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Inleiding.
Het zou ongetwijfeld overbodig zijn hier nogmaals te wijzen op den dienst, dien
Hoffmann von Fallersleben met zijne nieuwe uitgave van het Antwerpsch Liedeboek
bewezen heeft aan ieder, die zich met de studie van het Nederlandsche volkslied
bezig houdt. Zeer terecht begreep die verdienstelijke geleerde, dat eene dergelijke
bron slechts nuttig kan worden door algemeen toegankelijk te zijn. In de boekerij te
Wolfenbüttel was het boeksken bijna onbereikbaar; de herdruk bracht het terug in
het land, waar het te huis behoorde en waar het een uitgangspunt kon en zou worden
voor talrijke nasporingen.
Opmerkelijk is het dat dezelfde onvermoeide navorscher een geestelijk liedeboek
in handen heeft gehad, uit denzelfden tijd en in alle opzichten een waardig tegenhanger
van het Antwerpsche, en daaraan verder weinig of geen aandacht heeft geschonken.
Hij vond in de bibliotheek van den heer A. van der Willigen te Haarlem een bundel
geestelijke liederen, getiteld:
Een deuoot en profite- | lyck boecxken, inhoudē | de veel ghestelijcke
Liedekens en | Leysenen/ diemē tot deser tyt toe | heeft connen gheuindē
in prente | oft in ghescrifte: wt diuersche ste | den en plaetsen bi een
vergadert | en bi malcanderē gheuoecht. En | elck liedeken heeft sinen
bisonderē | toon/ wise/ oft voys/ op notē | ghestelt/ ghelijc die Ta | fel hier
na
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volgen | breed wt wijst | ende ver- | claert | Gheprēt in die
triumphelike | coopstadt van Antwerpen/ op die | Lombaerden veste/ tegen
die | guldēhant ouer. By mi | Symon Cock. | Met. K. Priuilegie. | (1539).
Het eenige gebruik, dat hij van dezen bundel maakte, was dat hij er drie liederen uit
overschreef ten behoeve zijner Niederländische Volkslieder (Horae Belgicae Pars
II.) en wel onze nummers XXI, XXXV en CLVII.
Dit sobere gebruik is zeker opmerkelijk, want dat Hoffmann von Fallersleben niet
uitsluitend in het wereldlijk lied belang stelde, bewijst zijne verzameling
Niederländische Geistliche Lieder des XV. Jahrhunderts (Horae Belgicae. Pars
decima). Heeft hem de tijd ontbroken den bundel nauwkeurig door te zien? Hiervoor
pleit de omstandigheid, dat zijne keuze zeer zonderling was: de drie overgenomen
nummers behooren toch volstrekt niet tot de beste gedichten van het boek. Of is de
verzameling later voor hem ontoegankelijk geworden? Of heeft het hem afgeschrikt
dat er 16 bladzijden aan het exemplaar ontbreken?
In elk geval heeft de weinige ophef, door hem van Het deuoot ende profitelyck
Boecxken gemaakt, er zeker toe bijgedragen, dat het verder onopgemerkt bleef, totdat
Prof. Acquoy bij zijne nasporingen naar het Nederlandsche geestelijke lied er inzage
van wenschte te nemen. Het heeft toen nog heel wat navraag gekost eer men tot de
wetenschap kwam, dat Van der Willigen het nog bij zijn leven aan de stedelijke
boekerij te Haarlem had geschonken. Van deze vondst vernam men allereerst door
G. Kalff's verhandeling: Het lied in de middeleeuwen (Leiden 1884), terwijl later
Prof. Acquoy in zijn opstel Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de hervorming
(Archies voor Nederl. Kerkgeschiedenis, dl. II, afl. 1, 's Gravenhage 1886)
verscheidene liederen uit den bundel mededeelde.
Hierdoor op het zeldzame boekje opmerkzaam gemaakt, kon schrijver dezes niet
aan de verzoeking weêrstaan er voor zijne verzameling liedeboeken een afschrift
van te nemen. Bij het afschrijven evenwel rijpte weldra de overtuiging, dat een
dergelijke bundel beter toegankelijk dient te zijn, en dat er voor gezorgd moest
worden, dat een of ander ongelukkig toeval het curiosum niet voor altijd kon doen
verloren gaan. Zoo ontstond het plan voor een herdruk, in welk voornemen ik van
bevoegde zijde ten zeerste werd aangemoedigd. De 16 ontbrekende bladzijden waren
evenwel een hinderpaal, van daar ijverige nasporingen naar een tweede, volledig
exemplaar. Dat te vinden gelukte mij door de welwillende hulp van den heer Th. J.I.
Arnold te Gent, die tot de ontdekking kwam, dat de heer Alphonse Willems te Brussel
in April 1877 op de verkooping der bibliotheek van wijlen E. de Coussemaker een
volledig exemplaar voor de som van frs. 550. -
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machtig was geworden. Door de niet genoeg te roemen welwillendheid van den
gelukkigen eigenaar werd ik in staat gesteld het aan het Haarlemsche exemplaar
ontbrekende weder te geven.
Alvorens tot eene bespreking van den inhoud over te gaan, volge hier eene
beschrijving van het boekje, wat het uiterlijke aangaat.
Het Haarlemsche exemplaar is hoog 104 mm. en lang 171 mm., terwijl dat van
den heer Willems even hoog, doch slechts 163 mm. lang is. Beide zijn in een goeden
staat.
De achterzijde van het titelblad, waarvan een nauwkeurig fac-similé hierbij is
gevoegd, bevat twee approbatiën, benevens de vermelding van plaats en jaartal der
uitgave. Dan volgen 3 bladzijden in twee kolommen met eene toespraak: ‘Die aucteur
van desen boeck, tot alle kersten menschen ende goetwillige lesers’, en hierna: ‘Die
Tafele van desen tegenwoerdigen boecke’ op 11 bladzijden in drie kolommen. Tot
zoover zijn de bladzijden noch gepagineerd, noch van signaturen voorzien. De verdere
inhoud van het boeksken is gefoliëerd van I-C.xli., doch hierbij is in het oog te
houden, dat Fo. lxxxvij tweemaal voorkomt, en na Fo. C.xix. nogmaals Fo.
C.xij.-C.xix. volgen, terwijl Fo. C.xxxiiij-C.xxxix. zijn overgeslagen, een en ander
zonder aan den inhoud afbreuk te doen.
Het boekje is doorloopend met een duidelijke Gothische letter gedrukt, met
uitzondering der Latijnsche approbatiën. Behalve op het titelblad is roode drukinkt
gebezigd op Fo. vij.v en Fo. xiij.v voor ‘Dit is dye wife’, op Fo. C.xviij.v voor het
opschrift: ‘Hier beghinnen die Leysenen enz.’ en verder overal voor de lijnen der
notenbalken.
Bij dezen herdruk heb ik getracht het oorspronkelijke zoo nauwkeurig doenlijk
weêr te geven. De afkortingen zijn uitgeschreven, doch aan spelling of interpunctie
heb ik de hand niet geslagen. Het is uiterst gemakkelijk eene eerste schrede op dit
glibberige pad te doen, doch weldra weet men niet meer waar op te houden. Hoffmann
von Fallersleben heeft in zijne bundels Nederlandsche wereldlijke en geestelijke
volksliederen eene zekere eenheid in de spelling gebracht en eene vrij nauwkeurige
interpunctie ingevoegd. Ik durf hem op dien weg niet volgen, want weet niet uit te
maken wat juister is: Wise of Wijse; Iezus, Ihesus of Iesus; ic of ick, si of sy enz.
enz. En zulke verschillende schrijswijzen komen niet alleen in het zelfde gedicht,
maar in den zelfden regel voor. Bovendien geloof ik dat deze afwijkingen in spelling
soms voor taalgeleerden eene vingerwijzing kunnen bevatten voor nasporingen naar
plaats en tijdperk van ontstaan. De interpunctie is zóó gebrekkig, dat hier aan geen
verbeteren te denken
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is. Te vergeefs vraagt men zich af, of het mogelijk kan zijn, dat de schrijvers hierbij
volgens een of ander beginsel te werk gingen. Van daar dat ik, voor zoover mij
bewust, ook in dit opzicht niets gewijzigd heb.
Indachtig aan Jakob Grimm's woorden: ‘wat hebben wij er aan de slordigheid en
onwetenheid van een schrijver of zetter uit vroegere tijden te bewaren?’ heb ik mij
echter veroorloofd eenige drukfeilen te verbeteren: deze zijn op blz. 300 nauwkeurig
aangegeven.
Voorts duidde ik in de Woordenlijst (blz. 302) eenige vermoedelijke drukfouten
aan.
Velen ben ik wellicht in mijne zuivering niet ver genoeg gegaan, en ik wil gaarne
bekennen, dat het soms moeite gekost heeft klaarblijkelijke fouten te laten staan,
zooals: blz. 54, r. 6 v.o. waar ‘ontfermen’ staat in plaats van ‘erbarmen’, blz. 218, r.
11 v.o. ‘verstaen’ voor ‘wederstaen’, of gebrekkige regels zooals b.v. Nr. XCVI 6.
8. onaangeroerd te laten. Daarentegen was ik bij het indeelen in strophen (in het
oorspronkelijke zijn deze niet genummerd) genoodzaakt, mij niet te houden aan de
onregelmatigheden, die hierbij voorkwamen. Bij Nr. CLXXXIX bv. waren eerst 8en later 4 regelige coupletten. Dit weêr te geven achtte ik overbodig.
De melodieën zijn in fac-similé (op 4/5 der ware grootte) bijgevoegd, daar er geene
typen meer voorhanden zijn, om alle bizonderheden van het oorspron-kelijke weêr
te geven, en eene diplomatisch-nauwkeurige vertolking in nieuwer-wetsch notenschrift
m.i. onmogelijk is. Doch hierop kom ik later terug.
De bladzijden van den herdruk houden geen gelijken tred met die van het boekje.
Vandaar dat thans bovenaan de folio's en de signaturen, waar die het eerst voorkomen,
staan aangegeven. De plaatsen, waar de bladzijden afbreken, zijn door het teeken ||
aangegeven.
De inhoudsopgave van het boekje is zeer slordig bewerkt; verscheidene gedichten
komen er niet in voor en bovendien zijn er verschillende beginregels onjuist
aangehaald. Ook maakt de rangschikking naar melodieën het gebruik geheel
onmogelijk. Van daar heb ik twee registers bijgevoegd, waarin de beginregels der
gedichten en die der voorgeschreven of aangehaalde melodieën alphabetisch zijn
gerangschikt, met verwijzing naar de bladzijden, waarop zij in dezen herdruk
voorkomen.
Voorts voegde ik bij: eene lijst van in onbruik geraakte woorden er eenige
aanteekeningen bij de gedichten en wijzen. In hoofdzaak heb ik en mij toe bepaald,
aan te geven, waar ik dezelfde gedichten en wijzen elders aan trof. De daartoe
gebezigde bronnen zijn vooraf nauwkeurig aangegeven.
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Ik weet zeer goed, dat die opsomming van andere lezingen geen aanspraak op eenige
volledigheid kan maken, doch geloofde, zoolang ons nog een algemeen register,
zooals de heer Th. J.I. Arnold bewerkt, ontbreekt, er geen onnut werk mede te
verrichten.
Van beschouwingen omtrent het karakter en de eigenaardigheden der verschillende
wijzen heb ik mij moeten onthouden uit vrees voor al te groote uitbreiding van deze
uitgave.

I. De teksten.
Wat den lezer bij het doorbladeren van het Dev. ende Prof. Boecxken allereerst opvalt
is het groote aantal (259) en de groote verscheidenheid ten opzichte van het onderwerp
der gedichten. De titel beloofde trouwens reeds veel, en in het voorbericht verhaalt
ons de uitgever, hoe hij ‘met grote neersticheyt’ heeft doen zoeken bij geestelijke en
wereldlijke personen, in kloosters, steden en landen naar ‘alle’ geestelijke liederen
en leysenen ‘die men tot deser tijt toe heeft connen gheuinden, en ooc doen dichten.’
Wij hebben dus eene verzameling voor ons van oude en toenmalig nieuwe gedichten.
Dat er vele oude bij zijn, bewijst ons niet alleen hun voorkomen in vroegere bundels
of handschriften, maar ook de verminkte staat, waarin vele liederen voorkomen. Men
zie bv. hoe bij de Nrs. CCXXI en CCXXIII of XLVII en CXLVIII geheele
brokstukken van liederen in andere nummers zijn opgenomen, of Nr. CCXXXV,
waar eene vergelijking der twee eerste strophen dadelijk aan het licht brengt, dat hier
eene grove verminking moet hebben plaats gehad. Ook zijn de verschillen tusschen
de lezingen van sommige gedichten uit onzen bundel en die van andere liedeboeken
zóó ingrijpend, dat er zonder twijfel geruime tijd moest zijn verloopen eer éénzelfde
lied in zulke afwijkende gedaanten kon voorkomen.
Even duidelijk bewijzen verscheidene liederen, zoowel door hun taal als vorm,
dat zij van jongen datum waren. Velen zijn te onbeduidend of te ge-
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kunsteld en geknutseld om lang in den smaak van het volk te blijven, dat in dit opzicht
gewoonlijk een zeer juist gevoel had.
De bundel is zoo rijk, dat hij werkelijk onmisbaar is bij de studie van het geestelijk
volkslied onzer voorouders, zoowel omdat hij meer dan andere liede-boeken bevat,
als omdat hij oudere en rijkere bronnen heeft gehad dan b.v. ‘Dit is een suuerlijc
boecxken’ (1508), ‘Het Hofken Der geestelijcker Liedekens’ (1577), ‘Het Prieel der
Gheestelicker melodiie’ (1609) enz. en bovenal door de melodieën, waarop ik later
terugkom. Hoe het komt dat het boekje zoo zeld-zaam is geworden is niet duidelijk.
Van het Antwerpsch liedeboek is het verklaarbaar door de groote opruiming onder
dergelijke bundels gehouden, ten gevolgen van de scherpe wettelijke voorschriften
der geestelijkheid. Dat het Deuoot ende Prof. Boecxken op den index zou geplaatst
zijn geworden heb ik niet kunnen ontdekken.
In elk geval was het in 1620 reeds zeer zeldzaam.1)
Welke de bronnen van den uitgever waren zijn niet nader aangeduid en evenmin
kennen wij de namen van den verzamelaar of de dichters, en de bizonderheden, die
laatstgenoemden van zich zelf in hunne gedichten mededeelen, zijn zeer schraal. Dat
de dichteres van No. XCIX Zuster Bertke is geweest, kunnen wij alleen weten door
vergelijking met haren bundel van 1518,2) waarin eene zeer sterk afwijkende lezing
van hetzelfde gedicht voorkomt, en alwaar zij zich niet zooals bij ons ‘een ioncfrou
wten sticht’ noemt. Op eene dergelijke wijze schrijven wij No. II aan Broeder Dirk
van Munster, No. V en L aan Johannes Brugman, No. CLXV aan Geertruida van
Oosten toe. Opmerkelijk is het dat aan het einde van den bundel eenige leysenen
voorkomen, waarin de dichters zich

