GrifFoensklaeu, draeckenhooft, an andre gruwzaem heen
MiiTcheppen onbedacht ? enzouden.'s hemels oogen,
De ftarren, u zoo laegh berooft zien van yermogen,
En eere, en majefteit, dóór 'tfchenden va n uw trou >
Dat keer' de goede Gödt, wiens aenfchijn ick aenfchou,
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In 'tzaligh licht, daerwy,geheilight alle zeven,
Hem dienen voor zijn' troon > en (idderen , en beven
Voor zulck een Majefteit, die op ons voorhooft ftraelt ,
Verquickt en leven geeft wat leeft 5 en adem haelt.
Heer Stedehouder, magh mijn bede uw hart beweegen;
Ghy kent mijn zuiver wit 5 en hart, met u verlegen.
Ruck af dien trotfen kam: fchud uit dit harrenas;
Smijt neder uit dees hant de heir bijl, de rondas
Uit d' andre. hooge r niet: legh neder, och, legh neder,
Legh neder, ftrijck van zelfden ftandert , en de veder
Van uwe vleugelen, voor Godt, en zijnen glans j
Eer hy u uit den troon, den allerhooghften tran s
Van eere, nederklincke aen gruis, en ftof te mortel,
Ja zulx dat van den ftam der Geeften tack > noch wortel,
Noch geen gedachtenis -, noch leven overfchiet ;
't En waere een leven van elende, van verdriet,
De Doot, de Wanhoop, en een worm, een eeuwigh knaegen >
En knerfetanden mogh/t den naem van leven draegen.
Verneêr ü :ftaeck dien toght: ick ofFere u gena
Met dien olijftack •• grijp, of echter 't is te {pa.
hue. Heer Rafel, ick verdien noch dreigement 5 noch toren.
Mijn helden hebben Gode, en .Lucifer gezworen ,
En, onder 's hemelseedt,dien ftandert opgerecht.
Men ftroie wat men wil den hemel door: ick vecht,
Ën oorloge onder Godt, tot voorftant van zijn kooren ,
De hantveft, en het Recht, hun wettigh aengeboren ,
Eer Adam zijne zon zagh opgaen, eer de dagh
Zijn paradijs befcheen. gee n menfchelijck gezagh,
Geen juck van menfchen zal den neck der Geeften plaegen - t
Geen Engelsdom den troon van Adam onderfchraegen,
Met zijnen vrijen hals, gelijck een dienftbaer flaef ,
'tEn zydehemclonsineenen poelbegraef j
Met zoo veel fcepteren»en kroonen, glans, en voncken,
Als ons deGodtheit uit haer' boezem heeft gefchoncken>
Voor
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Voor ceuwigh ,en altijt. la« t berften al wat bcrft :
lek hanthaeï't beiitgh Recht, door hoogen noot geperft ,
En jna veel wederftants, my entlijck o verdrongen,
Op 't klaegenen gekerm van duizenden van tongen.
Ga heene, bootfehap dit den Vader, onder wien
lek dus, voor 't Vaderlant, den ftandert voere, en dien',
Raf Oc h Stedehouder, wat verbloemt ghy uw gepeinzen
Voor 't alziende oog? ghy kunt uw óogmerek niet ontveinzen.
De ftraelvan zijn gezicht ontdeckt de duifternis,
De ftaetzuchf, daer uw geeft zoo grof van zwanger is,
En reede in arbeit gaet, om dit gedroght te baeren.
Waer bergh icfcmy van fchrick! hoe ryzen al mijn haeren |
Verdwaelde Morgenftar, verfchoon u zelve toch.
Ghy kunt d'Alwetenthejc niec paeien met bedrogh,
Luc. Wa t ftaetzucht?heeft mijn plicht in eenigh deel ontbroken?
Raf. Wa t hebt ghy in uw harte al heintelijck gefproken >
lek wil in 's hemels tep, door alle woleken heen,
En boven Godts geftarnte opftijgen, van beneên,
Godt zelf gelijck, geen maght beftraelen met genade,
't En zyze aen mijnen ftoel het leen verheergewaede:
Geen majefteit braveer ' metfehepter j nochte kroon,
Ten zy ick haer beleene uit mijnen hoogen troon.
Bedeckt uw aengezicht; valt neder ï ftrijekt uw pennen,
En wacht u, boven ons, een hooger maght te kennen.
Luc. Ho e nu toe ? ben ick dan Godts Stedehouder nier >
Raf. Da t zijt ghy, en ontfinet van 't onbepaelt gebiet
Bepaelde mogentheit, en neerfcht uit zijnen naeme,
Luc. Helaes , hoe lang > totdat Vorft Adam ons befchaeme j
En, boven de natuur der Engelen, zij n lot
Uit 's hemejsfehoot ontfange , en aenzitt' neffens Godt >
Raf Wi l d'opperfte Monarch zijn maght met eindren déelcn j
Ja d'eerfte kroon dentnéiïfc^ opzetten, en beveelen,
Hem wijden tot eèn hooft der Geeften, boven al
Wat kroon en fcepter voert, ©f namaels voeren zal $
Zoo
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Zoo leer ootraoedigh u Godts raetflot onderwerpen .
hue. Dat is de wetfteen om dees heirbyl op te fcherpen.
Raf. Gh y fcherptze reuckeloos y oor uwen eigen neck.
Bedenek eens waer wy ftaen. de hemel kan geen vleck
Van afgunft haete n nijt noch hovaerdy verdraegen.
De Wraeck des hemels dreight deesfchantvleck uit te vaegen.
Hier helpt geen veinzen, och , of voor d'alziende Z on,
Hetaldoordrirfgende pogh , ick deze laftren kon
Bedecken. lucifer , • waer is u glans gebleven >
hue. Mijn glans is Adam en zijne afkomft lan g gegeven.
Men noem' my langer niet den eerftgewijden zoon ,
Den outften erfgenaem. Raf. Vorf t Lucifer , verfchoon
U zelven: ; onderworp u 't opperfte behaegen.
Gewaerdigh oris dat wy die blijde tijding draegen
Naefboven: ieder ziet mijn weêrkomft tegemoet .
Ick valle ootmoedigh dus uw heerlijckheit te voet.
Om Gpdtswil j wach t u tqch weêripannigen te (lijven >
Die op uw' wil en wenck;> als op hun aspunt, drijven.
Zoudt ghy, in wederwil van 't hemelfche palais»
Dees lucht, vol heiligheit, vol vrede, d'eerfte reis>
Met duizent duizenden in 't harrenas, beroeren >
Op trommel en trompetdén oorloghsftandert voeren >
En kanten tegens Godt, den fterckften worftelaer >
hue. Me n kant zich tegens ons. was Adams afkomft mae r
Een' zelven ftaet en ftoel, als d'Engelen, gefchoncken,
Dat fcheen ver/iraeghjelijck: nu vliegen vaft de voncken
Van dezen hemeltwift door alle daken heen.
Zwijgh Engelsdom -verhef eerbiedighUjck het leen
Van al wat ghy bezit aen, Adam , en zijn neven.
Den racnfchweêrftreven, is de Godtheit wederftreven .
HoémaghhetGpdtyan'thart,dathyzoolae|h, zoo diep
Vernedert dien hy tot,derj grootftên fcepter fchiep ?
Een edelmoedigheit, geheüight tot regeeren,
Voor eenen minder zich zoo zwaertijck kan verneêren,
G Vat
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Van heerlijckheit ontkleên, en opftaen uit haer' ftaet ,
En ftoel, dat z y vervloeckt den glans en dageraet
Van haeren opgangk, en veel liever had gebleven
Een fèhaduw, zonder verf, een niet, en zonder leven :
Want niet zijn, overtreft verkleening duizentwerf.
Raf. Geleend e heerfchappy ftaet los, en is geen erf .
hue. 'k Misdanckme dan dit leen> als 't immers leen moet heeten.
Raf Bewae r uw ampt: of is zijn oqghmerck u Vergeten ?