1) Het was ten minste onbekend aan Theodotus, die, te vergeefs naar bundels stichtelijke liederen
zoekende, in de voorrede van ‘Het paradys der gheestelycke en kerckelycke lof-sangen,’
zeer ontsticht was over de ‘kunstighe Rede-rijckers ende Poëten oft Verssen-dichters, die
door hunne spiegelen der minnen, ende dierghelijcke bordeel-boecken, soo met naeckte
figuren als met uyt-ghekipte woorden het ampt van den tenteerder, den geest des
onsuyuerheyts, so leuendigh bedienen, dat sy de menschen hier door, als door der syrenen
sangh, van haer verstant t'eenemael berooven, ja als door den beker van Circe in Verckens
so veranderen, dat sy al haer leuen langh in den stinckenden poel der onreynigheyt haer
vventelen, ende als Peerden ende Muyl-esels sonder verstandt den lust des vleeschs na-jagen:
oock so onbeschaemt haer krijten ende jancken door de onkuysche dichten ende liedekens
laten hooren, gelijck een deel blakende honden om een ritsige teeve loopende.’
2) Een boecxken gemaket van suster Bertken die lvij iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht
in dye buerkercke. Leiden, Jan Seversen, 1518.
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noemen, als: CCXLVI-CCXLIX, CCLI-CCLII en CCLIV-CCLIX, en dat juist deze
gedichten tot de onbelangrijkste der verzameling moeten gerangschikt worden.
Afgaande op deze proeven van hun dichtkunst zal wel niemand er zich over
verwonderen de namen nooit elders te hebben aangetroffen.
Bij middeleeuwsche dichters was het gebruikelijk zich zelf in de laatste strophe
veelal in herinnering te brengen, hetzij met een verzoek aan den lezer om herdenking
in het gebed, of met een klacht over eigen zonden. Zoo iets komt in onzen bundel
herhaaldelijk voor. Afgezien van de 12 bovengenoemde leysenen vinden wij dergelijke
coupletten in de Nrs. XXXII, XLV, XLVIII, XLIX, L, LII, LVII, LXVI, LXX,
LXXIII, LXXXIV, XCII, XCIX, CIII, CXI, CXXIII, CXXXII, CXXXVII, CXXXVIII,
CXLIV, CXLVIII, CLXX, CLXXI, CLXXV, CLXXVI, CXCIV, CXCV en CCXIV.
Op twaalf plaatsen zien wij dat het dichteressen waren, twee daarvan omschrijven
zich nog nader als te zijn in een ‘conuente.’ Overigens noemen de dichters zich
slechts ‘cout van minnen’, ‘gequelt van binnen’, ‘bedruct van sinnen’, ‘in die cap
gheraect’, ‘sondich wijf’, ‘arme deerne cranck’, ‘in duechden manck’, enz. Als
gegevens voor tijds- en plaatsbepaling vinden wij slechts in CXCIV ‘machelen die
stede’ en in CCXLVII ‘Kaerle onse Keyser’ genoemd.
Het is niet gemakkelijk een kort overzicht te geven van den inhoud van onzen bundel,
daar het hiertoe noodzakelijke groepeeren naar gelang van het onderwerp niet goed
mogelijk is. De daartoe gebezigde stelsels zijn steeds gebleken onvoldoende te zijn,
hetzij men met Hoffmann von Fallersleben1) vier, met Moll een ander viertal2), Böhme3)
acht of Jonckbloet4) drie hoofdsoorten aanneemt. Steeds blijt er een aantal gedichten
over, die onder een rubriek ‘allerlei’ gebracht moeten worden, zooals b.v. onlangs
Bäumker deed in zijne uitgave van een Weensch handschrift.5) Wil men zich spoedig
overtuigen van de moeielijkheid dezer klassificatie, dan behoeft men slechts een
twintigtal gedichten uit onzen

1)
2)
3)
4)

Niederl. geistl. Lieder des XV. Jahrh. Horae Belgicae X. Hannover, 1854, blz. 3.
Johannes Brugman. Amsterdam, 1854, II, blz. 147.
Altdeutsches Liederbuch. Leipzig, 1877, blz. XLVI.

Geschiedenis der Nederl. Letterkunde. 3e uitg. II, blz. 310.
5) Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft. Leipzig, 1888, blz. 159.
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bundel te nemen en te trachten er geschikte titels voor te vinden. De onderwerpen
zijn vaak zoo onduidelijk en verward dat eene keuze bijkans onmogelijk wordt.
De verzamelaar van onzen bundel heeft zich ook met zulke groepeeringen niet
beziggehouden en de gedichten alleen gerangschikt naar de melodieën, waarop zij
moesten worden gezongen. De liederen met ééne zelfde wijze staan dus bijeen, terwijl
achteraan eenige leisen en liedekens zijn geplaatst ‘daer men die noten niet af en
heeft connen gheuinden.’
Wie den bundel ter hand neemt, moet zich vooraf wel bewust zijn van hetgeen
hem voor oogen zal komen. Hij verwachte geene grootsche, stoute denkbeelden,
geene hoog dichterlijke vergelijkingen, geene van geest of vernuft tintelende liederen.
Hij bereide zich voor op kinderlijke uitingen van een geloovig gemoed, ernstige,
dikwerf eenzijdige raadgevingen van streng geloovigen.
Wie de flora der Alpenweiden ten volle wil gaan genieten, moet vooruit weten,
dat hij geenen tropischen plantengroei zal aantreffen; wie de poëzie wil leeren kennen
van kinderspelen en kindergesprek, moet tot hen kunnen afdalen en zich voorbereiden
op veel, dat tegen het bezadigde, gezonde verstand indruischt.
In het Dev. ende Prof. Boexcken hebben wij met voortbrengselen van een tijdvak
te doen, waarin het volk nog geheel op den bodem van het Katholieken kerkgeloof
stond.
Er heerscht een onwankelbaar vertrouwen in en de diepste eerbied voor de
godsdienstige en kerkelijke mysterieën, die geheel onbegrepen en onaangeroerd
blijven. Geen streven om die te doorgronden komt aan den dag. Slechts bewonderd,
verheerlijkt mochten zij worden. Het nuchtere verstand met het hoe en waarom blijft
op den achtergrond en zelfs die kerkelijke mysterieën waren het volk niet voldoende.
Met gretigheid werden ook verhalen en legenden aangehoord uit de zoogenaamde
apokriefe evangeliën, boeken, die, hoewel door vele kerkvaders afgekeurd, in de
middeleeuwen in hoog aanzien stonden en b.v. in den Lekenspieghel van Jan Boendale
met de kanonieke boeken geheel ineengeweven werden. Zoo wordt in onzen bundel
o.a. de vlucht van Maria en het kind Jezus naar Egypte geheel volgens het
Pseudo-Mattheüs- en het Kindsheid-Evangelie verhaald. De dadelboom laat zijne
takken zinken om de reizigers te verkwikken, de wilde beesten deinzen af, de
afgodsbeelden storten van hunne voetstukken neder, enz. Zelfs worden er sporen
aangetroffen van legenden uit onbekende bronnen, b.v. in No. CCXXXVI, waarin
de vluchtenden aan Herodes ontkomen, door het koren van een landman, dien zij
voorbijgaan, te zegenen en onmiddelijk tot rijpheid te laten komen. De
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vervolger vraagt een oogenblik later aan den landman om inlichtingen en krijgt nu
ten antwoord:
Doen ic hier sayde dat ic nu maye
Doe sach ic hier een schoon vrouwe varen,

hetgeen natuurlijk voldoende is om van het doellooze van verdere nasporingen te
overtuigen.
Zonderlinger is de legende der H. Barbara, die van haar vader een kasteel met
twee vensters ten geschenke ontving. Ter eere van de Drievuldigheid liet zij echter
een derde raam maken, hetgeen haren vader zoozeer in woede bracht, dat hij haar
na ettelijke martelingen laat ter dood brengen. Tot straf liet zij de schapen van den
herder, die haar op hare vlucht verried, veranderen in sprinkhanen!
Zulke wonderlijke uitingen van geloovigheid moet men natuurlijk mede in koop
nemen, evenals tal van uitdrukkingen, die meer op onzen lachlust dan op onze
stichting werken.
Tegen eene ziel, die onwillig is het kruis te dragen, zegt Jezus (CXLIX. 5. 3):
Ick wil castien dijn ionghe lijf
Ghi wort mi anders veel te stijf.

Een geloovige ziel vraagt (CXVIII. 5. 7).
O alder soetste minnaer trect
Die siele wt minen liue.

terwijl Jezus op een voorspraak van Maria voor een bedroefd gemoed antwoordt
(CLXVI. 26. 2):
Haer tranen sijn minen wijn
Haer suchten doet mi lachen
Ick wil wat vrolijck sijn.

Bij zulke plaatsen moet men onwillekeurig aan sommige grillige middeleeuwsche
schilderijen denken, waar eene even wonderlijke vermenging van mystiek,
kinderlijkheid en geloof te aanschouwen is.
De wereldbeschouwing, die in de meeste gedichten van onzen bundel voorkomt,
doet levendig aan die der ‘deuoten’ denken, evenals reeds tal van uitdrukkingen aan
hen herinneren. Wij lezen van het ‘steruen der sinnen’, ‘de onge-
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storuenheyt’, ‘de natuere te steruen’, ‘sich seluen wte gaen’, ‘steruen der sinnen,’
‘het clare weten’ enz., alle termen, die bv. bij Brugman en zijne tijd-genooten
algemeen in gebruik waren. En de zucht tot het ‘afkeeren van tijdelijke dingen’ staat
overal op den voorgrond. B.v.:
No. II. 4. 8.
Der menschen trou is cleene
Int laetste niet dan pijn.

No. LXXVIII. 5. 1.
Der werelt vruechde en is nyet dan wint
Wie haer begheert die maect si blint
Dat soete doet si versueren
Vanden man maect si een kint
Sy loont met eewich trueren.

No. LXXIX. 1. 1.
Die mensch is seer dom ghesint
Die eenich dinc ter werelt mint.

No. XC. 4. 3.
Men vindt in niemant trouwe
In gheenen mensche die leest.

No. CXXXI. 5.
Och werlt.......
Ghi en cont niet dan schoon liegen.

No. CLII. 4. 3.
Want mijn leuen is anders niet
Dan druck, liden, ende verdriet.

Deze voorbeelden zijn gemakkelijk met het tienvoudige te vermeerderen, hetgeen
voorzeker voor een groot deel moet worden toegeschreven aan het feit, dat zoo vele
liederen uit de pen van geestelijken, monniken en nonnen waren gevloeid. Doch
tegenover die tallooze sombere beschouwingen, staan vele krachtige opwekkingen
in den levensstrijd, vele troostrijke vermaningen en opbeuringen in het aardsche
lijden, vele verstandige raadgevingen en voorschriften.
Toch ligt niet hierin de kracht van den bundel. De eigenlijke bloeitijd van
‘vermaanliederen’ is veeleer de 17e en 18e eeuw geweest, waarin deze richting ten
slotte opging in het voortbrengen van ongenietbare zalvende, opgesmukte, duffe
rijmsels, die slechts waarde hebben als staaltjes van een tijdperk van verval. Hoe
vele aanmerkingen wij ook op de oude geestelijke liederen kunnen maken, gebrek
aan vorm, logischen gedachtengang, duisterheid van uitdrukking, er ligt in het
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meerendeel een karaktertrek, die hun blijvende waarde verzekert. En die karaktertrek
is in hoofdzaak het eenvoudige, innige, kinderlijke geloof, dat er zich in openbaart,
dat zich zeer zeker laat verleiden tot allerlei grillige uitspattingen, maar dat niet
gestoord wordt, door een zucht tot onderzoeken, tot koude bespiegelingen, in éen
woord tot eenzijdige werkingen van het verstand. Hier waar het geldt gedichten te
beoordeelen, geloof ik, dat het zelfs van ons hedendaagsch standpunt niet moeielijk
is uit te maken, of de 17e en 18e eeuw verbetering of achteruitgang hebben gebracht.
Het volk heeft hieromtrent ook een zeer opmerkelijk vonnis geveld. Waar zijn de
geestelijke gedichten uit lateren tijd die zich staande hebben gehouden? Afgezien
van de Stichtelijke Rijmen van Kamphuysen, Lodensteyn en enkele anderen, heeft
zeer weinig een noemenswaardigen tijd lang in den mond des volks voortgeleefd.
Bijna alles is spoedig voor goed verdwenen.
Laat ons thans eenige oogenblikken stilstaan bij de hoofdsoorten der verschillende
liederen van het Dev. ende Prof. Boecxken.
Een voorname, zoo niet de voornaamste plaats wordt ingenomen door de
Kerstliederen. De geboorte van het Christuskind volgens de bijbelsche verhalen is
steeds een hoogst aantrekkelijk onderwerp geweest, zoowel voor dichters als voor
schilders en beeldhouwers. Het onschuldige kind, ter wereld gekomen om zulk eene
grootsche roeping te vervullen, het kind van God, dat reeds bij zijne geboorte volop
de aardsche ellende en ontberingen moest doorleven, de krasse tegenstelling van zijn
verheven afkomst met zijne eerste omgeving, de lieftallige, reine moeder-maagd, de
geloovige herders, dat alles leverde volop stof voor de verbeeldingskracht van het
middeleeuwsche kinderlijke gemoed. Alle bizonderheden der heugelijke gebeurtenis
werden opgesomd en uitgewerkt, als had zij hier in onze streken plaats gehad:
No. CCXXVII. 4.
Daer waren menich winden stoot
Rijm, hagel, drifsneeu groot
Dat kindeken lach daer al bloot
Sijn ledekens waren root
Peyst hoet der moeder verdroot
Dat si hem niet en mocht winden
In veyskens wollen oft linden.

Men zie de beschrijving van den stal:
No. CCXXIII. 1.
In een huys, daer en woonde niemant in
Maer vogelkens vlogen daer wt ende in.
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No. CCXXVII.
Daer en was turf noch hout.

Wie wordt niet getroffen door de aandoenlijke beschrijving van Joseph's bezorgdheid
voor het kind, en die een ‘papken soet’ willende koken, melk noch brood vindt:
No. LII. 6. 5.
Doen verscricte die maghet al so schiere
Vol tranen quam haer vriendelijc aenschijn.

Dat is poëzie, die steeds hare aantrekkingskracht zal behouden, hoe zeer desmaak
ook door voorbijgaande klassieke, romantieke of naturalistische stroomingen mag
vervormd of bedorven worden.
Even aantrekkelijk zijn vele der Maria-liederen, al mogen zij door hun meer
Katholiek karakter bij anders-gezinden minder ingang vinden. Doch hoe men over
den Maria-cultus moge denken, men kan niet ongevoelig blijven voor de verheerlijking
van het reine, het echt-vrouwelijke der Maria-figuur. Die moeder eerst, ondanks alle
hare zorgen, innig gelukkig met haar kind:
No. LII. 3.
Maria nam in corter stont
Haer lief kint op haren schoot
Si leyde hem aen haer borstkens ront
Die si hem minnelijc boot
Si custe hem aen sijn mondeken root
Ende seyde, willecoem sone mijn,

later veroordeeld haren zoon den kruisdood te zien sterven.
En Maria als voorspraak bij haren zoon voor zondige stervelingen, men mag het
als dogma verwerpen, is er niet een echt natuurlijke, een echt menschelijke trek in?
Welk kind riep zijne moeder niet te hulp tegen een toornigen vader, welk kind zocht
niet allereerst bij haar troost in droeve oogenblikken?
De liefelijkste namen worden dan ook voor haar uitgedacht. Zie b.v. No. XVII,
XXII, LXXX, LXXXIV, LXXXIX, XCIII, enz.: Coninghinne, Keyserinne,
morghensterre, spieghel sonder smet, schoon oogopslagh, lelie reyne, alder liefste
lief, en tallooze bloemennamen; het denkbaar reinste en verhevenste wordt
bijeengebracht. Natuurlijk worden ook overdrijvingen aangetroffen, zooals in No.
CLXXXIII waar ‘die nagelkens, die Maria corte van haren voet’ in goudsbloemen
veranderen, of in No. XXII, 6, 3, waar zelfs beweerd wordt ‘alle goet coemt ons van
haer’, en op verscheidene plaatsen waar de eene of andere dichter zijne
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vergelijkingen te veel samenweeft met bijbelsche geleerdheid (No. LXXIV) of met
gewrongen mystieke beelden. Daar vloeit niet meer de dichterlijke ader, daar knutselt
de geleerde schrijver of monnik!
Deze schaduwzijde is aanmerkelijk grooter bij eene andere groep, de z.g. liederen
der minnende ziel. Hier staan wij voor eene soort poëzie, die ons tegenwoordig geheel
vreemd is. Jezus wordt als de bruidegom voorgesteld, waarop de menschelijke ziel
verliefd is, en deze verhouding wordt vaak op de meest realistische wijze uitgewerkt.
Kan men bij de aanbidding en verheerlijking der Moeder Gods, de uitverkorene,
reine maagd lichtelijk eenige overdrijving door de vingers zien, het onnatuurlijke
van eene zinlijke verhouding tot Jezus kan op ons gevoel niet dan stuitend werken.
No. I. 4. 7.
Als bouen honichraten
Is soeter Ihesus naem.