De Stedehouderfchap uw wijsheit wert betrour,
Op dat ghy 't al in rufte en orden houden zoüdt:
En hebtghe tegens Godt het panfèr aengefchooten,
Als een meineedigh hooft van blinde bondtgenooten ?
Luc. Wy fchoten flechts, uit noot en nootweer j 't panfer aen j
Zoo luttel wouden wyde Godtheit wederftaen.
De reden fpreeckt, al waer 't dat fchilten wapen zweege,
Wy vrijen onzen Staet: benijt men ons die zege ?
Raf. Gee n zege is heerelijck, daer, in een zelve Rijck,
Slaghordens van een' Staet béftrijdèn faaersgelijck:
En deerlijck is het, zoo gebroeders van eene Orden
Door hun gebroeders zelfs in 't endt verwonnen worden.
Om onzent wil, om Godt, en zijn gedreighde ftraf,
Och Stedehouder, voer uw regementen af :
Voer af, en laet u toch vermorwen door gebeden.
I ck hoor, 't is fchrickelijck, alree de ketens fmeden,
O m , na de neêrlaegh u , geketent door de lucht j
Te voeren in triomf. ïc k hoor alree gerucht,
En zie allengs het heir van Michael gehaecken.
Het is hoogh tijt, hoogh tijt dien dollen toght te ftaecken.
Luc. Wa t baet het ,fchoon men zich op 't uiterfte bera ?
Hier is geen hoop van pais. Raf ' k verzeker ugena,
En ftelme, als middelaer, om hoogh voor u te pande.
Luc. Mi j n Star te dompelen in duifterniilê, en fchande:
Mijn vyanden te zien braveeren op den ftoel!
Raf Oc h Lucifer, waeck op. ickziede n zwavelpoel ,
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Met opgefpafekte keel } afgrijslijck nae r u gapen.
Zult ghy, het fchoonft va n al wat Godt oit heeft gefchapen
Een aes verftrecken»vopr he t vraetige ingewant
Des aigronts, nimmer zadt, en nimmer uitgebrant j
Dat hoede Godt. oc h och, bewilligh onze bede.
Ontfang dien tack va n pais: wy oft'ren u Godts vrede.
Luc. Of ergens fchepfèl zoo rampzaligh zwerft als ick ?
Aen d'een zy flaeuwe hoop, aen d'andre grooter fchrick.
De zege is hachelijck, de neerlaegh zwaer te mijden.
Op 'tunwis tegéns Gpdt en Godts banier te ftrijden>
Den eerften ftandert op te rechten tegens Godt,
Zijn hemelfche bazuin, en openbaer gebodt >
Zich op.te worpen, jials een hooft van Godts rebellen >
Jsn tegen 's-hpmek wet een wederwet te ftellen>
Te vallen in den vlóéck der (hootfte Öhdanckbaerheit >
Te quetfen de genade en liefde en majeftei t
Des rijeken Vaders, bron van alle zegeningen,
Die noch t'ontfangen ftaen > en wat wy reede ontfingen >
Hoe zijnwe nu zoo wijt verzeilt uit onzen plicht.'
Ick zwoer mijn' Schepper af. ho e kan ick voor dat licht
Mijn lafterftucken f mijn verwatenheit vermommen ?
Hier baetgeen deizen»neen, wy zijn te hoogh geklommen.
Wat raet ? wat beft geraemt in dees yertwijfeltheên >
De tijt geen uitftel lijdt, ee n oogenblick is geen
Genoeghzaemhcit van tijt; indienmen tijt magh noemen
Dees kortheit > tuflèhen heil en endeloos verdoemen.
Maer Jt is te fpa, en hier geen boete voor oris (met.
De hoop is uit.. wat raedt ? daér hoor ick Godts trompet.
c/4foïlion. Lucifer. Rafaél.
Eer Stedehouder, op ? het is geen tijt te marren:
De Veltheer Michael»in aentoght met zijn ftarren ,
En regementen, daeghtuuitin't vlaclce velt.
De tijt gebiet dat ghy u in flaghorderi ftelt.
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Treek o p, treek op met ons: wy zien den ftrijt gewonnen.
Lu:. Gewonnen > dat 's te vroegh: de ftrijt is niet begonnen.
Men weegh' dien zwaeren flagh en oorlogh niet te licht:
Apol. Ic k zagh alree den fchrick i n Michaels gezicht,
En al zijnbenden doot s fèhier omzien naer de hielen.
\Vy willen, twijfel niet, haer floopen , en vernielen.
Hier komen d'Overften met onzen ftandaert aen.
hue. Een ieder in 't gelidt: eên ieder ken») zijn vaen.
Nu ruftig h de bazuin en krijghsrrompét géfteecken .
Afoi. W y wachten op uw woorL hue.zoo volg t ons op dit teken;
Raf Helaes , hy ftont aireede in twijfel, en beraet:
Nu voert hem Wanhoop aen. helaes , in welck een' ftaet
Van jarnmerriiflèrt ftort 'oAertserigél al de :zjjnen!
Nu magh hy nimmermeer ini vrèughï orh hpojgh vèrfchijnèn t
't En zy de Gódtheit dit niededobgendé belett'.
Ghy Hemelreien 5 komt, en geeft u in 't gebedt;
Mifljchienof noc h dien flagh te (chuttenwaermet :fmeecken.
Het bidden 'kan een hart van diamantÖeen brcecken;
Rey yan Engelen. Rafael.
Vader, die geen wieroockvat ,
Noch gout, noch lofzing waexder fchat
Dangodtgelatenheiten (hlt e
V an 't fcfiepzel, dat uit nedfigheit
Behaegen ichept aen uw beleit >
En in uw' wil zich zelfverfmike ;
Ghy ziet • o aller telgen' ftam,
Hoe 't hoof t eter Géeflen zijnen fcam
Durf kaneen tegens uw behagen;
Hoe hy trompet en trommel roert,
En blint, van Staetzuchtaengevoert,
\J tergh t iop izijneh oorloghsWagén.
Ontferm u over 't ïafterftuck, :
En keer, och jfceer het ongeluck
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Van duizentdntzent lotgenooter»,
Dk al te jamerbjck miüejt>
Met zulck ocn wederfparmigheic
Het harnas hebben aengeichoteii.
Raf. Verichoongenadigh,ochwrfchoan .
Den Stedehouder, die de kroon
Der kroonen op zijn hooft wil zetten >
Om neffen s u, en boven al
Te triomfeeren. och , wjfczal
Hem zuiveren van zulcke fmcttea-*
ify. Gedoog h niet dat de fchóorrfte ziel»
Waer op uw oogji genadigh viel *
Gedoogh niet dacd'Aertsengelfrlcye.
Hy boete deze ondanckbre daet»
En blijf gchanthaeftby iijni ftaet.
Dat uw gena zijn fchult vergeve.
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Rafael: Uriel.
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E ganfche hemel, van dengcoat op tot de kruin
Der aertspalajzcn ,juicht op Michaels bazuin,
£nzwaeiendebanjer. d e reltflagh ingewonnen.
Ons fchilden fchitterenj.e^fchepr^nnieuwe zonnen^
Uit elekefchilrzon ftraeïteen tnomfanten dagh.
Daer komt Uriel zelf, de Schiltknaep»uit den (lagb,
Ên zwaeit het vlammend zwaert, dat, fcherp van wederzijden,
Gewet van's hemels wrakke engramfphap 9 9«4er 't ftrijdrfn ,
Door fèhilt ,«ni(ar|renasa«n JheJm.van (diamant >
Gevaeght heeft,flin^en rechts, al watideJiorens kant
En opfteeckt tegens Godf s4oordringende alvermogen.
Qeftrenge Schiltknaep, die het (cherprecht ujt den foqogfin
Bekleet, en/tongejgek»dattègqns |teeuwigh EUcbt
Zich opworpt, meteen' flaghrecfatvaer^igWijck befiecht j :
G ? Ge
-
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Gezegent is't geweer» gezegent zijn uwe armen,
Die d'eer van Engleftadt hanthaven, en befchermen;
Wat leghtgheal prijzen in,by d'Oppermajefteit!