No. III. 2. 5.
Dat honich sijnder minnen
Dat melk sijnder soeticheyt.

No. CLXV. 21. 3.
Na hem staet mijn verlangen
Na sinen rooden mont.

Dit zijn uitdrukkingen, die men in grooten getale aantreft, doch waaraan men zich
ten slotte gewent. Erger zijn evenwel de pogingen om een samenzijn met Jezus tot
een waar liefdetooneel uit te werken, zooals b.v. in No. XXXIX, waar zelfs het
beddeken, de vurige kussen en omarmingen niet ontbreken. Dat zijn uitingen van
een of ander hysterisch gemoed, die alle verheffende of troostrijke uitwerking op
den lezer of zanger moeten missen. Dat echter in deze richting door toenmalige
dichters met goed gevolg heel wat gewaagd kon worden leert ons daarentegen No.
CXCVIII, waar het onderwerp zeer realistisch wordt opgezet (Jezus, die als minnaar
aan de deur zijner beminde klopt) zonder evenwel eenigen aanstoot te geven.
Voor een groot deel mogen deze vreemdsoortige dichterlijke voortbrengselen eene
uiting zijn van de in de middeleeuwen heerschende begrippen omtrent realisme en
idealisme. Dit openbaart zich even goed in schilder- en beeldhouwkunst. Door de
minder algemeene ontwikkeling was het individueele gezichtsveld zoo veel kleiner,
en stelde het verstand zoo veel mindere eischen. Hoe grooter de verstandelijke
ontwikkeling, zooveel te enger zal het veld der poëtische fantasie
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worden omgrensd, zooveel te minder zal het individu in droombeelden behagen
scheppen.
Mogen echter onze huidige begrippen, omtrent hetgeen het Christusbeeld! toekomt
en past, dorder en kouder zijn, zij zijn meer gelouterd, meer verfijnd.
Het hindert ons wanneer wij beelden zien gebruiken als in No. XXXI waar Maria
de waardin of de sleutel is van den wijnkelder, waarin men zich dronken wil gaan
drinken, terwijl het gelag betaald wordt door
die coninck die aent cruce hinc.

Evenmin kunnen wij gedoogen dat wij zoo vaak van ‘droncken’ zielen lezen.
Aan krasse uitdrukkingen als b.v. in No. XCIV
Ic stincke doer mijn sondich sweet

of No. CXII. 4. 3.
Tvleesch moet rotten onder tslijck

behoeven wij ons niet te storen, want daartegenover staat ook menige aardige
toepassing van het realisme, b.v. waar in No. CXII de dichter over de vergankelijkheid
van den mensch peinzende, zich voorstelt hoc spoedig hij na zijn dood hier beneden
zal vergeten zijn:
Ic worde te graue met sanghe gheleyt
Die grauers staen daer al bereyt
Niet meer en worde ick nae bescreyt
Om tgoet soe gaet men kiuen.

Ook aan den vorm van vele dezer gedichten moet de lezer zich eerst gewennen.
Vooral op den vaak voorkomenden dialoogvorm wensch ik hier te wijzen. Waar een
gedicht op het eerste gezicht onduidelijk is doet men het best zich af te vragen of
hier geen samenspraak bedoeld is, want gemeenlijk wordt dit niet aangegeven. Een
geliefkoosd gebruik was het eerst een soort inleiding te gebruiken om te zeggen waar
het gesprek plaats had. B.v. in No. XIX waar het tooneel verplaatst wordt:
Tusscen twe hoge bergen
In eenen groenen gaert.

of in No. CXV.
Ick hiels mi aen dese aen dese wilde zee.
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Het doet denken aan sommige middeleeuwsche en latere schilders, die er behoefte
aan gevoelden de eenvoudigste geschiedkundige of bijbelsche voorvallen af te malen
op allerlei phantastische achtergronden.
Bij vele gedichten is ook de samenspraak geheel onvoorbereid ingelascht of springt
men plotseling van het eene onderwerp op het andere over. Hierbij is evenwel niet
zelden aan een samensmelten van verschillende liederen te denken. Dat dit zeer
gemakkelijk kon geschieden is licht begrijpelijk, 1o door het voortleven der gedichten
door mondelinge overlevering, 2o door het gebrek aan afronding dat velen kenschetst,
en 3o door de overeenkomst in maat en refrein. Men vergelijke b.v. de Nrs. CCXXII
en CCXXIII en zal aanstonds zien hoe gemakkelijk zulke gedichten met elkander ie
verwarren zijn. Vaak weet men niet of men inderdaad twee verschillende liederen
of wel twee brokstukken van éénzelfde lied voor zich heeft.
Mij rest nog even stil te staan bij de zoogenaamde vergeestelijkingen, die in onzen
bundel in zeer grooten getale voorkomen. Hij, die het register der beginregels
doorloopt, zelfs al is hij weinig bekend met de toenmalige wereldlijke volksliederen,
zal bemerken hoe vele onzer gedichten met kleine wijzigingen aanvangen op eene
wijze, die veel meer aan een wereldlijk, dan aan een geestelijk onderwerp doen
denken. Men zie bv. XXII, LXXXII, XCII, XXIV, LIV. Wij hebben daar te doen
met een overoud gebruik, dat zich eeuwen lang heeft staande gehouden, namelijk
het veranderen van een wereldlijk lied in een geestelijk, met behoud van de
beginregels, waarin natuurlijk soms reeds wijzigingen noodzakelijk waren.
Het doel lag voor de hand. Voor de wereldlijke, vaak onstichtelijke liederen wilde
men geestelijke in omloop brengen, en om dit te vergemakkelijken liet men het begin
onveranderd. Deze pogingen tot insmokkelen van beter geestelijk voedsel gingen
hand in hand met het herhaald verbod aan geestelijken en monniken om spot- en
minneliederen te zingen, of te schrijven of te verspreiden.1) Men denke echter niet
dat er slaafsche navolging plaats had. De liederen, waarin het oorspronkelijke geheel
gevolgd werd, zijn vrij zeldzaam, gewoonlijk gaan zij al heel spoedig hun eigen weg.
Aangezien evenwel bij die vergeestelijkingen de melodie een veel grooter rol
vervuld heeft, dan de tekst, wensch ik hierop later bij de bespreking van den muzikalen
inhoud van het Dev. ende Prof. Boecxken terug te komen.

1) Zulk een verbod dagteekent reeds uit de 8e eeuw.
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Evenals in talrijke andere bundels geestelijke liederen bevinden zich in den onzen
eenige oude Latijnsche kerkhymnen, vijf voor het kerstfeest, en een op den H.
Nicolaas, benevens de lofzang van Simeon, volgens de Vulgata. Liederen met
gemengden Nederlandschen en Latijnschen tekst behooren gelukkig tot de
uitzonderingen in ons boeksken (Nr. XCV, CCXXII, CCXXIII, CCXXVIII,
CCXXXVII en CCLIX.)
Over het gebrek aan dergelijke wanstaltigheden zal niemand zich beklagen,
evenmin over de schaarschheid van gedichten volgepropt met bastaardwoorden (Nr.
LXX, LXXXI, LXXXIV, CCLVI) of met bijbelsche geleerdheid (Nr. LXXIV). Rijk
daarentegen is de bundel aan liederen met vloeiende dichtmaat, met ongekunstelde
fijne beelden (bv. waar Jezus met een nachtegaal, een vink of pellikaan wordt
vergeleken), vol liefelijkheid en innigheid. Zelfs in den verhaaltrant ligt veelal eene
eigenaardige bekoorlijkheid. Men zie bv. Nr. CXL, het verhaal van den verdorden
vijgeboom, hoe sober men te werk ging.

2. De melodieën.
Het Dev. ende Prof. Boecxken is wegens de melodieën zeker niet minder belangrijk,
dan wegens de teksten. Wetende welk een voorname rol de Nederlanden in de
muziekgeschiedenis hebben vervuld en ziende op de tallooze liedeboeken, die er
verschenen zijn, bijna allen duidelijke sporen dragende van inderdaad voor den zang
te zijn bestemd, kunnen wij niet genoeg betreuren zoo weinig bronnen van vóor 1600
te bezitten, vooral omdat dit het tijdstip is, waarop ingrijpende wijzigingen in het
wezen der muziek waren begonnen. De meeste overblijfselen van het middeleeuwsche
volks-muziekleven zijn bewaard gebleven in een vorm, die de duidelijkste sporen
draagt van eene geduchte verjongingskuur, zoowel wat den aard der melodieën als
het wezen van het muziekstelsel aangaat. Vandaar het streven naar oudere bronnen
om te zien welke wijzigingen de tijd heeft aangebracht. Doch het gaat den navorscher
als iemand, die zijn eigen schaduw naloopt. Hoe verder hij gaat, hoe verder zich de
schaduw terugtrekt. Hoe oud ook de bronnen zijn,
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waarin wij de melodieën vinden, altijd blijven sporen van vervorming en overgang
zichtbaar. En trouwens niets is natuurlijker dan dat. Onze geheele kunstgeschiedenis
is één onafgebroken keten, waarin de verschillende tijdperken en meesters grootere
of kleinere schakels vormen. Schakels blijven zij steeds.1)
Wat de sporen van verbastering aangaat: daarmede neme men zich zéér in acht.
In 17-eeuwsche melodieen vindt men sommige eigenaardigheden, die ons gebreken
toeschijnen, door tijdelijken wansmaak ontstaan, en die men niet minder in wijzen
van ouderen datum terugvindt. Zoo noemen sommigen de vele melismen en loopjes
in de Souterliedekens duidelijke jongere toevoegsels, iets wat niet gemakkelijk te
bewijzen is, want niet alleen zegt Böhme in zijn Altdeutsches Liederbuch, blz. LII,
dat die opsmukkingen hem wel degelijk als eene alom bestaande voorliefde van het
volk toeschijnen, maar ook het handschrift van Meerman zegt uitdrukkelijk dat ‘de
dutsen’ ‘den letsten reghel wat langhe in die mont houden ende draeyen’.
Ik wijs hier terloops op deze verbasteringen en toevoegsels, die de melodieën van
het Dev. ende Prof. Boecxken evenzeer aankleven als allen anderen liedeboeken, om
te voorkomen dat iemand zou gelooven hierin nu eindelijk eens ideaal-reine, ware
volkswijzen te zullen vinden, zooals zij den beminnaars dier muziek voor den geest
zweven. Wij hebben alleen een nieuwe bron voor ons, die eene uitstekende aanvulling
levert, tot het weinige wat wij aan liedeboeken uit de 15e en 16e eeuw bezitten.2)
Er is een tijd geweest, waarin de ongeschiktheid van het Nederlandsch en de
Nederlanders voor den zang zoo goed als vast stond. Men herinnere zich hoe
Hoffmann von Fallersleben in 1821 te Leiden werd uitgelachen, toen hij zich aan
het klavier zette en het oude volkslied Het waren twee coningheskinder zong (Mein
Leben, Hannover 1868, deel I, blz. 280). Le Jeune geloofde, dat ‘de vochtige
landstreek’ het ‘minder gespannen gehoorvlies’ den Nederlander ‘iets minder de
fijnste toonen doet onderscheiden’! (Letterkundig overzigt en proeven van de
Nederlandsche volkszangen sedert de XVe eeuw, 's Grav. 1828, blz. 11) en dien-

1) Anatole Loquin, in zijne Les mélodies populaires de la France. Paroles, musique et histoire.
Paris, 1879. Blz. 1 beweert, dat de veranderingen, door eene melodie in den loop der tijden
ondergaan, aan vaste wetten zijn onderworpen, welke eens zullen ontdekt worden. Het
denkbeeld is voorzeker niet oneigenaardig, maar ik geloof, dat er nog heel wat zal dienen
nagespoord te worden, eer men aan het samenstellen dier wetten zal kunnen denken.
2) Zie de nauwkeurige omschrijving dezer bronnen op blz. 312.
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overeenkomstig werden onze oude Nederlandsche melodieën met de grootst mogelijke
onverschilligheid behandeld. Zoo dachten b.v. Van Vloten bij zijne uitgave van
Kamphuysen's Rymen of Eekhoff bij die van Starter er niet aan, welk half werk zij
verrichtten door de zangwijzen eenvoudig weg te laten. Ja, Prof. Kops beklaagde
zich zelfs over de hinderlijke ‘oude onbehagelijke muzijknooten’, in de prachtige
uitgave van Kamphuysen van 1652!
Het was alsof geheel te vergeefs reeds in 1778 Herder had gezegd, dat lied en
wijze één zijn, dat het wezen van het lied gezang is.1)
Ten onrechte wordt soms betwijfeld, of inderdaad die liederen wel zoo druk
gezongen werden. Die twijfel kan slechts uit gebrekkige kennis der bronnen
voortspruiten, want overal zien wij duidelijk hoeveel werk de uitgevers juist van den
zang maakten.2) In dezen bundel geschiedde zelfs de rangschikking met het oog op
de wijzen, en geeft de verzamelaar bovendien in zijn voorrede allerlei wenken ten
dien opzichte. En in latere bundels, zelfs der 17e en 18e eeuw, wordt herhaaldelijk
juist de zang gebruikt om de liederen ingang te doen vinden. Zoo voegde b.v. Deutel
aan zijn Huwelijckx Weeg-Schael (Hoorn, 1662) stichtelijke liedekens toe, ‘tot meerder
bevalligheyt en vermaeck der Ionckheyt (die dickwils ruym soo veel tot singen als
tot lesen genegen sijn)’. Pers is in zijn Bellerophon (Amst. 1669) nog duidelijker.
‘Ick hebbe........ het vrolijke hier en daer onder gemengt, om alsoo de Ionckheyt, die
meest tot geyle en onbeschofte dertelheden genegen is, hier door soetjes af te leyden.
Want dit gebrek sietmen doorgaens dat vele schoone nieuwe voyskens met sulcke
ontuchtige dichten worden uytgegeven, dat de eerlijcke en kuysche ooren daer van
een afkeer dragen: en evenwel by gebreck van stichtige gesangen, den gemeene sleur
volgen, daer sy andersints het dertele wel verwerpen, en 't eerlijcke omhelsen souden.’
In zijn voorrede bij De laetste Vernieuwde Urania (Amst. 1669) licht de dichter zijn
streven nog toe. Hij beoogde: ‘de Ieugt van veele geyle en onbeschofte Liedekens
af te trecken, en onder veele nieuwe voysen,

1) Ook J. Ritson zeide reeds in 1783 in zijne A select collection of English Songs, Deel I, blz.
XI, dat tune en song zoo onafscheidelijk bijeen behooren, dat de eene zonder de ander ‘must
necessarily be detective and incomplete.’
2) Kamphuysen b.v. zegt in de voorrede zijner Stichtelijke Rijmen (1624): ‘gemeynlijck leydt
men de syllaben na den zang of getal der toonen; daar nochtans veeleer de zang moeste
geleydt zijn na de syllaben en dichtmate,’ terwijl Sluiter bij zijne Psalmen, Lofsangen en
Geestelijke Liedekens (1661) opmerkt, dat zij ‘niet alleen bequaem zijn om gesongen, maer
oock om... gelesen te worden.’
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eenige lieflijcke en zedige stoffen in te voeren, op datse daer door aengelockt, de
andere verwerpen, en dese metter tijdt mochten omhelsen: daer in ick der
Genees-meesters wijse na-bootste, die den krancken vergulde pillen vertoonen, waer
onder de genesinge is verborgen.’ Hij wilde de lieden ‘als door een lock-aes listigh
vangen.’1)
En hiermede komen wij van zelf op het punt terug, dat straks even werd aangeroerd:
de vergeestelijking. Hij de teksten vallen soms de echt wereldlijk klinkende
beginregels op; zij werden evenwel op den voel gevolgd door andere, die onmiddellijk
de geestelijke toepassing brengen of de zinnebeeldige voorstelling uitwerken. Stuitend
werkt daardoor het begin niet. Iets anders is het met de wijzen of namen der
melodieën. Wanneer wij een ernstig geestelijk lied moeten zingen op de wijze zelfs
van een erotisch gedicht, waarvan de beginregels worden aangegeven, dan klinkt
ons dit zeer hinderlijk in de ooren. Eeuwen lang heeft men zich echter hieraan niet
gestoord. Evenzeer als het in de handschriften der 15e eeuw van voorbeelden hiervan
wemelt, even gemakkelijk valt het, dit gebruik in de 16e, 17e en 18e eeuw aan te
wijzen. Wel gingen er reeds in de 17e eeuw stemmen tegen die gewoonte op, want
Sluiter zegt, dat hij om ‘geen aanstoot te geven’ liever geestelijke dan wereldsche
wijzen koos. Toch moet een avondgebed bij hem gezongen worden op de wijze: 't
Houwlik is een goede saek, (blz. 29 van den bovenaangehaalden bundel), een ander
op: Prins Robbert was een gentleman, enz. En J. van Lodensteyn (Uytspanningen
1676) verdedigt zijne wereldsche wijzen uitdrukkelijk met Ds. Bushof's woorden:
De voys en weegt Godt niet of die is zwaer of ligt.
En niet alleen bij de Nederlanders geschiedde dit. Wij weten dat Clément Marot
zijne eerste Fransche psalmvertalingen liet zingen op bekende dans- en jachtliederen,
en in een beroemd liedeboek La pieuse Alouette (Valenciennes, 1619) zingt men b.v.
op wijzen als: Si c'est pour mon pucelage (ook in Nederland populair), Baisés moy,
rebaisés moy, O doux baiser à la liqueur succrée, enz.
In Duitschland had hetzelfde plaats, want b.v. de beroemde koralen O Haupt voll
Blut und Wunden en Nun ruhen alle Wälder heetten oorspronkelijk: Mein G'müt ist
mir verwirret von einer Iungfrau zart en Inspruk ich muss dich lassen, en een lied:
O Gott im böchsten Throne had de wijze: Nu schürz dich, Gredlein, schürz dich, du
musst mit mir davon.
Dit alles doet ons duidelijk zien, dat wij hier met een algemeen voorkomend

1) Verg. de inleidingen van Luther's Gesangk Buchleyn van 1524 en van de Souterliedekens.
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verschijnsel te doen hebben en dat het niet aangaat van een geestelijke volksmelodie
te verlangen, dat zij ‘bereits dem rein Irdischen entrückt’1) moet zijn.
Nog een laatste voorbeeld om te leeren hoe voorzichtig men moet zijn, om in
melodieën allerlei verheven eigenschappen te ontdekken. In de vorige eeuw stond
het vast dat men minstens 32 melodieën aan de godsdienstige bezieling van Luther
te danken had. Dit getal, door Rambach tot 20 teruggebracht, werd door Gerber,
Anthes en Koch nog aanzienlijk verminderd. Winterfeld geloofde nog aan een drietal,
en tegenwoordig meent men ook deze drie te moeten betwijfelen.
Een en ander om te doen zien, dat die vroeger gebruikelijke toepassing van
bestaande wijzen op nieuwe verzen van geheel andere strekking lang niet zoo dwaas
is als men zou meenen. Dit neemt niet weg, dat vele dier toepassingen ons nog stuitend
voorkomen, en ook in onzen bundel worden melodieën aangetroffen, die alles behalve
stichtend op ons werken.
De melodieën zijn in deze nieuwe uitgave in fac-simile weêrgegeven. Het kan zijn
nut hebben hier mede te deelen waarom zulks geschiedde.
Eigenlijk is dit in weinige woorden te zeggen, namelijk: volgens mijne meening
is eene juiste overzetting in ons notenschrift geheel onmogelijk.
Wie eene poging in dezen zin wil doen, stuit aanstonds op eigenaardige bezwaren.
Kan men onze huidige notatie reeds verwijten niet nauwkeurig genoeg de bedoeling
van den componist te kunnen aanduiden, het Gregoriaansche notenschrift van onzen
bundel is niet veel meer dan een reeks zéér onzekere mnemotechnische teekens, die
aan duidelijkheid alles te wenschen overlaten. Ik wil niet eens stil staan bij de
moeielijkheden, die de onbeholpen wijze van drukken vaak veroorzaakt: daar noten
en lijnen afzonderlijk gedrukt werden en eerstgenoemde niet ten volle de ruimte
tusschen twee lijnen vullen, kan men door het onzuivere drukken dikwijls op het
eerste gezicht niet zien of de noten op of onder de lijn behooren te staan, bv. bij onze
Nrs. CXXIV, CXXXVII, CII, CLXXV enz. Dit is evenwel slechts een bezwaar van
ondergeschikt belang.
Van veel meer gewicht is het volslagen gebrek aan maatopgave en de onvoldoende
aanduidingen van de waarde der noten. Wel is waar komen drie verschillende typen
voor,
, doch de meest oppervlakkige kennismaking zal doen zien, dat men zich tot deze
waardeverhouding niet kan bepalen, tenzij men de meening mocht zijn toegedaan,
door Cous-

1) Caecilien Kalender, 5er Jahrgang. Regensburg, 1880, blz. 35.
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semaker1) en Nisard, voldoende weerlegd, dat vroeger het Gregoriaansch zich
inderdaad voortdurend in noten van dezelfde waarde zou hebben bewogen.
Bovendien zou men verkeerd doen bovengenoemde noten door onze ¼, ⅛ en 1/10
te vertalen, daar de leerboeken van den Gregoriaanschen zang ons uitdrukkelijk
zeggen, dat dit de ware verhouding niet aangeeft.2) In de sedert eenige jaren te
Regensburg uitgegeven authentieke koraalboeken is ook uitdrukkelijk als stelsel
aangenomen de longa te bezigen voor geaccentueerde lettergrepen, de brevis voor
de overige van één noot voorziene lettergrepen, en de minima slechts in
afwaartsgaande notengroepen.3)
Hieruit zien wij reeds dat deze noten ons bij eene overzetting in moderne noteering
niet van dienst kunnen zijn. De ligaturen, dat zijn de samengestelde noten als clivis,
plica, podatus, porrectus enz., leveren eveneens hare eigenaardige bezwaren op. Hoe
hierbij de verdeeling van korte en lange noten is, is nog niet geheel uitgemaakt.4)
Verder heeft men in eenige nummers de eigenaardigheid, dat in stede van eene
longa, twee brevisnoten worden gebezigd (bv. Nr. CCXVI, CCXXIX, CCXXX,
CCXXXIII), hetgeen volgens Janssen (blz. 14) voor de Dominikanen eene aanduiding
is voor het tweemaal uitspreken der vokaal (bv. in Nr. CCXVI Pu-u-er no-o-bis enz.).
Opmerkelijk is voorts in onzen bundel de noot, die bv. in No. I als slotnoot voorkomt.
Er schijnt hiermede eenvoudig een dubbel lange noot (cephalicus) bedoeld te zijn,
ofschoon bij dezen de notenkop gewoonlijk zuiver rechthoekig is, terwijl onze vorm
veeleer aan eene plica herinnert, zooals zij ook in No. XIV r. 1 wordt gebezigd. Dat
echter een eenvoudige lange sluitnoot bedoeld wordt, schijnt zeker. Aardig is het
voorkomen er van in Nr. CCXXXI. Zou zij hier niet aanduiden, dat aldaar het (volgens
Prof. Acquoy)5) bij leisen gebruikelijke tutti of refrein begint?

1) E. de Coussematier. Histoire de l'harmonie au moyen âge. Paris, 1852, blz. 122. - J. d'Ortigue.
Dictionnaire liturgique, historique et théorique de plaint-chant. Paris, 1860. Art. Mesure.
2) N.A. Janssen. De ware grondregels van den Gregoriaanschen zang. Mechelen, 1845, blz.
13.
F.X. Haberl, Magister choralis. Regensburg, 1884, blz. 22.
Dom Joseph Pothier. Les mélodies Grégoriennes d'après la tradition. Tournay, 1880, blz.
70.
3) Caecilien Kalender 1884. Regensburg, blz. 59.
4) Haberl, blz. 25.
5) J.G.R. Acquoy. Kerstliederen en leisen. Amst. 1887. (Versl. en Meded. der K. Akademie
van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 3e Reeks, Deel IV.)

Een devoot ende profitelyck boecxken

XXVIII
Hoe het zij, de vorm is ongewoon en wellicht alleen te verklaren, door het gemis bij
den drukker aan een juister type.
Wij hebben nu eenige moeielijkheden leeren kennen omtrent de waardebepaling
der noten. Hand aan hand hiermede gaat het gemis aan maatopgave.1) Verschillende
nummers leenen zich even goed tot het overbrengen in het tempus perfectum als in
het tempus imperfectum. Hier komen wij wederom tot zuiver persoonlijke opvatting.
Reeds bij de eerste noot doet zich veelal de vraag voor of zij lang of kort zal genomen
worden. Winterfeld bewonderde den veelvuldig voorkomenden aanhef met eene
lange noot, Arnold noemt haar ‘unsäglich plump’.2)
En wanneer nu alle deze bezwaren overwonnen konden worden, dan blijft er nog
het uiterst moeielijke vraagstuk over: zijn alle noten wel gezongen zooals zij daar
stonden, of hebben de zangers verhoogingen en verlagingen (kruisen en mollen)
aangebracht, zonder dat de toonzetter die heeft aangegeven. Volgens de meesten
geschiedden die wijzigingen bijna instinktmatig, hoofdzakelijk ten gevolge van het
muziekonderwijs, uitgaande van de kerk. Anderen daarentegen willen onbarmhartige
toepassing van het stelsel der kerktonen. In 1547 verbood o.a. Simeone Zappa van
Aquileja uitdrukkelijk het gebruik der Musica ficta.3) Aron, die zijn Inst. Harm. in
1516 uitgaf, is van een ander gevoelen, en door hem weten wij, dat de Nederlandsche
zangers de toevallige verhoogings- en verlagingteekens Ezelsteekens noemden, daar
een geoefend zanger wel wist waar zij moesten gebezigd worden. Vandaar dat zij
het overbodig achtten hen in de muziek voor te schrijven. Natuurlijk heeft het toegeven
aan deze zienswijze veroorzaakt, dat men thans, nu er van kennis der oude werken
bij overlevering bijkans geen sprake meer kan zijn, voor allerlei twijfelachtige plaatsen
staat, waar voor- en tegenstanders even gewichtige bewijsgronden kunnen aanvoeren.
Tegenover de theoretici staan tal van practici, die eenvoudig op het voor hunne ooren
barbaarsche der theoretisch-reine intervallen wijzen.

1) De rechtstandige strepen, door Janssen baren genoemd, zijn niet onze maatstrepen maar
eenvoudige afscheidingen tusschen de woorden. Oorspronkelijk aanduiding eener pauze of
ademhalingsteeken, is de baar later uitsluitend gebezigd om de woorden, daarna, vooral in
de 17e eeuw, om de versregels of muzikale volzinnen van elkander af te scheiden.
2) Das Lochheimer Liederbuch. Jahrbücher der musikalische Wissenschaft. II. Leipzig, 1867,
bl. 26.
3) A.W. Ambros. Geschichte der Musik. Breslau, 1868, Deel III, blz. 99.
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Men zij evenwel zeer voorzichtig met het barbaarsch en onmogelijk noemen van
sommige intervallen, die niet in ons huidig majeur- en mineurstelsel passen. Men
leze eens hoe duidelijk De Coussemaker in zijne Chants populaires des Flamands
de France (blz. XIX) zegt, dat die oude liederen met inachtneming van al hunne
eigenaardigheden van tonaliteit door dezelfde personen afwisselend met geheel
moderne liederen werden gezongen. Dus, ofschoon bekend met de nieuwe muziek,
bleven zij in hunne oude wijzen getrouw aan het oude stelsel.
Hoeveel werk thans van het vraagstuk gemaakt wordt, tot eene afdoende beslissing
zal het m.i. niet komen, daartoe is de strijd te oud. Eenige hoogst opmerkelijke
voorschriften gaf onlangs Eitner1), gesteund op voorbeelden door hem uit tal van
oude compositiën gekozen.2)
Ten slotte is de zaak voor onzen bundel van minder overwegend belang, daar wij
hier slechts melodieën, geene harmonieën hebben. Zij treedt evenwel onmiddellijk
op den voorgrond, zoodra wij een poging doen om onze wijzen, door bijvoeging van
begeleiding voor hedendaagsch gebruik toegankelijk te maken.
Hoe zal deze moeten zijn?
Wij hebben hier een vraagstuk voor ons, dat men op verschillende wijzen heeft
trachten op te lossen. Op elke wijze kan men evenwel gegronde aanmerkingen maken,
en wel omdat de meeste oude volkswijzen zoo geheel vrij van begeleiding of
harmonisatie zijn gedacht, dat het toevoegen daarvan allerlei moeielijkheden oplevert,
zoowel wat de toonsooorten als den rhythmus aangaat.
Prof. Acquoy zegt in zijne Middeleeuwsche Geestelijke Liederen dat ‘een
middeleeuwsch lied met eene negentiende-eeuwsche harmoniseering of begeleiding
op den kenner denzelfden indruk maakt, die een Hollander uit de 15e eeuw, in eene
Parijsche frak gestoken, op hem maken zou’. Ik wensch nog verder te gaan. Mij komt
strikt genomen elke begeleiding voor als een ongepaste kleederdracht, die alleen als
een noodzakelijk kwaad, een te gemoet komen aan ons hedendaagsch