Verhael ons toch den ftrijt: ontvou onsal 't beleit ,
En 's hemelseerftentoght : fwy luiftrenmetverlangen.
Vri. U w luft ontvonckt mijn' geeft om ruftigh aen te vangen >
Dien vreefièlijckenftorm t'ontvouwe n op een ry.
Geluckigh vecht het heir, dat Godt heeft op zijn zy.
De Veltheer Michaël, [verwittight uit den faoogen,
Door 's hemels afgezant, die neder quam gevlogen ,T
Noch (heller dan een ftar, die door de lucht verfchiet,
Hoe Lucifer zoo trots zich tegens 't hoogh gebiedt
Had opentlijckgekant > gereet heaaen te voeren,
Die hem bewieroockten, zijn ftarre en ftandert zwoeren }]
Schoot voort, óp 't aenftaen van den trouwen Gabriel,
Het Ichubbigh panier aen, en gaf terftont bevel
Aen al zijne Overften,, en hoofden, en Kornellen,
Deheiren,irïGodtsnaem, in hungëleèn teftellen ,
Om met gemeene maght. en kracht, op 't luchtigh ruim,
Van 't zuivre hemelsblaeu al dit mèineedigh Ichuim
Te vaegèn, al dit fboock in duifternis te dompelen,
Eer zy op 't ongezienfte ons moghten overrompelen.
Opdezenlaft vergaêr t Gods'hcirkrachtindery l
Slaghof dènsWijs, zoo fnelgéhjck ee n vlugge pijl,
Gedreven van de pees. me n zagh ontelbre drommen ,
In een driekantigh heir, aen alle kanten brommen,
Gelijck een driehoeck fteeckt en ftraelt op ons gezicht.
Men zagh een enckelheit in een driepüntigh licht,
Zoo fpiegelgladt, gelijck een diamant, geflepenj
Een heiripirs, eer van Godt dan eenigh Geeft begreepen .
De Veltheer, met den gloet des blixems in de hant,
Hiel recht voor Godts baniere, in 't hart van 't leger, ftant.
Wie moedt wil houden, en triomfen zege baeren,
Pie moet voor al het hart yerzeekren i en bewaeren.
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Raf. Wae r bleef t' verwaten heir, dat ons beftormen wou?
Uri. He t quam vol moedts ter baene, en had zij n eerfte trou
Gehoorzaemheit en eer en eedt en al vergeeten,
Te heiloos en verwaent op Godt en ons gebeeten.
Het groeide fnel, en wies, gelijck een halve maen.
Het wet zijn punten, zet twee horens op ons aen }
Gelijck't geftarrent van den Stier de hemeldieren
Enandre monfters,dierontomhe m heenezwicre n
Metgoude hoornen dreight. de rechte horen wort
Vorft Belzebub , op dat hy ons de vleugels kort',
En zijne wacht betrout; Vorft Belial de flincken.
Met ziet hen beide om ftrijt in hunne rufting blincken.
De Stedehouder, nu Veltmaerfchalck tegens Godt ,
Verzekerde den buick des legers, om het flot ,
Der regementen knoop, in 't midden te bewaeren.
De trotfe ftandert, daer de dagh fcheen op te klaeren,
Uit zijne morgenftar, wert van Apollion
Gehanthaeft, achter hem, zoo moedigh als hy kon,
In zijnen vollen krits, om hoogh ten toon gezeten.
Raf. Helaes , wat durf, wat durf d'Aertsengel zich vermeten!
Och, of ick hem by tijts tot afftant had gebroght.
Befchrijfme niettemi n het aenzicht van dien toght,
En in wat fchijn de Vorft de benden quam geleien.
Uri. Omring t van zij n ftaffiers,en groene lievereien,
H y , wrevligh aengevoert van onverzoenbren wrock,
In 't gouden panfer, dat, op zijnen wapenrock
Van gloeiend purper blonck, en uitfeheen, fteegh te wagen,
Met goude wielen, van robijnen dicht beflagen .
De Leeuw, en felle Draeck, ter vlught gereet, en vlugh,
Met ftarren overal bezaeit op hunnen rugh,
In 't parrele gareel, gefpannen voor de wielen.,,
Verlangden naer den ftrijt, en vlamden op vernielen.
De heirbijl in de vuift, de fcheemrenderondas,
Waer in de morgenftar met kunft gedreven was,
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Hingaen den flincken arm, gereet de kans te wagen.
Raf. O Lucifer , ghy zult dien hooghmocdtu beklagen.
Ghy fenix, onder al wat God t daer boven looft ,
Hoe fteeckt ghy, onder 't heir, zoo fiermet hals en hooft ,
En helm, en fchoudren uit! boe heerlijck paft u 't wapen,
Als waer 't natuurelijck uw wezen aengefchapen!
O hoof t der Engelen, niet hooger: keer weerom.
Uri. Zo o ftonden zy gekant, en flaghree, drom by drom >
Een ieder op zijn lucht, en hoefilagh, en by rijen
Gefnoert aen hun gezagh, om 't fchoonft va n wederzyen;
Wanneer de dolle trom en klinckende trompet
Zich mengen, het geluit geweer en handen wet,
En fteigert in den trans van't heiligh licht der lichten.
Een klanck,waer op terftont een zwangré wolck van fchichten
Geborften, flagh op flagh, een gloênilen hagel baert,
Een' ftorm en onweer, dat de hemelen vervaert,
De hofpijlaren fchudt , de kreitfen, en de ftarren ,
Verbijftert i n hun ronde en ommeloop, verwarren,
Of zwijmen op de wacht, en weten niet waer heen
Te drijven, ooft of weft, of boven of beneên.
Al wcêrlicht wat men ziet, al wat men hoort is donder.
Wat blijft ér in zijn' ftant ? tiet bovenfte raeckt onder.
De heiren, na 'et gedreun van 't eerfte Ichutgevaert,
Geraecken hantgemeen met knods, en hellebaert,
En (abel, (peer, en dolck. he t gaet'er op een kerven,
En fteecken. al wat kan, wat toeleit op bederven,
Op fcheriden, rept zich nu, bederft, en treft j en fchent.
De broederfchap heeft uk, en niemant ziet noch ken t
Zijn medeburger meer. me n ziet 'er parle huiven,
Gekrolde vlecheen hairs, en pluim, en pennen ftuiven*
Enfchitterenijin't vie r der blixemengezengt.
Men ziettürkbisblau',^o«t, en diamant gemengt,
En perlefhoer, en w&ede hairlock kon verderen.
De vleugels, half geknot, gebroke pijlen zwieren

T R E U R S P E L .p
En zweven doordelucht. eengruwzae m veltgefchrey
Verheft zich uit dea ftoet der groene Iieverey;
Daer lyt het krygbsheir laft ,geperft uit noot te deizen.
De dolle Lucifer hervat den ftryt drie reizen,
En ftut de flaeutevan zyn regement zoo trots,
Gelyck het zeegedruis al fchuiinendeop een rots
Gefluit wort, reis op reis, en meer niet uit kan rechten.
&</.Gewis het heeft wat in de Wanhoop af te vechten.
Uri. Dedappere Michaellaetblazen: EerzyGodt .
De regementen, op die leus en zyn gebodt,
Gemoedight, te gelyck aen 't fteigeren, en ftygen
Naer boven, o m de loef van 's vyants heir te krygen;
Dat ftyght met een om hoogh, maer met een' traeger vaert,
En raeckt in 't ende in ly: als of men hemel waert
Een' valek zagh , van oralaegh, op zyne wackre pennen
Zich geven in de lucht, eer hem de reigers kennen j
Die fidderen van Ichrick»in 't bofch, by eenen beemt,
Zoo dra het hooge neft dien vyant daer verneemt.
De reiger fchreeut, e n ftyght, e n bang voor's vyant s pooten,
Verwacht hem op den beek, om'door de borft te ftooten ,
Van onder, als hy ploft van boven op den buit.
2jty! O Lucifer, wat raet! het ziet'er fchricklyck uit.
Ghy zweeft hier op een ylackte, en zonder poort, en wallen.
Een gruwelycke Orkaen wil plotsling u bevallen,
En zinckenineen' poel, en afgront, zonder gront,
Uri. Wa t gaf't een fchoon verfebiet, om laegh een hallefront ,
Of halve maenj om hoogh een driekant fpits t' aenfehouwen ;
De regementen, die zich fluiten, en ontvouwen,
Op 't wencken van hun hooft, een ieder in zyn vaen,
Te zien zoo pal, gelyck metaele muuren ftaen ,
Als op een wederwight van lucht en eige zwaerte,
Met aihun^iingertuigh, gefchut, en iformgevaerte.
Zy hangen «ven als men zich een wolck verbeelt J
Een wolck«waer in de zon met heureftraelen fpee k j
HE
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En fchildert en fchakeert door luchte regenbogenDe heraelfche adelaer, zoo fteüin top gevloogen,
Befpiet Godts vyandin, de havicksvlught, bcneên.
Hy klapt van moedigheit zijn pennen tegenseen,
Misguntze 't weiden niet, en vruchteloos braveeren ,
Terwijl hy vlamt om haer te zitten in de veeren,
Te pionderen eerlang van haere gladde pluim 5
Zoo ras de kromme beek en klaeu, op 't luchtigh ruim *
Het aes bevalle, of drijf voorwint af, uit zijn oogen.
Dus komenze afgeftort, en ftroomen uit den hoogen >
Gelijck een binnenzee, of noortfehen waterval,
Die van de rotfèn bruifcht, en ruifcht, met een gefchal.
Dat dier en ondier fchrickt, in diepgezoneke daeien -r
Daer fteenen, van de fteilte, en die ke waterftraelen.,
En maften, zonder tal, verpletten, en vertreén
Wat tegens woeft gewelt van ftroom en hout en fteen
Niet opgewaflên is. d e heirfpits treft den navel
Der halve maene fel met roode en blaeu we zwavel,
En vlammen ,. flagh op fiagh , en donderkloot op kloof.
Dat baert een lucht gefchrey. he t hart van 't hetr in noot,
Begint van langer hant den wrevelen t'ontzacken.
De boogh der halve maene, aen 't kraecken, en aen 'tknacken*
Zoo ftijfgefpannen flaet[wantd*einden krommen vaft]
Dat hy in 't midden moet bezwijeken voordien Iafi,
En {pringen, wort hem fluxgeen' ademtoght gegeven..
De trotfe Lucifer, dan hier dan daer gedreven,
Schiet toe op die gefchrey, en geeft ztch ruffigh bloot ,
Om zijn groothartigheit, in 't nijpen van den noot,
Te foonen voorde vuift, op zijnen oorfoghswagen .
Dat geeft den ftaeuwenmoedt. h y febut de wreetffie flagen:
En fcheuten op 't gebit van zijn verwoetgefpan .
De Leeuw en blaeuwe Draeck aen 'tr woeden, vKegen van
Zijn hanc, op elcken wenck, met vreefchjeke-driften .
d'Éen brult, e n bijt, en fcheurt, en dender fchi«rveFgiften,'
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Met zyn geiplitfte tong, ontfteeckt een peft, en raeft,
En vult de lucht met fmoock, d«en-hy te neuze uitblaeft .
Raf. Hie r wil de barreningh van boven hem beknellen.
Uri. H y zwaeit de heirbyl vaft, om Godts banier te vellen,
Die neêrftyght, en waer uit Godts naem een fchooner licht
En fchooner ftraelenfchietin 't gloên van zyn gezicht.
Men dencke eens na of hy dit voorlpoock ons bertyde.
De heirbyl in zyn vuift, aen d'eeneen d'andre zyde>
Den toefcheut ftuit, en floopt, of fchutze op zyn rondas j
Tot dat hem Michael, in 't fchittrend harrenas,
Verfchynt, gelyck een Godt, uit eenen kring van zonnen.
Zit af, ó Lucifer^, en geef het Godt gewonnen.
Geef over uw geweer ,en ftandert: ftryck voor Godt.
Voer afditheiloos heir, deesgóddelooze rot f
Of anders wachtuw hooft, zo o roept hy uit den hoogen.
D'Aertsvyant van Godts naem, hardneckigh ,onbewogen,
En trotfèrop dat woort, hervat in aller yl
Den flagh»tot driewerf toe, om met zyn oorloghsbyl
Den diamanten fchiit, met een Godt$ naem' te kloven:
Maer wie den hemel terght gevoelt de wraeck van boven.
De heirbyl kanekten fpringt op't heiligh diamant
Aenftucken. Miebaé l verheft zyn rechte hant,
Ên klinckt den büxemftrael, gefterekt door 'talvermogen,
Dien wrevelmoedigen, door helm en hooft, in d'oogen
Al t'ongenadigh dat hy achterover ftort ,
En uit den wagen fchiet, die omgeflingert, kort
Met Leeuw en Dracck en ai, den meefter volght in 't zincken.
De ftandert van de fiar vergaet hier op het blmcken,
Zoo ras Apollion myn vlammend zwaert gevoelt,
Den ftandert geeft ten roof, dae r 't barrent en krioelt
Van duizentduizenden, om 't hooft der helfehe lêhaeren
In 't vallen, voor den val en neèrfmack, te bewaeren.
Hier yr ert Beizebub: daer trotft ons Belial.
Dus wort de maght ontlnoert, en met den zwaeren val
H 2
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De s Stedehouders breeckt de boogh der halvemaene
In ftucken. echter komt Apollion ter baene
Met zoo veel monftren als de kloot des hemels draeght.
De Reus Orion fchreeut, dat al de lucht vertfaeght,
En pooght met zyne knods ons heirlpits *t hooft te kneuzen >
Die op Orions paft, noch knodzen, noch op Reuzen.
De Noortfche Beeren op hun achterklaeuwen ftaen ,
Om met een dommekracht in 't hondert toe te flaen.
De Hydra braeckt vergift, en gaept met vyftigh keele a
lek zie een galery, vol oorloghs tafereelen,
Geboren uit dieirflagh, zoo wyt men af kan zien.
Raf. Geloof t zy Godt: valt neer: aenbidt hem óp uw knien.
Och Lucifer, helaes 5waerblyft u w valfch betrouwen?
Helaes, in welck een' (chyn zal ick u left aenfchouwen ?
Waer is uw klaerheit nu, die allen glans braveert >
Urr. Gelyc k de klaere dagh in naeren nacht verkeert.
Wanneer de zon vërzinckt, vergeet met gout te brallen;
Zoo wort zy n fchoonheit oock, in 't zincken., Onder *t vallen»
In een wanfchapenheit verandert j al te vuil
•,
Dat helder aengezicht in eenen wreeden muil;
De tanden in gebit, gewet om ftaelte knaeuwen;
De voeten en de hant in vierderhande klaeuwen;
Dat glinftrend parlemoer in eene zwarte huit.
Derugh, vo l borftlen, (preit twee draeckevleugels uit.
In 't kort, d'Aertsengel, wien noch flusalle Englen vieren,
Verwiflèlt zyn gedaente, en mengelt zeven dieren
Afgry flyck onder een, naer uiterlycken (chyn;
Een' leeu 3 vol hoovaerdy 3 een vraetigh gulzigh zwyn,
Een' traegen ezel, een rinoceros, van toren
Ontfteeeken, eene fim, van achter en van voren
A\ eve n fchaemteloos s en geil en heet van aert j
Een' draeck, vol nyts, een' wolf en vrecken gierigaert.
Nu is die fchoonheit maer een ondier} te verwenfchen,
Te vloecken, zelf van Godt^ van Geeften, en van menfehen».
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Dat ondier yft j indien 't de blieken op zich flaet,
En deckt met damp en mift zijn gruwelijck gelaet.