1) Monatshefte für Musik Geschichte. Berlin, 1888, Nr. 6.
2) In de 17e eeuw werden langzamerhand de toevallige verhoogings- en verlagingsteekens meer
voorgeschreven. In J. Bloems, Stigtclyke Zeede-Verssen, Amsterdam z.j. rekent H.G., die het
geheel op Nooten gesteld had, het zich als verdienste toe ‘alle de Semitoonen met haer teeken
aangewesen (te hebben), het welk zelden of noyt in Psalm-boeken geobserveert is, immers
niet zoo volmaektelik, daar het nogtans noodzakelyk is. Hieruit moet men opmaken, dat toen
wel degelijk de verhoogingen gezongen werden, al waren zij niet aangeduid. Het weglaten
schijnt H.G. geen fout toe, maar eene minder gewenschte onvolledigheid in den druk.
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muzikaal gehoor te vergoelijken is. Wie een wilde, die in zijn vaderland zonder
kleederen rondloopt, hier wil laten zien of in een gezelschap brengen, is verplicht
hem aan te kleeden. Men kan zich nu een fantasie-kleeding uitdenken van stoffen,
kleuren en ornamenten, zooals bij zijn stam gebruikelijk zijn, zoodat het den leek al
heel mooi toeschijnt, de kleeding is en blijft van een wetenschappelijk standpunt een
onecht toevoegsel, dat niettemin voor eene intrede in onze samenleving noodzakelijk
is. Hetzelfde geldt voor elke begeleiding onzer melodieën.
Onze oude volksliederen zijn even als de Duitsche gedacht in de zoogenaamde
kerktoonsoorten, en ik geloof dat het Dev. ende Prof. Boecxken een nieuwe bron van
bewijzen zal zijn voor hen, die beweren, dat in de middeleeuwen ons huidig stelsel
van dur en mol niet in zwang was. Wel komen er in onzen muziekdruk evenzeer
fouten voor als in den tekst, waardoor het soms lang niet gemakkelijk valt de juiste
toonsoort te bepalen, te meer daar verscheidene nummers in een andere toonsoort
sluiten dan waarin zij beginnen,1) nieuw materiaal voor de zelfstandig-Duitsche
tonaliteit van Arnold2) heb ik er niet in kunnen vinden. Wel komt een streven aan
den dag om die toonsoorten te bezigen, die zich het nauwst aan ons majeur en mineur
aansluiten. De oudste liederen zijn bij voorkeur Dorisch, doch ook vooral Jonische
en Aeolische wijzen komen voor, welke twee laatste soorten meer en meer algemeen
gebruikelijk werden en de overgang tot ons tweeledig toonstelsel vormden. Het
spreekt van zelf dat die overgang langzaam en geleidelijk geschiedde. Het komt mij
voor dat in onzen bundel die overgang nog niet had plaats gehad.
Tot nu toe hebben bijna alle bewerkers van oude wijzen over het hoofd gezien die
oude toonsoorten in acht te nemen. Noch Willems, noch Alberdingk Thijm hebben
er naar gestreefd, en in het buitenland was het volstrekt niet beter gesteld. Men zie
b.v. de talrijke bewerkingen door Weckerlin van Fransche liederen. Hoe geestig vele
zijner begeleidingen en hoe geschikt zij mogen zijn

1) Zie voor Duitschland de talrijke voorbeelden bij Böhme. Voor het Fransche volkslied werd
op dit feit de bizondere aandacht gevestigd door Vincent in de Instructions relatives aux
poésies populaires de la France. Paris. 1853, blz. 10.
2) Dr. F.W. Arnold. Het daghet in den Osten. Kritische Abhandlung über Rhytmik und Tonalität
der alten Volksweisen. 1860. Hds. in de Bibl. der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst
te Amsterdam. - Das Lochheimer Liederbuch. Jahrb. für Musikal. Wissenschaft. Leipzig,
1867. - In zijn ijver alles tot vooral Duitsch te maken vertaalt hij b.v. coele wyn door
‘Rheinwein, d.i. Cölnischen Wein.’
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om propaganda voor de liedjes te maken, van een wetenschappelijk standpunt kunnen
zij niet goedgekeurd worden.
Zooveel te aangenamer is het thans te kunnen wijzen op ernstige pogingen om
begeleidingen in de kerktoonsoorten te componeeren, namelijk van F. van Duyse te
Gent, die reeds eenige kleine zaken het licht heeft doen zien en van wien wij weldra
eene bewerking der Souterliedekens verwachten kunnen, en vooral van Prof. Acquoy
in zijne Middeleeuwsche liederen en leisen. Deze heeft het vraagstuk gemeend te
moeten oplossen, door het aanbrengen eener eenvoudige, akkoordmatige begeleiding,
zich zuiver in de oude kerktonen, zonder musica ficta, bewegende. Het is de vraag
of een meer canonische begeleiding niet beter in den geest des tijds zou zijn geweest.
De oude toonzetters dachten wel polyphoon maar niet akkoordmatig. Eerst in het
begin der 17e eeuw trad dit akkoordmatige denken op den voorgrond, en wel
hoofdzakelijk door Viadana's Basso continuo.1)
Doch nog een ander bezwaar meen ik tegen deze bewerkingen te moeten maken
en wel naar aanleiding van den rhythmus.
Reeds in het laatst der 17e eeuw zien wij in onze liedeboeken een streven om alles
zuiver in een bepaalden maatvorm te wringen, en wie dezelfde wijze volgens eene
noteering van een eeuw vroeger opzoekt, staat verbaasd over de gedaanteverwisseling,
die er heeft plaats gehad. In de 18e eeuw werd die behoefte aan geregeld maatslaan
voortdurend grooter. Alles werd goed- of kwaadschiks tusschen de maatstrepen
gewrongen en zelfs werd in dien geest de hand aan Gregoriaansche melodieën
geslagen.2) Met de grootste openhartigheid zegt de uitgever van het onderstaand
aangehaalde werkje:
‘Alhoewel in den Gregoriaanfen Zang geen Capelmeefter met het ftokje die de
Maat aanwijft, en ook zoo ftipt de Maat niet behoeft onderhouden te worden, zoo is
het altoos een groot Ciraad in den Zang, de Lange, Vierkante en ronde Nooten na
haaren eysch te zingen’. En daarvoor neemt hij eenvoudig aan dat twee longa's een
geheele maat uitmaken, een brevis gelijk is aan een ¼, een semi-brevis aan een ⅓,
enz.
Eigenlijk deden Willems3) en Alberdingk Thijm4) niet veel beter. Dat

1)
2)
3)
4)

C. von Winterfeld. Johannes Gabrieli und sein Zeitalter. Berlin, 1834, Deel II, blz. 59.
Messis Copiosa, dat is Overvloedige Oogst, der Geestelijke Gezangen,.... Amfteldam, 1761.
J.T. Willems. Oude Vlaamsche liederen ten deele met de melodiën. Gent, 1848.
Oude en nieuwe Kerstliederen benevens gezangen en liederen van andere Hoogtijden en
Heiligedagen, alsook van den Advent en de Vasten,..... bewerkt door Jos. Alb. Alberdingk
Thijm en Lamb. Joann. Alberdingk Thijm. Amsterdam, 1852.
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was geen doen herleven van oude beroemde liederen, het was gebrekkig nastamelen
in een andere taal. Doch ook hierin stonden zij niet ten achter bij hetgeen in het
buitenland verscheen, alwaar men zich even gemakkelijk van de zaak afmaakte, want
de ernstige studie van den rhythmus dagteekent eerst van de laatste tientallen jaren.
In eene bekende verzameling van Oostenrijksche volksliederen1) b.v. lezen wij, dat
de uitgevers de liederen getrouw naar de mondelinge overlevering hebben opgeteekend
en overal drie-kwart maat in perioden van 8 maten hebben kunnen gebruiken. Zij
vonden daarin den Nevelingen-rhythmus der oude Deensche, Engelsche en Duitsche
volksliederen terug! Het komt er vaak slechts op aan hoe men hoort.
In het afgeloopen jaar verschenen twee leerrijke voorbeelden van het rhythmiseeren
van oude liederen, namelijk van Bäumker en Prof. Acquoy.
Eerstgenoemde schijnt het hoogst moeielijke van de zaak volkomen gevoeld te
hebben, want schrijft zijne vertolking neder in een 17e eeuw notenschrift, dat voor
leeken niet veel duidelijker is dan het oorspronkelijke en den kenner niet voorwaarts
brengt. Prof. Acquoy ging evenwel verder en goot zijne liederen en leisen met groote
piëteit in den vorm der protestantsche kerkkoralen. Als eene poging om de oude
melodieën weer in herinnering en zoo mogelijk in zwang te brengen is hier een arbeid
van groote verdienste gedaan. Vraagt men evenwel: krijgen wij op deze wijze eene
juiste voorstelling van de wijze, waarop vroeger die liederen zijn gezongen, dan
geloof ik ontkennend te moeten antwoorden. Ons maatbegrip staat m.i. te veel op
den voorgrond.
De Heer Van Duyse wenscht eene vrijere rhythmische bewerking en maakt daartoe
een zeer ruim gebruik van maatverandering en vooral van triolen. Ook deze methode
schijnt mij gevaarlijk toe, daar men bij haar allicht te gekunsteld wordt.
Daarentegen schijnt mij uitmuntend toe wat Vincent2) in 1853 aan de Fransche
verzamelaars van volkswijzen voorschreef, en hun juist voorschreef, voor het geval
zij musici waren, omdat zij in dit laatste geval zich spoedig zouden

1) Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singweisen, gesammelt und herausgegeben durch
Franz Ziska und J.M. Schottky. Pesth, 1819.
2) Instructions relatives aux poésies populaires de la France. Décret du 13 Sept. 1852. Paris,
Imprimerie Impériale, 1853, blz. 11. - Reeds Burney had in zijne History of Music, Deel III,
blz. 88, opmerkzaam gemaakt op de overeenkomst tusschen oude volkswijzen en
Gregoriaansche zangen.
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laten verleiden, zoowel in tonaliteit als rhythmus quasi-verbeteringen aan te brengen,
die zeer misplaatst zouden zijn. Vooral door de vaak voorkomende afwezigheid of
onregelmatigheid van den rhythmus, zegt hij, kan men niet beter doen dan deze
wijzen te vergelijken met un air de plain-chant.1)
En hiermede vermeen ik, dat wij op den goeden weg zijn. De oude volksliederen
moeten als Gregoriaansche melodieën opgevat en gezongen worden, en derhalve
zijn m.i. ook de voorschriften van den Gregoriaanschen zang op onze wijzen van
toepassing: Zing de woorden met de noten zoo als gij die zonder noten spreekt.2) Zoo
ook zegt Pothier:3) ‘Il faudra donc observer la coupe reguliere des chants dont nous
vous parlè, comme on observe la coupe du vers dans la poèsie; sans pour cela donner
aux mèlodies Grègorienne une mesure binaire, etc., en un mot une mesure fondèe
sur une durèe proportionelle des notes.’
Hiermede komt zeer goed overeen wat Böhme4) zegt: Het niet gedresseerde volk
zingt (waar het nog uit het hart, zonder muziekboeken zingt) zelden streng in de
maat. Ook Coussemaker5) is op dit punt zeer duidelijk: S'il en est (mèlodies populaires)
qui sont pourvues de la carrure de phrases, il en est aussi un grand nombre qui n'ont
rien de cette règularitè, de cette symètrie auxquelles nos oreilles modernes sont si
bien habituèes.
Het is niet moeielijk nog meerdere uitingen van deskundigen op dit gebied bijeen
te brengen. Men leze bv. de scboone woorden door Hersart de la Ville-marquè6) aan
de onafscheidelijkheid van den rhythmus der woorden en de wijze gewijd, of de
beschouwingen van Wekerlin7) over de vaak voorkomende onmogelijkheid van den
rhythmus van de gezongen liederen op schrift weder te geven.

1) Het spreekt van zelf dat hier buiten beschouwing blijven alle liederen, die juist ten doel
hebben een zekeren rhythmus aan te geven, zooals tal van dansliederen, wiegeliederen,
marsch-liederen enz.
2) F.X. Haberl, Magister Choralis. Regensburg. 1884, blz. 28. - Omgekeerd zegt Vincent tot
de verzamelaars van volkswijzen: Ecrivez l'air que tel vous l'entendez chanter, et ne changez
rien. (Instructions..... blz. 11.)
3) Pothier. Les mélodies Grégoriennes.
4) F.M. Böhme. Altdeutsches Liederbuch. Leipzig, 1877, blz. LXVII.
5) S. de Coussemaker. Chant populaires des Flamands de France. Gand, 1856, blz. XXI. Verg.
zijne Hist. de l'harm. an moyen âge, blz. 73 en 122.
6) Barzaz Breiz. Chants populaires de la Bretagne. 6e Ed. Paris, 1867, blz. LXII.
7) Chansons populaires des Provinces de France. Notices par Champfleury. Acc. de piano par
J.R. Wekerlin. Paris, 1860, bl. XII.
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Hoe vreemd op het eerste gezicht dat los zijn van maat bij gezang moge schijnen,
wij moeten niet uit het oog verliezen, dat het lang niet uitsluitend bij het Gregoriaansch
voorkomt. Behalve reeds wat hierboven werd aangehaald vergete men niet, dat bij
het Grieksch-Russische kerkgezang1) hetzelfde plaats heeft, en dat in Rusland,2) een
der weinige landen waar het volkslied door de beschaving nog niet is vernietigd, de
oude volkswijzen de meest volkomen vrijheid van rhythmus bezitten, zoodat eene
noteering met onze maatstrepen onmogelijk is.
Ook zegt Liszt3) ten opzichte van den rhythmus der Zigeuner-muziek, dat ‘Ihre
Regel ist: keine Regel zu haben.’
Ofschoon gaarne toegevende, dat Grieksche, Russische en Zigeunermuziek geene
Nederlandsche volkswijzen zijn, geloof ik mij daarop niettemin te mogen beroepen,
omdat wij hierin overblijfselen van een ander, waarschijnlijk vroeger veel algemeener
verspreid muziekstelsel voor ons hebben.
Ten slotte wensch ik nog in herinnering te brengen de woorden van Robert
Schumann bij zijne bespreking eener symphonie van Berlioz, waar de grilligste
afwisselingen in rhythmus in maat voorkomen. Het schijnt, zegt hij, alsof de muziek,
weder wil terugkeeren naar hare oerbeginselen, toen haar de wet van het maatgewicht
nog niet drukte en zij zich zelfstandig wil verheffen tot de ongebonden rede, tot eene
hoogere dichterlijke interpunctie (zooals in de Grieksche koren, in de bijbeltaal, in
het proza van Jean Paul). Schumann herinnert verder nog aan de woorden van Ernst
Wagner, die het bedekken en onvoelbaar maken van de maat een middel noemde
om de muziek tot de eerste der schoone kunsten te maken.4)

1) L.A. Bourgault Ducoudray. Études sur la musique ecclésiastique Grecque. Paris, 1877, blz.
9. -Alexis v. Lwoff. Ueber den freien Rhythmus des Altrussischen Kirchengesanges. St.
Petersburg, 1859, blz. 3.
2) César Cui. La musique en Russie. Paris, 1881, blz. 3.
3) Franz Liszt. Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn. Leipzig, 1883, blz. 290.
4) Robert Schumann. Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. 3n Aufl., Leipzig, 1875,
Deel I, blz. 73.
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Een deuoot ende profitelyck boecxken,
inhoudende
veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen/ diemen tot deser tijt toe heeft connen
gheuinden in prente oft in ghescrifte: wt diuersche steden ende plaetsen bi een
vergadert ende bi malcanderen gheuoecht. Ende elck liedeken heeft sinen bisonderen
toon/ wise/ oft voys/ op noten ghestelt/ ghelijc die Tafel hier na volgende breeder wt
wijst ende verclaert
Gheprent in die triumphelike coopstadt van Antwerpen/ op die Lombaerden veste/
tegen die gulden hant ouer.
By mi Symon Cock.
Met. K. Priuilegie.
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VIsitauit hunc libellum diligenter & examinauit, magister Petrus Titelmannus, ab
Hasselt: sacrae Theologie Baccalaureus. & inuenit omnino vtilem, pium, &
dignissimum, qui omnium manibus teratur, cuius rei argumento, nomen suum propria
manu exemplari subscripsit. Louanij, in collegio magistri Henrici de Houterle Octauo
Ianuarij. Anno. M.D.xxxix.
ET ego frater Mathias Vvensen, omnium fratrum minorum regularis obseruantiae
cismontanorum generalis commissarius, premissa diligenti examinatione libri
spiritualium canticorum iudico illum bonum, pium, & reipublicae Christianae vtilem,
& dignissimum vt imprimatur, & ab omnibus Catholicis habeatur, & ad Dei laudem
cantetur. In praemissorum sidem haec propria manu scripsi Mechliniae, in conuentu
fratrum minorum.xxvi.Ianuarij, Anno. M.CCCCC.xxxix.
Dit boecxken is gheprent met keyserlijcker Priuilegien in die triumphelijcke
coopstadt van Antwerpen/ op die Lombaerden veste/ tegen die gulden hant ouer Bi
mi Symon Cock. Int iaer ons heeren. M.CCCCC.XXXiX. xxviij. Septembris
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Die aucteur van desen boeck/ tot alle kersten menschen ende
goetwillige lesers
AEnmerckende die brooscheyt ende crancheyt der menscheliker natueren/ doer die
welcke menich ionc mensche wt lichter occasien coemt tot valle der sonden/ daer hi
dicwils in blijft tot in sijn oude dagen/ oft totten eynde sijns leuens/ sonder hem wt
gheheelder herten tot God te keeren: so vinde ic onder veel ander dingen die den
mensche tot boosheyt ende sonden trecken/ dat sonderlinge periculoes ende hinderlijc
sijn/ veel ontamelike/ oneersame weerlike liedekens ende refereynen: die dagelijcx
inde handen van den iongen lieden sijn ende heel ghemeyn: also dat hen nauwelijc
daer af en wachten personen die wat wesen willen in een gheestelijc leuen dwelc te
beclagen is. Want alsulcke liedekens ende refereynen/ die quade inclinacie ende
ghenegentheyt tot alle boosheyt (daer wij in gheboren sijn/ also ons Dauid leert) also
ontsteken met dat vier der quader vleesceliker begeerten/ ghelijc een pestilencie dat
heele lichaem vanden mensche inficieert/ dat bloet heel corrumperende totter doot
toe/ ten si datmen daer seer grote neersticheyt ende remedie toe soecken/ eer si haer
cracht toont. Waer wt ooc coment dat vader ende moeder/ ende de ghene die last van
sielen hebben/ dit toe latende/ dat si behoren te verbieden/ hen setten in groot perikel
der eewiger verdoemenissen. Want ghelijc God gheboden heeft die ouders/ ende
prelaten gheeert ende gheobediert te worden/ also heeft hy ooc gheboden den seluen
dat sij sorge dragen sullen met alder neersticheyt voer die iongers ende ondersaten.
Ende want onse ghesontmaker selue ghesproken heeft/ datmen ten wtersten dage
rekeninge sal gheuen van elck onprofitelijck ende ydel woort/ so yst goet te verstaen
wat rekeninge God eysschen sal/ van die oneerlike ende onbetamelike liedekens ende
refereynen te lesen/ te singen/ oft componeren. Welckey redenen/ met veel andere
(die te lanck sijn te verhalen) mi beroert hebben/ om met grote neersticheyt te doen
soecken/ bi gheestelike ende weerlike personen/ in diueersche cloosteren/ steden/
ende
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landen/ alle gheestelike liedekens ende leysenen diemen tot deser tyt toe heeft connen
gheuinden ende ooc doen dichten so vele alst op dese tijt mogelijck is gheweest/
ende die in een boec bi malkander gheuoecht/ ghelijck die tafel hier na volgende
breeder wt wijst: op dat een yegelijc mensche ter eeren Gods soude mogen verlichten
sinen gheest alle ydelheyt achter latende/ die God den heer mishaget. Want heeft
Dauids herpe/ ende sijn psalmen die hi daer op sanc/ den heere behaecht/ ende den
viant wt Saul den coninc van Israel verdreuen so ons die scrifture leert: ende is den
sanc van Maria/ die suster van Aaron/ na dat Pharao met sinen volcke verdroncken
was/ Gode aengenaem gheweest: ende leert onse moeder de heylige kercke dagelijcx
met soeten sanc den heere louen/ waer om en sullen leecke lieden/ religiosen/ ende
baghinen/ den heere niet dancken en louen met een liedeken van deuocien: ende den
slapenden gheest ontwecken die beswaert is met dit sterflijc lichaem/ dwelc hem tot
gheen duecht voegen en wil/ ghelijc die apostel Paulus dat beclaecht/ seggende. Dit
lichaem dat sterflijc ende verganclijc is/ beswaert den gheest. Ende ten is gheen
wonder dat die weerdige Apostel dat seyt/ na dat onse salichmaker God ende mensch
wesende/ seyt. Den gheeft is bereet maer tvleesch is cranck. Daer om so vermane ic
alle deuote herten/ gheestelijc en weerlijc/ dat si de gracie des heeren niet en
versmaden/ mer hem daer in neerstelijc oeffenen ende exerceren bi ghebuerten: als
nu biddende den heere ende danckende: als nu met soeten sanc den heere louende:
als nu dat sware lichaem met een liedeken vander doot oft van dat strange oordeel
ontweckende: als nu ghenade ende troost doer Maria soeckende aen haren sone
Iesum/ twelc een yegelijc na sijn deuocie in dit tegenwoerdich boecxken
ouervloedelijck vinden sal. Ende wanneer ghi eenige deuocie/ goede ghedachten/
oft gheestelijc profijt gheuoelt wt onsen arbeyt/ so bidt met een cleyn ghedachte voer
den ghenen dyet hier toe ghebrocht heeft doer die hulpe Gods/ ende voer al die ghene
die daer toe behulpelijc gheweest hebben/ op dat wij al te samen den heere mogen
louen hier bouen/ met volder stemmen seggende Sanctus sanctus sanctus dominus
deus sabaoth: Pleni sunt celi & terra gloria tua/ ozanna in excelsis. Het welck ons
gonne Iesus Christus die leuende Gods sone/ voor ons ghestoruen inden cruce
AMEN
IN dese nauolgende tafel salmen vinden sonder arbeyt al die liedekens ende leysenen.
Ten eersten staet elck liedeken metten noten ghecomposeert
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ende die sommige hebben twee toonen op noten. Daer na volgen al de liedekens die
op dien seluen toon oft voys gaen/ tot dat nyen ghetal. Ende op elck lieken staet het
ghetal vanden blade daerment vinden sal. Ende want veel lieden gheenen sanc en
connen/ noch de noten niet en kennen so is daer bi gheset het beghin vanden weerliken
liedekens/ die ghemeyn ende best bekent sijn/ die op dien seluen toon oft voys gaen.
Ende alsmen die weerlike liedekens bi die noten niet en vint staende/ dan weet dat
het gheestelijc liedeken beghint ghelijc eenich weerlijc liedeken dat wel bekent is.
Noch sijn daer sommige/ daer men die noten op gheset heeft/ ende die en hebben
gheen weerlicke voysen daer si op gaen. Na die liedekens/ in die signature P folio
C.xviij/ volgen veel deuote Leysenen op haer noten/ ende daer na int eynde des boecx
sommighe liedekens ende leysenen sonder noten/ want men den toon niet en heeft
connen gheuinden/ om dat si wter memorien van vele menschen sijn/ die daer toe
versocht sijn/ daer ghi een voys op dichten moecht na v deuocie.
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Die Tafele van desen tegenwoerdigen boecke

1

Op dese voys sijn
neghen liedekens
Solaes wil ick hanteren
Ende daer toe vrolijc sijn

fo. I.

2

Och edel siele wilt
mercken Ende hertelijck
bekennen

3

Ghenoechte willen wij
fo. iij.
hanteren In Ihesum vrolijck
sijn

4

Iesus soete minne Die was fo. iij
wel also groot

5

Met vruechden willen, wi fo. v.
singhen Ende louen die
triniteyt

6

Nu laet ons vrolijc singhen fo. v.
Een liedeken ter ceren van
haer

7

Ick wil mi gaen ontladen
Ende verlichten minen

8

Ghi mannen ende vrouwen fo. vi
Die opter werelt sijt

9

Met vruechden willen wi fo. vij
singhen In desen bliden tijt

I

Dit is die wise van O
Venus bant
O Iesus bant/ o vierich
brant Hoe vast houdt ghi
my in v bedwanck

fo. i.

fo. vi

fo. viij

2

O Iesus bant/ o vierich
brant V heeft een suyuer
maecht playsant

fo. ix

3

O godlijcke cracht/ van
fo. ix
hooger macht Wat groter
wijsheyt hebdy ghewracht

1

Het viel eens hemels
dauwe Al in een
maechdekijn

fo. x.
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God groet v suyuer bloeme fo. xi.
Maria maget fijn

3

Int her te heb ick vercoren fo. xij
Die alder schoonste maecht

4

God groet v coninghinne
Maria soet iolijt

5

O droeuige herten alle Nu fo. xiij.
maect eenen bliden moet

1

fo. xij

Op die wise Ick weet een
vrouken wel bereyt
Van hoogher minnen die ic fo. xiij.
draghe Verblide ick sonder
verdriet.

2

O God lof moet v altoos fo. xiiij.
sijn Al bouen der enghelen
choren

3

Wij willen heden vrolijc fo. xv
sijn Op desen hoghen dach

4

Aen een vrou heb ick
fo. xv
minen sin gheleyt Sy heeft
mijn herte beuaen
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5

Een edel vrouwe van
fo. xv
hoogher aert Sy heeft mijn
herte beuaen

6

Ick weet een vrouken wel fo. xvi
bereyt Aen haer staen alle
mijn sinnen

1

Aenhoort ic wil beghinnen fo. xvij
Om te singen een nieu

2

Maria schoon bloeme
fo. xvij
reyne Ghi sijt mijn toeuerla

3

Al dat leeft op aerden So
watmen met ooghen
aensiet

1

Comt ons te hulpen lief van fo. xviij
minnen Want wij sijn in
groter noot

1

Had ick eenen ghetrouwen fo. xix.
bode En die waer hoghe
van prise

2

Mijn hope/ mijn troost/
mijn toeuerlaet Die staet
aen onsen heere

3

Ick ben bedruct wie sal my fo. xx
troosten Waer sal mijn
herte om drincken gaen

4

Ick heb een traech ezelkijn fo. xx
Dat valt mi suer om tem

5

Vastelauont valsch bedroch fo. xxi
Tis recht dat ic v hate

6

Als Iesus sal rechtueerdich fo. xxi.
sijn Ende ick sal daer
ontdecket staen

7

Het staet een casteel/ een
rijc casteel Een casteel

8

God die de minnende siele fo. xxij
doet leuen Die make v
herte van binnen claer

1

Ghi die Ihesus wijngaert
plant Verblijt v op

fo. xviij

fo. xix

fo. xxi

fo. xxij
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Iesu alder soetste heere Wil fo. xxiiij
dy v hertelijc tot mi

1

Och steruen mijnder
fo. xxv
naturen Dat heeft mi wee
ghe

2

Tusscen twee hoghe
fo. xxv
berghen In eenen groenen
gaert

3

O Iesu heere hier bouen
Lof moet v altij t sijn

4

Het quamen drie coningen fo. xxvij
ghereden Wel verre wt
orienten lant

5

Maria maghet reyne Des
sondaers toeuerlaet

fo. xxvij

6

Ic weet noch drie
ghesusterkens Die
ongestoruen

fo. xxvij

7

Heer Iesus ende sijn
fo. xxvij.
beminde Die dragens wel

8

Ick sat op eenen vasten
gront Daer af soe moeste
ick sceyden

9

Die minne van Jesus comt fo. xxviij.
ons wel Wij connense wel
gheliden

10

Den tijt heb ick verloren
Die ic der werlt gaf

1

Op die wise van Die
daer iaecht
Ick heb gheiaecht mijn
leuen lanck Al om een
ioncfrou schoone

fo. xxvi

fo.xxviij.

fo. xxix

fo. xxix.

2

Bliden moet in tegenspoet fo. xxx.
En doet gheen liden
wijcken

3

Die soete Iesus lach int hoy fo. xxx.
Ootmoedelijc voer twee
stomme beesten

4

Een vrolijck salich nieuwe fo. xxxi.
liet Alder werelt openbare.
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Van liefde comt groot liden fo. xxxij.
Ende onder wilen groot
leyt

2

O minnelike alder opperste
cracht Waer om hebt ghi
mi oyt
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ghemint

fo. xxxiij.

3

Als ons den wintere henen fo. xxxiiij.
gaet So coemt den coelen
mey

1

Gheen meerder ghenuecht fo. xxxiiij
op aerden en is Dan die
met herten tevreden is

2

Werwaerts dat ic mi henen fo. xxxv
keere Ick en vinde aen die
menschen gheen troost

3

Ontfermt v mijnder God fo. xxxv.
heere Ick ben ghepijnt soe
seere

4

Gods gheeft: leeft van
binnen Soe wie die
waerheyt wil verstaen

5

Trueren is mijn lesse In
fo. xxxvi.
sorghe in liden ende druck.

6

Ic soude so gaerne bi
fo. xxxvi.
Iesum sijn Maer ick en heb
gheen duechden

1

Ick wil mi gaen vertroosten fo. xxxvij
In Iesus liden groot

2

Met desen nieuwen iare
fo. xxxvij.
Soe willen wij vrolijck sijn

1

Adieu natuerlijc leuen mijn fo.xxxviij.
Adyeu solaes ende alle
mijn vruecht

2

Den gheest is ghewillich fo. xxxix.
Maer het vleesch is cranck

3

Laet ons altijts den sin
verlichten In der
scriftueren troost
veruruecht

1

Op die wise Ick seg
adieu
O doot/ o doot V cracht
gaet bouen screuen

fo. xxxv

fo. XI.

fo. xli.
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Ick seg adieu Werelt wi
twee moeten sceyden.

3

Ter eeren van hem Wil ick fo. xliij
een liet beghinnen

1

Och wilt aenmercken ghi fo. xliij
weeldige herten Vcrancke
nature die sterflijc is

2

Heer Ihesus liden ende sijn fo. xliiij
smerte Moet ick altijt
ghedachtich sijn

3

Och mensche aenmerct dat fo. xliiij
leuen dijn Besiet hoe cort
is uwen tijt

4

Hoort hier nae man ende
wijf Die Marien dienaers
sijt

1

fo. xlij

xlv

Op die wise Het was
eens ioden dochter
Haer oogen stralen
fo. xlvi.
blincken Veel claerder dan
een cristal

2

Vryheyt van herten en gaue fo. xlvi
ick niet Om duysent marck
van goude

3

Sijn wi Gods creatueren
Tis recht dat wi labueren

1

xlvi

Op die wise Een
boerman hadde een
dochterkijn
Die sinen voet set in eenen fo. xlvij
doren Ende nochtans wel
weet te voren

2

Die mensche is seer dom
ghesint Die eenich dinck
ter werelt mint

fo. xlviij.

1

In minen sin had ick
fo. xlviij
vercoren Een suyuer
maecht na mijn behaghen
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2

O edel siele wilt ontwecken fo. xlix.
Ende loeft hem die v heeft
ghemaect

1

Aenhoort doch mijn
geclach Ghi hertekens
veruult van minnen

2

Laet staen doch v gheclach fo. L.
Ghi kerstenen fraey van
sinnen

3

Reyn maechdelijc
aenschijn Ghi hemelsce
coninginne

4

Anhoort doch mijn geclach fo. L.
Ghi coninc der hemelen

5

Hoort toe kerstenen
ghemeene Hoort toe na
Gods vermaen

1

fo. xlix

fo. L

fo. li.