Raf. Da t leert de Staetzucht Godt naer zijne kroon te fteeecken.
Waer bleef Apollion> Uri. hyzachzijntyverftreecken ,
Op 't ondergaen de r fterre, en vloodt : een ieder vloodt.
De hemelfche kortou van boven, fchoot op fchoot,
Met weèrlichc blixemen en donderen aen 't rollen ,
De monflers , in het Jicht geklautert, holpfaen 'thollen ,
En groeide in zulck een jaght. wa t was 't een dwarreling
Van buien ondereen! hoe ruifcHt '.ethier! wat ging,
Wat ging'ereen gety J ons maght, van Godt gezegent ,
Ruckt voort, en treft, en floopt voor 's hants wat zy bejegent .
Wat green hier overal, waer 't op een vlughten ging,
Een wilde woeftheit, een geftakverwiflèling, '
In leden j en in leeft! men hoortze brullen, baffen.
d'Eenjanckt,en d'ande r hüilr. watzietmenalgrimmaflè n
In Engletronien nu zweemen naer de hel,
En helfche gruwzaemheên. daë r hoor ick Michael',
Om triomfant in:'t Hchf met Engleroof tepraelën.
De Reien groeten hem met lofzang, en cimbaelen,
Schalmeien, en tamboer, z y treden hier vooruit ,
En ftroien lauwerloof; op %4iemelfchceelirit.
Rey -vin 'Engïtn. MxhaM
éT~*- Dzegentzy deHéhr ,
^ - * Di e 't goddeloos gewelf,
En zijn maght, en zijn kracht, en zijn ftandert
Ter neder heeft gevelt.
Die Godt ftack naer zijn kroon ,
Is, uit den hoogën troon,
Met zijn maght in den nacht neergezoncken.
Hoe blinckt Godrs Naem zoo fchoon!
JU brant het óproerfel.,
De dapp're Michael
Weet den-brant met zijn ban t uyt te bluflehenr
Te ftraffendien rebel. H
3
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Hyjtanthaeft Godt s banier.
Bekranft hem met laurier.
Dit palais groeit in pais, en in vrede.
Geen t weedraght hoort mqn hier.
Nu zingt de Godtbeitlof »
Jn'tonverwinbacrhof.
Prijs en eer zy den Beerealler Heeren.
HygeefWiszingensftaf.
tJMich. Geloof t zy Godt -t de $taet hier boven is verandert,
D'Aertsvyant leit 'er toq. hy UöC ons zijnen ftandert,
En Mor^énftar, en helm , en vaenen, en rondas,
Dien afgejaeghden roof, aen 's hemels heldere as,
Met j uichüen, en triomf, en èere,, en lofgezangen >
Bazuinen, er f trompet, ^Idaeren fpiegel hangen
Van wederfpannigbeit > en Staejzucbt»die den kam
Verheffen tegeng Godt, den qnverzetbren (lam,
En oirfprong en de bron en Vader aller dingen ,
Die wezen ca natuur en eygenfch a|»ontfingen.
Men zal nietmeerdenglans derOppermajctleit
Bezwalckt zien door den damp van fooode ondanckbaerheit.
Zy zwerven in delucht, en tuimelen, en woelen»
Heel diep beneden Qiisgczi^'codezeftoelen*
Benevelt, en verbant ,en yflèUjck.m«yormt .
Zoo moet het gaen, die Godt yeQ zijnen. ftoel beftotmt
Rey. Zoo moet het gaen, dier Godt * en zijnen ftoelbeftryden,
Den men(èh,naer 't hem.ej<ch beeït g?{chapcn, 't licht benijden,
Gabriel. Mithdet Krjf .
T T Elaes , helaes ,helaes, hopisdekansg^keert!
• " • Wat viert men bier? 'ttsmtvergeeÉsgctricinfeert :
Vergeefs met wapenroof ca ftajadfidkatebrallen.
Odkh. Wa t hoor ick, Gabriel^ . <$&. och Adamisgevallen 5
De vader en de ftamvan 't menfcbelijjefe gedacht
Te jammciihjck, te.droef alie^ tea val gfsbraght.
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Hy-leit 'er toe. <JM.tch. da t is een donderilagh in d' ooren.
Al yze ick, my verlangt die nederlaegh te hoorèn .
Heeft dan 't verwaten Hooft hetaerdtryck oock beftreên >
Gab. Hy rockte,. na den flagh, 't verftroide beir by een,
Doch eerft zyne O verften, die voor elckandre gruwen;
En zette zich, om 't licht van 't alziende oogh tefchuwen ,
In eene holle wok k, een duiftre moórtfpelonc k
Van nevlen, daer geen vier dan uit hun blieken blonck;
E n , midde n i n den ring des helfchen Raets gezeten,
Hief uit zyn' zetel aen, te helféh op Godt gebeeten: ,-'
Ghy maghten, die zoo trots voor ons gerechte zaeck,
Dien af breuck hebt geleên; nn is het tyt om wraeck
Te nemen van ons leet, en Iiffigh, en verbolgen ,
Metonverzoenbrcnwrockden heme l te vervolgen,
In zyn verkoren beelt, en 't menfeheïyek geflach t
Te fmooren in zyn wiegh, en opgang, eer het maght
I a zyne zenuw kryge *cn aenwmncm zyne erven.
Myn wit is Adam en zyn afkomft t e bederven.
Ick weet, door 't overtreên der eerftgeftelde wet ,
Hem aen te wrijven zulck een onuitwifchbre fmet ,
Dat hy, naer lijf en ziel, met zijn nakomelingen
Vergiftight, nimmer zal ten zeteürmedringen,
Waer uit men ons verftiet: edoch gebeurt het al
Dat iemant bovenftijge, een kleen, een dun getal,.
En noch door duizent óoèttr e n arrebeit, en lijden,
Zal fteigrentot den Staet en kroon, dieze ons benijdeni
Elenden zullen zich terftont, op Adams fpoor,
Verfpreiden zonde r endt ,,de wijde weerett door.
Natuurzal van dien ffagbgetaiftert, fchier verteeren,
En wenfchen in een Niet of mengerklomp te keeren.
Ick zie den menfeh, die naer het beelt der Godtheit zweemt ,
Van Godtsgelyckenis verbaftert, en vervreemt,
In wil> gpheugenis, en zyn verrrantonduiftert,
Het ingefchapen licht benevelt, en. verduiftert, _
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En wat den dagh befchreit, in 's moeders fangen ichoot,
Gevallen in den muil der onvermybre Doot.
Ick wil de tiranny verheffen> altijdt ftputer.
En u, mijn zoons , gewijt tot Cjodtheên»op het outer >
In kereken, zonder tal, tot aen de lucht gebout,
Vcreeren offervee, en wieroockgeur, en gout ,
Oock zoo veel menfehen, als geen tongh vermagh te noemen3
En al wat Adam teelt in ecuwigheit verdoemen,
Door gruwelftuck opftuck, Godts naem ten trots begaen.
Zoo dier wil hem mijn kroon, e n zijn triomffeeft ftaen.
CMich. Verwaten vloeck, zoo trots de Godtheit noeh braveeren!
Wy willen u eer lang dat lafterftuck verlceren .
Gab. Aldus fpreecktXucifer, en zent Vprfl Belial,
Op dat hy datelijck den menfehen breng' ten val.
Dees fchiet de boosheit zelf, de liftighfte aller dieren,
De flang aen, om met glimp van woordetl te vercieren
Het lockaes, 't welck aldus d*onnoofle fchepzels ving ,
Daer zy geflingert om den tack der kennis" hing
Heeft Godt , op halsftraf, u zoo dier, zoo ftreng, benomen
Den vrydom van dit ooft.den fmaeck van 't puick der boomé?
Neen Eva,fimple duif, geenfins :ghy zyt verdwaelt.
Aenfchou eens, bid ick u, dien appel, ay, hoe ftraelt ,
Hoe gloeit dit ooft van gout en karmozy n te gader!