Die wise van Hier comen
drie lichte gheladen
O sleur van alle vrouwen fo. li.
Maria reyn beelde soet

2

Wat sal ick nu beghinnen
Waer sal ic gàen om raet

fo. liij

3

Maria schoonste der
sucaden Gaet onder des
crucen mey

fo. liij

1

Op die wise Ick weet
noch een maghet
Het en was noyt mensche fo. liiij
van sonden Van sonden
alsoe versaecht.

2

Die alder soetste Iesus Die fo. liiij
alder miltste heere

3

Ic weet een vrouken
gebenedijt Die mi so wel
behaecht

fo. lv

Op die wise Ick had een
ghestadich minneken
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Ick weet een suyuerlijcke fo. lv
Gheen schoonder niet en

2

Maria suyuer kerssouwe
Moeder ende maget sijn

fo. lvi

3

Alle minen troost die is
bereet Waer ick keere oft
waer ich vare

fo. lvi.

4

Ick wil mi gaen verbliden fo. lviij
In Iesus minne soet

1

Op die wise Ick weet
noch eenen acker breyt
Ons naket eenen soeten tijt fo. lviij
Wi mogen al wel sijn

2

Die werelt heeft mi in haer fo. lix.
ghewout Met haren
stricken so menichsout

3

Wel op herteken wel
gemoet Ende loeft den
heere goet

fo. lix

4

Kinderen loest den heere
fijn Hi vliecht so hooghe
voer gods aenschijn

fo. lx.

1

Op die wise Op die
steenpoorte lach ick
ghenaen
Sal ic sijns lange onberen fo. lx
Die mi verbliden mach.

2

Als ick peyse om die doot fo. lxi
Die Iesus sterf aent cru

3

Ick wil mi gaen vermeyden fo. lxi
Verhuegen minen moet

4

Ick weet een maecht ydone fo. lxij.
Aen haer staet alle minen
troost

5

Ick sal mi seluen troosten fo. lxij.
Ende maken eenen moet

1

Op die wise Ick weet een
molenarinne
Ick wil mi gaen vermeyden fo. lxiij
Ende laten die werelt staen
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Coemt van libaen mijn
fo. lxiij.
duyue Coemt hier ghi wort
ghecroont

3

Een suchten ende een
beuen Dat soude mi
voeghen wel

fo. lxiiij.

Een devoot ende profitelyck boecxken

12

4

Een maechdeken
fo. lxiiij
wtuercoren Vol duechden
onbesmet

5

Hoe mach Gods liefde
reyne Dus weynich sijn
ghenonden

1

fo. lxv.

Op die wise
Tandernaken
Och voer die doot en is
fo. lxv
troost noch boet Met recht
mach ick wel kermen

2

Ick mach wel claghen mijn fo. lxvi.
verdriet Al met weenenden
ooghen

3

O Iesu lief wat sal ic
bestaen Wat sal ic nu
beginnen

4

Ick hielts mi aen deser/ aen fo. lxvij
deser werelt zee Ende daer
vant icker twee

5

O broossche natuere fel
ende quaet Waer toe wilt
ghi verdreghen sijn

6

O Maria schoon rose root fo. lxviij
Ghi hebt onse eerste vaders
verblijt

7

Met rechte ben ick wel
fo. lxix.
ghemoet Mijn lief heeft mi
ghelaten

8

Laet liden dat v / dat v nyet fo. lxix
aen en gaet Ende en neemt
niemants dinck te na

1

Hoe luyde sanck die leeraar fo. lxx.
opter tinnen So wie met
sonden is beswaert

2

Moe luyde riep die siele tot fo. lxxi
God van binnen O heer
almachtich vader goet

1

Al binnen der hoger
so. lxxij.
mueren Al van Ierusalem

fo. lxvij

fo. lxviij.
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1

V beyden doet mijnder
herten/ mijnder herten
groote pijn

fo. lxxij.

Op die wise van O radt
van auontueren
Sijn vriendelijcke ooghen fo. lxxiij.
schinen Ghelijck die sonne
claer

2

Ick wil mijn herte keeren
Op gods ghenadic

fo. lxxiiij

3

Maria maghet schoone
Maget in alder tijt

fo. lxxiiij

4

Sanck/ lof/ ende alle spelen fo. lxxiiij
Die sijn altijt gehort

5

O lacy ic mach wel claghen fo. lxxv
En beweenen minen tijt

6

Als ick beghin te dencken fo. lxxvi
Op minen verloren tijt

7

O heere God leert ons
fo. lxxvi
bidden Wt vieriger herten

8

Mijn herte dwingt my om fo. lxxvij.
singhen Om te veriagen
druck

9

Rijc god wien sal ick
claghen Dat heymelijc
liden

1

Trueren soe moet ick nacht fo. lxxviij
ende dach Ende liden
swaer verlanghen

2

O bloem van alle
fo. lxxviij.
maechden Wilt ghi doch nu
ons wesen bi

1

Verlangen verlangen doet fo. lxxix
mijnder herten pine

2

Gode soe wil ick mijn herte fo. lxxx.
opgheuen Ende keeren my
alle menschen af

fo. lxxvij
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1

Ick minde eens conincx
sone Heer Iesus is sinen
naem

fo. lxxx

2

In mi seluen so wil ick
gaen Ende Ihesum leeren
minnen

fo. lxxxi.

3

Maria maghet schoone Ghi fo. lxxxi.
sijt een blocmc soet

1

O Iesu soet verleent mi
doch confoort

1

fo. lxxxij.

Op die wise Een aerdich
vrouken heeft mi
bedroghen
Die werelt erch heeft mi fo. lxxxij.
bedroghen Daer ick op was
verghect

1

Den lustelijcken mey
fo. lxxxiij
Christus playsant Vol alder
duechden groene

2

Als Iesus van die siele wilt fo. lxxxiiij.
scheyden Dan drijft si
rouwe ende groot misbaer

3

Wie sal my toch helpen
fo. lxxxiiij.
claghen Al minen verloren
tijt

1

My ionghe maecht/ die
werelt mishaecht Die
werelt wil ick begheuen

fo. lxxxv

1

Een goet man had een
dochterkijn Die hadde hi
wtuercoren

fo. lxxxvi

2

Ick soude so gaern by
Gode sijn Conde ict wel
beghinnen

fo. lxxxvij.

1

Op die wise Christe qui
lux es et dies
Hest op mijn cruys wel
fo. lxxxvij
soete bruyt
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2

Het gheuiel op eenen
donderdach Daer Cristus
hoorde ons gheclach

fo. lxxxviij

3

Ick heb heer Ihesum
wtuercoren Hi heeft mi
eerst bemint te voren

fo. lxxxviij

4

O lacy mijn herte leyt
fo.lxxxviij
gheuanghen Ende alte mael
in sware banden

5

Och maechdeken wildy
gheestelijck wesen Soe
moet ghi v onder eenen
anderen gheuen

6

Den tijt is comen/ den tijt fo. lxxxviij
is leden

7

God men verwacht v/ ende fo. lxxxix.
louet Ende v betaemt
gheloeft te sijn

1

fo. lxxxviij

Op die wise Het souden
drie ghespeelkens goet
Wij willen ons gaen
fo. lxxxix
verhessen Bouen alle
aertsche dinghen

2

Ick wil mi gaen vermeyden fo. xc.
In Iesus liden groot

3

Siet wij moeten veruaren
Van tijt ter eewicheyt

4

Trueren al die willen Mijn fo. xc.
trueren is ghedaen

5

Mi verlanghet also seere
Soete lief na v duecht

fo. xc.

fo. xc.
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1

Op die wise van Claes
molenaer
In vruechden is alle die
fo. xci
werelt wijt Die engelen
brenghen ons groot iolijt

2

Lof o vader vanden throon fo. xci.
Want ghi ons uwen lieuen
soon

1

Hoort al nae mi/ verstaghet fo. xcij.
wel mijn reden

2

Sijt vrolijc groot en cleyne fo. xcij
Met desen nieuwen tijt

1

Het daghet inden oosten
Die sonne schijnt ouer al

fo. xciij.

2

Hoe gaerne soude ic
dichten Een gheestelijck
nieuwe liet

fo. xciij.

3

Int soetste van den iare
Was ick vroech op
ghestaen

fo. xcv.

4

Heer Iesus voer ter sielen fo. xcv
En die goedertieren

1

Op die wise O weerde
mont
O suyuer vat/ o lelien blat fo. xcvi
O dierbaer schat

2

O roode mont/ ghi maect
ghesont

3

O weerde mont/ o suyuer fo. xcvij.
gront

4

O weerde mont/ Maria ghi fo. xcvij
hebt doerwont

5

O siele mijn Wilt v
verbliden

1

fo. xcvi.

fo. xcvij

Op die wise Die lelien
ende roosen.
Die valc is neder ghecomen fo. xcviij
Al wt dat hoghe lant

Een devoot ende profitelyck boecxken

1

Minen tijt gaet wech/ ende fo. xcviij
ick daer met Mijn leuen en
mach niet dueren

2

Heer Iesu wiltghi mi bi
staen Ick ligghe in
quellinghen seer beuaen

3

Daer toe dwanck hem der fo. xcix.
minnen bant Want Cristus
gheen ghenade en

4

Heer Iesus hadde mi
wtuercoren Ouer seuen
iaren hier te voren

fo. xcix

5

In liden ende in striden
Ende in menich swaer
verdriet

fo. C.

1

fo. xcix.

Op die wise van Pange
lingua gloriosi
Nu laet ons alle vrolijc
fo. C.
wesen Wij hebben Iesum
selue ontsaen

1

Alle mijn ghepeys doet my fo. C.
so wee Wien sal ick clagen
mijn verdriet

2

Och mensche waer toe
fo. c.i.
wildy v verlaten Ghi moet
doch steruen dat weet ghi

3

Bloemkens blauwe staen fo. c.ij
int coren Si staen
gheuerwet ghelijck lasuere

1

Hoe schone ende
fo. c.ij.
ghenoegelijc es ons des
cruycen mey ghedaen Het
spruyten
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2

Hoe lustelijck is ons dat
hemels soreest ontdaan
Daer alle hemelsce
lammerkens gaen ter
weyden

3

O cranckheyt des vleeschs fo. c.iij.
nu wilt v trueren laten
Ende wilt v oogen

4

Een mensche mach wel
seer verlanghen Die van
sinen lieue is gheuangen

fo. c.iiij

1

Minen gheest is my
ontwaect Hy en can niet
meer gheslapen

fo. c.iiij.

2

O heere van hemelrijcke
Recht yst dat wij haer

fo. c.v.

3

Och ligdy nu en slaept O
leuende Gods sone

fo. c.vi

4

Tot groter weerdicheyt Der fo. c.vi
hemelscher conin

5

Onse heer Iesus die sijn
fo. c.vij
rijcke liet Al hier beneden
dat hi quam

6

Och ligdy nu en slaept Met fo. c.vij
ongeruste sinnen

7

Bereyt v huys ter stont Niet fo. c.viij.
langhe en moechdy leuen

1

Op die wise Ick sach
mijn heere van
valckensteyn
Met liden swaer ben ic
beuaen Nu ende tot allen
stonden

fo. c.iij.

fo. c.viij

2

Ghi christenen wilt v
fo. c.viij
toornen niet Int voerspoet
der goddeloosen

3

Ick wil met grooter
haesticheyt Van deser
werelt sceyden

fo. c.x.

Een devoot ende profitelyck boecxken

4

Als ick met mijn lief spelen fo. c.xi
gaen Dan is mijn herte met
vruechden beuaen

5

Ick wil van hier en dat
moet sijn Vander werelt
wil ick scheyden

6

Sijt vrolijck het is worden fo. c.xij
dach Die sonne is
opgheganghen

7

Och dus en heeft mijn herte fo. c.xij
gheen vruecht Voer dat ick
Gods aenschijn mach
aenschouwen

8

Als ick aensie mijn leuen fo. c.xiij.
al Ende ick peyse om die
bitter doot

1

Ick sie die morghen sterre fo. c.xiij
Heer Iesus claer aen

2

Ick sie mijns leuens eynde fo. c.xiij
Ende metter werelt schijn

3

Maria coninghinne Mijn
troost/ mijn toeuerlaet

fo. c.xiiij

4

Ick ligghe in desen dale
Met sonden seer beuaen

fo. c.xv

5

Ick wil mi gaen bekeeren fo. c.xv
Ende volgen minen roep

6

Ick draghe dat liden
verborgen Besloten in
minen gront

fo. c.xv

7

This recht dat wij die
maghet eeren Die ons
ghebrocht heeft groot io

fo. c.xv

8

Ick sie die morghen sterre fo. c.xvi.
Heer God v claer aenschijn

1

O lustighe amoreuse
gheesten Wacht v van
sonden soe doedy wel

fo. c.xij

fo. c.xvi
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2

1

2

1

Wij moeten van deser
fo. c.xvij.
werelt sceyden Als onsen
tijt hier comen sal
Op die wise Dit hesse ick
op dit wil ick vaten
Een edel sonteyne is ons fo. c.xvij
ontsloten Die lange heeft
stille ghestaen
Heere God waer was doen fo. c.xviij.
mijn ghedochte Doen ick
die werelt ane claf
Hier nae inde quaterne
P folio. C.xix. volghen veel
schone leysenen/ in latine
ende in duytsche/ met
haren noten ende toonen
ende sommighe sonder
noten/ ende oock sommige
gheestelike liedekens
sonder noten/ maer de
ghemeyne wisen
daermense op singhet/
staen daer bouen
gheteekent/ oft ghi
moechtse singen na v
beliefte ende deuocie
Puer nobis nascitur Rector fo. c.xix
angelorum

2

Hadde ick vloghelen als
seraphin Ick soude soe
hooghe vlieghen

fo. c.xix

3

Waer is die dochter van
syon Ick soudese blide
maken

fo. c.xix

4

Met rechte singhen wi
fo. c.xx.
niewen sanck Heer Ihesus
was gheboren

5

Die vader God van
so. c.xx
hemelrijck Heeft die werelt
soe seer bemint
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6

Had ick vloghelen als een so. c.xx
arent grijs Ick soude so
hooghe vlieghen

1

Nu laet ons allen gode
louen Den oppersten
coninc van hier bouen

fo. c.xxi

2

In een huys daer en
woonde niemant in Maer
voghelkens vloghen daer
wt ende in

fo. c.xxij

3

Nu laet ons dancken ende fo. c.xxij.
louen Den hooghen God al
van hier bouen
Met desen nieuwen iare So fo. c.xxiij
wort ons open
Laet ons met herten reyne fo c.24
Louen dat soete kinde
Een vrolijc nieuwe liet Tis fo. c.25
beter wat dan niet
O suyuer maecht van
fo. c.26
israhel Wilt seer verbliden
v
Nu hoort wat ic v schincke fo. c.27
Met desen nieuwen tijt
Fonteyne/ moeder/ maghet fo. c.27.
reyne Bloeme der
ghenaden
Laet ons mit hogher
vrolijcheyt Louen die
maghet der soeticheyt

fo. c.27

Nicolai solemnia

so. c.28

Die ander leysenen soect al so veruolgende voort. Hier mede so neemt die tafel
een eynde.
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Fo. I.r A-Fo. I.v

+

No. I. aant.