Hoe noodt u dit bancket! ay dochter, tre wat nader :
Hier neftelt geen venyn in dit onfterflyck loof.
Hoe locict dees vrucht ] ay pluck: ay pluck yry; ick beloof
U weetenfehap, en licht, watdeiiftghe , bang yopr fchennis?
Tafttoe, e n wordt Godt zelf, inwysheit^eninkennis .
En weetenfehap gelyck, en eere, èn majefteit ,
Hoe zeer hy 't u beny. zoo vat men 't onderlcheit
Het wezen en den aerten d'eigenfchap der zaec^en.
Terftont begin t het hart der Ijchopne bruit te blaecjken t
T ' ontvoncken , en zy vfamt op d'aengeprezé vrucht.
De vrucht bekoort het oogh, het oogh den raont, die zucht.
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De luft beweeght de hant al bevende te plucken.
Zoo plucktze,en proeft.en eet (dat wil haer afkomft drucken! }
Met Adam, en zoo dra hunneoogen opengaen ,
En zy hun naecktheit zien V bedeckenze, met blaên,
Met vijgenloof, hun fchaemte, en fchande, en erfgebreken,
En gaen zich in geboomte.en fchaduvve n verfteecken ,
Verfteecken, maer vergeefs, voor 't aidoordringende oogh.
De lucht betreckt allengs, z y zien de n rcgenboogh
Gefpannen, als een bode en voórlpoock van Godts plaegen.
De hemel treurt in rou. gee n handenwringen, klaegen,
Noch fchreien helpt den menfch en zijne weêrgade. ach ,
Het weêrlicht, reis op reis: het dondert, flagh op flagh.
Al wat men hoort én ziet is fchriek, en angft, en zuchten:
Zy vlughten voor hun fchim, maer kunnen niet ontvlughten
Den worm, die 't hart doorknaeght, het overtuigbt gemoedc.
Zy knickebeenen beide, en ftrukklen , voet voorvoet.
Het aengezicht ziet doots, en d'oogen, diep verdroncken
In traenen, zien geen licht, ho e is de moedt gezoncken!
Hoe ftack hy flushet hooft zoo moedigh in de lucht l
Het ritflen van een bladt, of beeek, een klein gerucht
Verbijftert he n j terwijl een zwangre wolck komt daelen ,
Dieïcheurt, en baert allengs een licht, en glans, en ftraelen ,
Daer d'Opperfte uit verfchijnt, in dien bedruckten ffaet ,
En dondert met zijn ftem, di e hen ter aerde flaet.
Rey. Och och och och, de menfch waer nutter noit gefèhapen.
Dat leert zich aen een vrucht,een' mont vol faps, vergaepen.
Gab. O Adam , dondert Godt, waerzijtghy toegeraeckt .
Vergeefme, ó Heer: ickvlught uw aenzicht, bloot, en naeckt.
Wie leerde u, vraegt hem Godt, uw fchaemte en naektheit kenDurft ghy uw lippen aen verbode vruchten fchennen ? (nenf>
Mijn gade, mijne bruit bekoorde my, helaes.
Zy zeght: de fiimmeflangbedrooghme met dit aes.
Dus fchuiftelck van den hals den oirfprong der gebreken.
Rey. Gena , wat vonnis wort op dit vergrijp geftreecken ?
I Gab.
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G*b. D e Godtheit dreight de vrou, die Adam heeft verleit ,
Met ween, en baerens noot » en onderworpenheit;
Den man met arbeit>zwe<;tj en zorge, en laftigh fiavenj
Den acker, dieden menfcb ten lefte zal begraven,
Met onkruit, en veel ramp; de Slang, om 't loos misbruick
Van haer doortrapte tong > zal kruipen op den buick ,
Langs d'aerde heene ? en flechts by ftof en aerde leven.
Maer om den armen menfeh een' vaften trooft te geven ,
In zulck een jammernis, belooft de Godtheit trou
Te wecke n, uit het zaet en bloet van d'eerfte vrou,
Den Stereken, die de Slang, den Draeck, het hooft zal plettenj
Door erfhaet, van geen tijt noch eeuwen te verzetten.
En fchoori dat. felle Dier hem naer de hielen bijt,
Noch triomfeert de Helt met eere, na dien ftrijt.
Ick koom uit 's Hooghften naem dat onheil u ontvouwen.
Stel daetlijck orden, eerze ons moeite op moeite brouwen.
CHich. Uriel, Schiltknaep, diehet heiligh Recht bewaert,
Enreuckeloosheitftraft. grijpae n uw vlammend zwaert:
Vliegh heene naer om laegh, en drijfze beide uit Eden,
Die d'eerfte wet zoo blint zoo reuckloos overtreden.
Bewaeck den ingang van 't ontheilight paradijs,
En keer de ballingen met kracht af van de fpij s,
Den boom, die 't leven reckt. gedoogh niet datze pluicken
d' Onfterfelijcke vrucht , en 't hemelfch ooft misbruicken.
•Ghy wort op fchiltwacht voor den hof en boom geftelt.
P a t Ad_a, m buiten; zwerve,, en, vroegh en fpade, velt
En klaigront ommeploegh',waer uit hem Godt bootfeerde.
Ozias, aen wiens vuift de Godtheit zelfvereerd e
Den zwaren hame r van gekloncken diamant,
En ketens vanxobijn, en krammen 3 fpits van tant,
Ga heene, vang en fpan het he^r der helfche dieren,
Den Leeu, en feilen Draeck, die tegens ons banieren
Dus woeden: vaegh de lucht van dees vervloeckte jaght >
En boeizeaen neck en klaeu, en ketenze met kracht.
Dees
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Dees fleutel van den put des afgfontten zij n holen
Wort, Azarias , uen uwezorgh bevolen.
Ga heene, fluitin 't jiol al wat ons maght beftnjt .
Maceda, neem dees torts, die vlam is u gewijr.
Ontfteeck den zwavelpoel, ih 'i mïddélpurtt deraetde»
En pijnigh Lucifer, die zoo veel gruwlen baerde,
In 't eeuwighbrandend vier, gemengt met killen vorft $
Daer droefheit, Gruwzaemheit, VerfteentheitjHonger, Dorft,
De Wanhoopj zónder tr ooft, deprickelvan 'tgeweeten ,
En onverzoenbaerheit, een ftrafvan 't boos vermeeten,
Verfteecken van den glans der Godtheit, in dien roock,
Getuigen 's hemels ban, gevelt op 't heiloos Spoock;
Terwijl 't beloofde Zaet, verzoenend e Godts toren,
Herftelle uit liefde al wat in Adam wert verloren.
Rey. Verloflèr.di e de Slang het hooft verpletten zult,
'tVervallen Menfchdom eens van Adams erreflchult
Verloflèn t'zijner tijt, en weer, voor Evaesfpruiten ,
Een (chooner paradijs hier boven openfluïten;
Wy tellen d'eeuwen, en het jaer, en dagh, en uur,
Dat u gena verfchijn* ;de qüijnende Natuur
Herftell', verheerelijcke. in lichaemenj en zielen;
Stoffeerende den troon, daer d'Engelen uitvielen,
ü
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Hemel, hoor naer mijne reden.
Het aértrijck geef mijn ftem gehoor.
Mijn leering druipe in ieders oor,
Gelijck de wolcjkén naer beneden.
Ick wenfche dat de woorden vloejen,
Uit mijnen nioné, als dau, en vocht;
Gelijck de regen, uitdelocht ;
Het kruit, en druppels 't gras befproejen :
Dewijl mijn tong den naem.des Heeren
Verheffen wil, gelijck 't behoort.
Geef Gode alleen den prijs: komt voort,
En helpt zijn majefteit vermeêren .
Godts wonderwereken zijn volkomen,
En al zijn paden loópen recht.
Godtisgctrou :geen valfcheit hecht
Op dien rechtvaerdigert, én vroomen.
Die zich geenfins als kinders droegen,
Maer fchendigh, tegen 's hemels ftem,
Zich zelfs vergrêepen, gaven hem
Niet weinigh ftof van ongenoegen.
Verkeert geflacht, bedorve rancken,
Onwetend volck, te dwaesen fiioo ,
Bejegent ghy de Godtheit zoo >
Is dit den Allerhooghften dancke n >
Is hy dan niet uw rechte Vader,
Uw eigen vooght, en wettigh Heer,
Die ü bootfeerde tot zijne eer,
En 't wezen gaf, en fchiep te gader >
Gedenck aen d'overoude dagen,
En loop met uw gedachten vry

Door
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Door alle huizen op een ry:
Ga heene, ga uw' vader vragen:
Hy zal u al 't voorleden mellen,
£n wat 'er is gebeurt voorheen.
Ga vraegh uwe ouders naer 't voorteên:
Zy zulle n 't u in 't lang vertellen.
Toen d'Opperfte elck zijn lant ging tobnen,
Toen Adams afkomft wiert verfpreit,
Hy elck zijn deel heeft toegeleit,
Naer 't juift getal vanjakobs zoonen.
Godts volck is 't eigendom des Heeren ,
EnJakob blijft zij n errefpant .
Hy vont hem in verwildert lant,
Daer Schrick en Eenzaemheit verkeeren.
Hy voerde hem omher, bewogen
Van liefde, en gaf dien zoone een wet $
Bewaerde hem voor ramp en ftnet,
Gelijck den appel van zijne oogen.
Gelijck een arent vlugge vogels
Tot vliegen port, rontom hen zweeft,
Sprcit Godt zijn pennen uit, en heeft
Hem opgenomen op de vlogels.
De waere Godt alleen geleide
Hem op dien toght: geen heidenfch godt,
Of uitheemfch ongodt broght zijn lot
En erfdeel door woeftijnen heide .
Hy zette het met zijne veder
Op hooge landen> in een lucht,
En velt, vol fpijze en ackervrucht
En weelige gewaflèn, neder.
Daer zoogen d'uitgekore lippen
Aen honigtidau het hart gezont.
Aen oli, die hun in den mont
Quam vloejen, van de harde klippen j
I3
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Aen boter van de gladde koe/en,
De fchaepernelck, 't geméftelam ,
En Bazans bock, en vetten ram.
De tarwe bloem, zoo fcfrböriin^bjoejen .
Godt fchonck hem rtfffigh va n den klieren
En rooden wijn': aldusgemeft
En zat, begon de zoon itt 't left
Wêerfpannigh achterui t tevaeren.
De zoon wert gladt, en vet, en'grover,
Verliet de Godtheit, die hém föhtep,
Ontviel de Godtheit, die hem riep^
En zette aen vruchtbre beemden over.
Zy terghden Godt, door vreemde goden.
Ontftaecken's hemels Majefteï t
Tot gramfchap, door de gru wzaemheit
Der afgoón, hun zoo ftreng verboden.
Zy offerden den Goón der beemden,
En niet den Godt, die hen verbont.
Zy dienden, los en zonder gront,
Den onbekenden, en den vreemden;
De nieuwe en onbekende altaereii,
By uwe vaders nöit ge-eert.
Ghy lochent Godt, die u böotfecrr,
En laet uw' Heer en Schepper vaeren.
Dat zagh d' Almaghtige, uit zijn troonen,
Ontfteecken vin verbolgenheit,
Geterght door 't fchendigh onbëfchëi t
Van zijne dochteren, en zoonen.
Hy fprack: ick wil voor deze boozen
Mijn aenfchijn decken met een wolck,
En zien den uitgang van dit volck,
Verkeerde kinders, trouweloózen.
Wen durf door ongöón my vergrammen,
My tergen door afgodery .
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Ick wil een ander volck aen my
Verbinden, buiten Jakobs ftammen.
Ick wil verwecken dwaze volcken,
Ten trots van hunnen wrevlen moedt.
Mijn gramfchap zal, gelijck een gloet,
Ontfteecken 's afgronts diepftc kokken ;
Al 't lant met zijne vruchten blaccken,
Der bergen gront in afch vertreén,
De rampen Itapelen op een,
En hen met al mijn pijlen raecken.
De honger zal hun vleefch verzwelgen.
't Gevogeltom hen piekt en zwiert.
De felle flangen wreét gediert
Zal hen, in ftoFgeileipt, verdelgen.
Het zwaert van binnen, fchrick van buiten
Zal t'effens al wat my mishaeght
Bederven, jongeling, en maeght,
Den ouden man, en teêre Ipruiten.
Dan wil, dan wil ick fcblmpwij s vraegen:
Waer zijnze nu in roock en wint ?
Ick wilze, waer men menfehen vint ,
Uit elcks gedachtenifle vaegen.
Doch om geen' vyantftof te geven
Tot laftren, fchortte ick deze ftraf,
Eer zy hun haetren voedtlèl gaf,
Om trotlèr my te wederftreven.
Zy moghten licht uit hooghmoedt ftoffen
Ons hant is fterek, daer 't al op ftuitHun Godtheit voerde dit niet uit,
Noch heeftze door haer maght getroffen .
O raedelooze,enzinnelpQzen. ' _
Och, was 4it vplcktodh-wijs en vroet^
En zaegh noch tijdigh te gemoct
D'aenftaende ftraf,en plaegh der boozen!
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Hoe kan een enkle, duizent jaegen,
En-twee, tien duizent op den toght ?
Is 't niet om dat hen Goat verkocht,
En dreef in 't net, om hem te plaegen >
Ons Godtheit flaghte noit de goden
Dervyanden -.dat boosgefkch t
Kan zelf getuigen van de maght,
Waer voor alle afgoón heenevlooden.
De wijnftock, die ons haeters pooten,
Is als der Sodomijten ranck.
En Gomorreefchen ackerdranck ;
Een bittte wijn, vol gal gegooten.
Hun wijn is gal van felle dntecken,
En doodlijck addrengift. E n broet
Dit niet al ftil>in mijn gërtiöédt,
Bezegelt, als een fchat van wraecken >
lek hou de weêrwraéck voor mijn eigen >
En wilt vergelden, op zijn tijt,
O p datze fheuvlen i n den ftrijt.
De dagen naecken, die hun dreigen.
De tijt, befchoren tot hun fchade,
Is voor de hant. d e hemel zal
De boosheit brengen tot een* val,
Zijn dienaers trooften, uit genade.
Zy zullen zien hoe die hem haeten
In kracht,vermindren, en getal >
En hoeze fmilten, die op wal
En fterekemuren zich verlaeten.
Dan roeptghe: waer zijn nu hun goden>
Hun toevlught, en hun toeverlaet,
Van wekker offer zy verzaet
En vet geworden zijn, gevlooden >
Van wekker offerwijn z y nutten ?
Zy geven nu zich zelfe eens bloot,
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En redden u, in dezen noot.
't Is rijt, dat zy u nu befchutte a
Nu merckt, aeirt geen 'er is bedreven,
Dat ick alleen de Godtbeit ben,
En, neffens my, geene andre ken.
Ick bende Heer van doot, en leven.
Ick quetfè, en zalve, aen alle zijden,
En geen gewelt, noch geene kracht
Kan iemant rucken uit mijn maght,
Noch voor mijn hantzich zelf bevrijden.
Ick hef mijn rechte hant naer boven,
En zweere by mijn Majefteit ;
Ick leef alleen in eeuwigheit,
Die alle maghten kan verdooven.
Indien ick koom' mijn zwaert te wetten,
Tot dat het als een blixem ftrael,'
En mijne hant, met fchitterend ftael
Gewapent, zich in 't recht ga zetten;
Zoo wil icknïe aen mijn haeters wreecken 3
Vergelden hunnen wrevlen moedt.
Mijn pijlen zullen, root van bloet,
En dronken, druppelen} en leken.
Mijn zwaert zal 's vyants vleelch verflinden ,
En 't bloet der dooden, in den flagh;
's Gevangens vleefch , die met geklagh
Bloots hooftszich boeje n liet,en binden.
Dat allerhande volck, en tongen
Godts volleck loven: want hy boet
Zijn dienaersfchade, en wreeckt hun bloet,
Uit wraecke tot dees ftrafgedrongen.
Hy zal het onrecht van zijnzoönen
Uit y ver wreecken, naer zijn^maght,
Maer Jakobs erfdeel en geflacht
Genadigh vallen, en verfchoonen.
K
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Ck flut dèhoopvanimjngenioedt
Met mijn geloofin ö o dt den Vader >
Almaghtigh, en volkomen goet,,
Die hemel, acrde, en zee te gader
Hun wefengaf, ickx^'mcteei r
Op J E S U S , boven zijn genóoten
Gezalft, des Vaders zoon alleen ,
Van eeu wigheit uit hem gefprooten»
Ons aller Prififter, Vorft j e n Heer»
En Leeraer} waerdigjb prijs en eer.
Die, in der tijt oock, door de kracht
Des Geeftsjdie heiligh is, ontiangen
Uit Davids Koningklijck geflacht,
Na aller vaderen verlangen,
Geboren wert uiteene Maeght,
Maria: zonder fchuk moft lijden ,
En voor Pilatus ftoelgedaeght >
In 't endt, benaeut van alle zijden,
Aen 't kruis den bittren dootfriick gaf ;
Geflooten wer t in 't naere graf 5
Ter helle daelde: wederom
Ten derden dage, van 'sdoots keten
Ontbonden, naer den hemel klom»
Daer hy in glorie is gezeten,
Aen 's Vaders rechte hant, wiens maght
Het al beftiertdoor zijn vermogen:

Van

Van waernïen hem ten oordeel w^cht,
Als Rechter, in des hemels boogen;
Om uit de woleken} zijnen troon,
Te fcheidenlevenden, en doón.
'k Geloof [waer in my Godt verflerck'J
Oock in den Heilgen Geeft, vol vrede :
De heiige en Katholijcke Kerck*
Der Heiligen gemeenfchap mede ;
Vergiffenis van alle quaet:
Verrijfenis van^ vleelèh en hen :
Het leven in volkomen Staet,
En niet bepaelt van tijtof jaeren.
Dit is 't Apoftelijck geloof.
Datniëmarit ons hier van beroof,
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Vader, die my naer uw beelt
Bootfeerde, na den val herteelde,
En heilighde, en my mededeelt j
Uit uwen rijeken fchoot,vol weelde t
Wat ziel en lichaem onderhoudt;
En my mijn luften leert betoomen;
Mijn hoop, op uw géna gebout
En liefde > ó Vader aller vromen,
Ten hemel ftijght,om, als een zoon >
Te knielen voor uw' hoogen troon,
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Uw groote naem, 6 gr ootc Godt *
Van vaïfche godtheên afgéfchêiden f
En wat verroeft en haeft verrot >
Gedient wort by den blinden Heiden j
UwheiligheitjUWmajefteit, *"
Voozienigheit, en almaght blij ven
Zoo lang en wijder uitgebreit
Als 't licht de fchaduw zal Verdrijven.
Uw heerlijckheit en eere ftraeT
Dat geen bepaeltheithaer bepaeL
Uw Rijck, geen aèrtfch noch weereltfch Rijck *
Verknocht aeh plaets, en grens > en tijden >
Maer uwe majefteit gelijck ,
In hun) die voor uw eere ftrijdcn ,
Op hoop j van eens met uwen Zoon.
In eeuwigheit te triomfeeren>
Daer duizenden fc voor uwen troon»
Uw heerlijckheit en Godtheit eercn;
Dat Rijck moet groeien, en volfta
In heerlijckheit, alsingena.
Uw wijze wil, en niet mijn wil>
Gekrenckt door daeghlijx overtreden ?
En Adams heilooserigefchil,
Neem' zijnen voortgang hier beneden r
Als boven, in het hemelfch hof r
Alle Englen, op uw' wenck» uw wetten'
Beftemmen,, en uw' rijcken lof
Eenftemmigh zingen, en trompetten.
Mijn wil in uwen wille fmilt',
En wille al wat de hemel wilt.
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Verleen ons, uit uw' vollen lchoot,
Uw woort, en 't vöedtfèl van genade;
Voor al het Maime en hemelfch broot ' f
Op dat dit onze ziel verzaede,
En voede, en ftercke, eer zy verreift .
Verleen ons door uw* zegen, heden
En daeghlijx, wat de nootdruft eiftht ,
Tot onderhoudt van lijf en leden $
Hoewel geenfins voor my alleen,
Maer alle menfchen in 't gemeen.
Naerdienwe> door verzuim va n deught»
Ofboosheit» menighmae l bedreven,
Ons fchuldighvinden van der jeught,
Zoo wü de fchulden ons vergeven;
Gelijckwe 's naeften reekning net,
In 't fchultboeck van ons harte, fluiten,
Met weêrwraek hae t noch wrock befmef,
Uit liefde, om 's naeften leet te fluiten ;
Zoo boeten wy door kleen gedult
Uw' grooten euch, ons zwaerefchult.
Wanneer de Hel ons klampt aen boort,
Deluft der weerelt hart en zinnen
Met eenen glimp van vreught bekoort *
Het zy van buiten, of van binnen;
Zoo trooften moedig h en verfterck
Den zwacken geeft door uw genade,
Om onbezweecken in dit perck,
En onverwonnen, zonder fchade,
Z'ontworftelen di t zielgevaer.
Och ,dat gefchiede; dat zy waer.
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Edert cenige jaren herwaert had Nederduitfch lant he t geluc k da t vernuftig e Schrijver s e n
Letterkunftenaers loflijc k hunne n yvc r be ftcedden i n onze Spracc k te fchuimeh , te zuiveren , te verrijeken, en te regelen, door fchriftcn ,
ofletterkunftigh onderwijs ; waerove r wytegen woordigh niet voorneemen ons inzicht, onder v«rbcteringe van letterwij ren, te melden, dan alleen
wat de misfpellinge belangt,in het verdubbelen der
klinckletteren, b y weinigen begonne n i n te voeren ; gclyck [ om een voorbeelt te Hellen ] voor

Vader, Vaader j voo r Vrede, Vreede; voo r Koning, Koo~

ning, endicrgelijcke walgend e verdubbelingen van
klinckletteren meer; quanïuis om de langkheit van
denklanck de r fyllabe of lettergrecp c uitt e druc ken , en niet te lezen Vader, Vrede', Koning: welck e
verdubbelingc ick, gelyck oock eertijts van wylen
den hooghgeleerden Hcere Vofitts zelf,oordeele een
ganfeh ongerijmd e e n overtollig e misfpelling e t e
wezen, tegens den voorgang van Hebreen , Griecken,

79
ken, Latijnen , Italianen , Spanjaerden , Fran fchen, Hooghduitfchen, en ander e tongen : en
fchoon me n dezen voet van verdubbele n al volghde, noc h blijft evenwe l d e twijfelachtighei t de r
langkheit o f korthei t de s klanck s de r fyllab e o f
Icttergreepe, in een ongelijck grooter getal van andere woorden, daer de klanck lang valt, op d'eerfte of tweed e of derde lettergreep , gelijck by deze voorbeelden blij ckt, namclijckopd'eerfte , in
afgaen', o p de tweede , y&beerin', op de derde, i n
koop-vaerdy: he t welck ick noodigh vondt aen te wyzen , om den inbreuck van deze wilde woeftheit t e
ftuiten, de Nederlantfche pennen voor d'aenftoo telijcke klipp e deze r miffelijck e misfpelling è t e
waerfchuwen, en zulc k ee n incktvlac k di t onze ;
boecken te whTchen.
HO R A T I üS ;
Leef tang: vuef^et. of Jldet ghy beter geit als dit ,
Zoo deel het rttjtigh me; zoo niet, beftem mijn Kit A