1.
Solaes wil ic hanteren
Ende daer toe vrolijck sijn
En blijdelijck houeren
Met Iesus mijn minnekijn
Waer om so willen wi trueren
Ten mach anders nyet sijn
Ten sal niet langhe dueren
Dat ick bedruct sal sijn. ||
2.
In alle die werelt wide
En vinde ick niet so goet
Dat mi mach maken blide
Dan Iesus mijn minneken soet
Hier om wil ick mi gheuen
Hem te dienen tot alder tijt
So wordic van herten verheuen
Ende eewelijck verblijt
3.
Hy is een heer der heeren
Die schoonste diemen vint
Ick wil mi tot hem keeren
Want hi ons so seere bemint
Gheen hert en mach versinnen
Die bliscap die hi heeft bereyt
Den ghenen die hem minnen
So ons die scriftuere dat seyt
4.
Hy is een bloem gheheeten
Seer suyuerlijck ende claer
Hy is so hooghe gheseten
Al bouen der enghelen schaer.
Gheboren tot onser baten
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Van eender maget bequaem
Als bouen honichraten.
Is soeter Ihesus naem.
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Fo. I.v-Fo. ij.r

5.
Wanneer sal ick anscouwen
Sijn ouer claer aenschijn
Och mocht ick hem behouwen
Al in dat herte mijn
Wat mi mocht ouer comen
En soude ick achten niet
Waert soe het soude mi vromen
So en had ick gheen verdriet
6.
O god wilt mijns ontfermen
Doer uwen name fijn
Ende wilt ons doch bescermen
Al vander hellen pijn
Ende wilt ons doch gheleyden
Ende bringhen int eewich rijck
Als wij van hier al scheyden
Dat bidden wij al ghelijck.

+

No. II. aant.
Op die selue wise.
1.
OCh edel siele wilt mercken
Ende hertelijck bekinnen
Dijns soete brudegoms wercken
Sijn onghemeten minnen
Hoe veel ick heb gheleden
Al om die minne dijn
Dit soude v wel bi reden
Doen doen den wille mijn
2.
Hemel/ lucht/ ende aerde/
Heb ick ghemaect om dy
Des hemels borgers weerde
Sijn alle dijn dienaers vry
Die beesten op aertrijcke
Die voghelen inder lucht
Die bloemkens des ghelijcke
Die boomen ende alle vrucht.
3.
Die middelaer seyt.
O siele wtvercoren
Nu keert v herte tot hem ||
Ontsluyt dijns herten ooren
Ende hoort dijns brudegoms stem
Hi spreect tot v van binnen
O wtvercoren bruyt
Die werelt laet nu te minnen
Ende gaet v selven wt.
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4.
Die bruydegom seyt
Ick wil dat ghi sult laten
Alle bliscap ende ghemack
Der creaturen af saten
Ende vlyen der werelt wrack
Ende hebt mi lief alleene
Ick wil v bruydegom sijn
Der menschen trou is cleene
Int laetste niet dan pijn.
5.
V hert tot miwaert draget
Ick ben van formen schoon
Mijn moeder is een reyn maget
Ick ben eens conincx soon
Dan moechdy eewelijck leuen
Al in dijns bruydegoms rijck
Met gode sijn verheuen
Den schonen engelen ghelijc.
6.
Wildy der werelt volghen
Ende soecken aertsch iolijs
So maect ghi mi verbolghen
En verliest dat schoon paradijs
Den wech is seer enghe
Die totten leuen leyt
Strijdt in duechden strenghe.
Die croone is v bereyt.
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7.
Doer v o mijn vercoerne
Heb ick scherpe wegen ghegaen
Doer dijstelen ende doer doerne
Moet ghi mi volghen aen.
En wilt ghi niet vermiden
Waelluste in deser tijt
So siet ws bruydegoms liden
Oft ghi hem ghelijcke sijt
8.
Om dy ben ick ghedalet
Wt mijnder moghentheyt
Ende heb v schult betalet
Met grooter bitterheyt.
Sijt mi ghetrouwe alleyne
Ende gaet uwer sonden wt
Ghi hebt mijn herte reyne
Ghewont/ mijn suster ende bruyt.
9.
Ick ben wt grooter eeren
Ghecomen in scanden groot
Om v vruecht te vermeeren
Gaf ick mijn leuen ter doot
Ick was der coningen coninc
Ende wert des menschen knecht
Al duyster ick aent cruce hinc
Al was ick des hemels lecht.
10.
Ick ben pelgrim gheworden
Ghecomen wt mijn rijck
Sij wouden mi vermoorden
O lief seer minnelijck
Hoe vele heb ick gheleden ||
Hoe bitter/ oock hoe swaer
Om v heb ick ghestreden
O bruyt drieendertich iaer.
11.
Ick was soe seer outblide
Doen ick den strijt bestoet
Dat ick te dyen tide.
Sweete water ende bloet
Oock was ick alleen die man
Doen ic ten stride waert ghinc
Minne dede mi die wapen an
Daer ic met aen den cruce hinc
12.
O siele/ o seer gheminde
Mijn bruyt mijn wtuercoren
Nu volcht mi tot int ynde
Als ick v gae te voren
En laet v niet duncken
Dat ghi te weeckelijck sijt
Mijn kelc wt minnen ghedroncken
En is soe bitter niet.
13.
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+

Vwen staf laet sijn mijn biden
Als ghi vermoeyet sijt
Merct doch tot allen tiden
Mijn pine diep ende wijt
Ick heb om dijn minne
Soe swaren cruyce ontfaen
Als lammeken soet van sinnen
Ben ick ter doot ghegaen.
14.
Om v ben ick gheclommen
Al op des cruycen boom
Waer toe ben ic ghecommen
O siel du suyuer bloem.
Om dy te gheuen drincken
Eude engelsche spise daer by
Mijn passie wilt ghedincken
Set alle uwen troost in my
15.
Die middelaer seyt.
O bruyt wilt met hem treuren
Met hem te liden kiest
Als doet tot allen vren
Die sijn liefste lief verliest.
Vliecht op dat cruyce met sinne
Daer hi leet groten noot
O bruyt om uwe minne.
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Is nu dijn bruydegom doot
16.
Dye minnende siele totten Bruydegom
Ick wil met ganser herten.
Al metten armen mijn
Om vangen met groter smerten
V Iesu brudegom fijn
Mijn herte ick v gheue
O Iesu liefste aenschijn.
Oft ick sterue oft leue
Laet nemmermeer sceyden sijn.
17.
Die middelaer seyt
Nu vliecht opt cruyce ootmoedich
Daer ic aen sterf de doot
Daer bloeyen bloemkens bloedich
Als vijf schoon roosen root
Ende doet ghelijc die byen fijn ||
Die suyghen der bloemen saet
Daer wt sy treckende sijn.
Dat alder soetste honich raet.
18.
Hi heeft v meer beminnet
Dan eenich moeder haer kint
Sijn bloet is wt gherinnet.
Daer met ghi v suyuer vint
Al sijt ghi vol misdaden.
Hi en wilt v niet versmaen
Als ghi begheert ghenaden
Hi wilt v gaerne ontfaen
19.
Die bruydegom seyt
Ick ben van v vorgheten
O lacen al heel bi nae
Voer ws herten dore gheseten.
Daer ic dicwils cloppe en slae
Ende mi wort gheweyghert dat
O alder liefste siele mijn
Te rusten in uwer herten stat
Want dat al mijn weelden sijn
20.
O siele hoort mi kermen
Waer om vlietstu van my
Laet v doch mijns ontfermen
Want ick dijn schepper sy
Mijn armen sijn ontploken
Mijn hooft gheneycht tot v.
Mijn leden om v ghebroken
Coemt bruyt: ende cust mi nv.

No. III.
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+

Op dye selue wijse.
1.
GHenoechte willen wi hanteren
In Iesum vrolijc sijn.
Ende blijdelijck iubileren
Wt reynder herten fijn.
Hi is mijn troost alleene
Mijn eenich toeuerlaet.
Daer al mijns hertsen minne
Mijn hope: mijn troost aen staet
2.
Daer om so wil ick laten
Die werelt al gheheel
Op dat sijn charitate
Mi vallen mach een deel
Dat honich sijnder minnen
Dat melck sijnder soeticheyt
Waer mede ic mach verwinnen
Alle mijnder herten leyt
3.
Der werelt hier te steruen
Dat is een cleyn gheschil.
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Fo. iij.r-Fo. iij.v

Op dat wi mogen verweruen
Gods troost na onsen wil
Och mocht ons dat gheboren.
So waer ons wel gheschiet
Voer al dat ick lijde opt aerde
Dat en waer mi geen verdriet
4.
Onder alle creatueren.
Had ick eens troost ghesocht
Op dat alle mijn trueren
Also ten eynde sy brocht
Mer wat ick dies mi pijnde
Het was al arbeyt om niet
Ic en vant daer niet te iaghen ||
Dan hertsweer/ druc/ en verdriet
5.
Dat iaghen mijnder sinnen
Ende oock mijn blint verstant
En lieten mi niet bekinnen
Dat mi nu is bekant
Maer al dat is beneden
Der hoogher triniteyt
En mach mi niet verseden
Als mijn begeerte daer toe steyt
6.
Als ic dit heb versonnen
So stelde ick eens voer al
Ende hebt met hem begonnen
Nu hope ick dat ick sal
Mijns herten wille verweruen
In hem staet alle mijn troost
In sijn minne te steruen
Dan worde ick al verloost
7.
Mijn God mijn eewich leuen
Mijnder sielen medecijn
Ick heb mi dy ghegheuen
Dijn eyghen wil ick sijn
Ick gheue dy alte male
Herte/ siele/ lijf/ al gheheel
Coemt heere in v sale
Ende laet ons worden een
8.
O prince van allen heeren
Mijn alder liefste lief
Tot v staet mijn begheeren
Ghi staet int hoochste brief.
Gheen herte en mach dit weten
Noch dencken in gheen schijn
Hoe hooghe ghi sijt gheseten
Al in dat herte mijn.
9.
O Iesu wtuercoren
Alder liefste minnaer soet
En laet ons niet verloren

+
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Alst ymmer wesen moet.
Als wij dan moeten scheyden
Wt desen droeuen dale
Soe wilt ons dan gheleyden
Tot in die hoochste sale. Amen.

No. IV.
1.
IEsus soete minne
Die was wel alsoe groot.
Dat hi om onsen wille
Woude steruen die bitter doot
Daer nae is hi verresen
Ende heeft hem dicke vertoont
Ten hemel op gheuaren
Inden alder hoochsten troon
2.
Daer sijn die engelsche choren
Cherubin ende seraphin
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Daer machmen wonder horen
Van meniger stemmen fijn
Sij spelen die melodien
In so menigerhande wijs
Voer lesum ende Marien
Dat niet te begripen en is.
3.
Die. xxiiij. ouden schoone
Staen voort met haesten seer
Sij offeren daer die croone ||
Voer Iesum onsen heer
Si hebben ooc den rechten trede
So menich iaer lanc gheleert
Sy singen en springen mede
Op dat hi sy vol eert
4.
Die vier euangelisten
Sijn bouen gout scoon gecleet.
In soe wonderlijcke listen
Als daer van ghescreuen steet
Veruruechden hem also seere
Ende die baptiste sint Ian
Dat nu noch nemmermeere
Gheen man volgronden en can
5.
Dauid met sijnder herpen
Die maect so groten ghescal
Dat steden ende oock dorpen
Moghent hooren ouer al.
Hi roert die soete snaren
Voer Iesum alsoe hi plach
Dat hondert duysent iaren
Daer en scijnt niet eenen dach.
6.
Propheten en patriarcken
Mit purpur bysse ghecleet
Ende Noe mitter arcken
Inden rinc al mede gheet
Sij verbliden hem sonder beyden
Voer Ihesum haren troost
Die inder hellen screyden
Daerse Iesus wt heeft verlost
7.
De apostolen blincken groene
Veel schoonder dan samnijt
Dat mengt haer vruecht scone
Daer si nemmermeer wort besmit
Sij maken daer melodie
In soe soeten musica
Dat Iesus ende Marie
Daer seer gaerne hooren na
8.
Ridders ende martelaren
Als eenighe roose root
Bloeyen in haer vierscharen
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Ende driuen bliscap groot
Sij spelen in vieriger minnen
Voer Iesum tot alder tijt
Dat alle dat hemels ghesinne
Wel seer daer af is verblijt
9.
Die heylighe confessoren
Die hebben der vruechden veel
Sij blincken in haer choren
Veel scoonder dan blau fluweel
Wt blauwe so suldy mercken
Haren saechten stadigen moet
In woerden ende in wercken
Soe sijn si voer Gode goet.
10.
Heremiten ende monicken.
Hooren mede in dit ghetal
Oock priesters ende canonicken
Die singhen te gader al.
Sij dienen soe eersaemlijcke
Ende singhen voer Iesum lor.
Alle die sijn in dat rijcke
Vernieuwen hen seer daer of ||
11.
Ioncfrouwen reyn van seden
Die climmen den hoochsten graet
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Si gaen al na Iesum treden
Waer dat hi henen gaet
Si blincken in haren troone
So reyne ende so claer
Noyt lelie en was so schoone
Si en wert besmet bi haer
12.
Si connen iubileren
In also menigherwijs
Oock singen ende discanteren
Dattet niet te dencken en is
Och wat soeter melodye
Hoortmen inder maechden choor.
Want Iesus ende Marie
Die singhen daer selue voor
13.
Dat ghetal is sonder mate
Die daer alle singhen claer
Van so menigberhande state
Dattet niet te scriuen en waer
Want sy sijn al int ghemeyne.
Van allen consten gheleert
Mer Iesus eest alleyne
Die alle dit ghesinne regeert.
14.
Wat mach dan daer ontbreken
Daer Iesus dat selue gheeft
Datmen dencken mach oft spreken
Elck dat gheuoelen heeft
Al woude sy inder hellen
Rechteuoort so sijn sy daer
Ende souden sonder quellen
Iesum scouwen puer ende claer
15.
Elcken dunct int ghemeyne
Dat Iesus hem mint so seere
Recht oft hijt waer alleyne
Och wat is dit wonders meere.
Elck mint die vruechde clare
Die hi aen den anderen siet.
Recht oft sy sijns selfs ware
Also is hi daer in verblijt.
16.
Alle dat van beghinne
Oyt van Adam ghecomen is
En soude in gheenen sinne
Volscriuen in gheender wijs
Een graet der minster vruechden
Die de nedersten daer in plien
Nochtans niemant en soude.
Al veel lieuer Iesum sien.
17.
Die Iesum siet alleene
Die mach hem spieghelen claer
Die dinghen al int ghemeene
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So roepen sy alle daer.
O wel lieue soete Iesus
Nv weest ghebenedijt
Sanctus sanctus en sanctus
Nv ende in alder tijt
18.
Mijn machte wil mi breken
Mijn herte van binnen beeft
Als ic te gronde wil dencken
Hoe Iesus mi hier in heeft ||
Met so wonderlijcke goede
Al na hem seluen ghewrocht.
Ende met sinen heyligen bloede
Tot deser vruechden ghecocht.
19.
Als ick dit ouerdochte
So gheuoelde ick wat in mi
Dat Iesus dien ick seer sochte.
Met sijnder gracien is bi
Dat herte wil mi ontsincken
Ick en weet waer henen gaen
Want hi mi meynt te scincken
Den soeten hemelschen traen.
20.
Mi dunct ick heb vernomen
In minen sinne voorwaer

Een devoot ende profitelyck boecxken

24
+

Fo. v.r-Fo. v.v

Dat ons te hulpe sijn comen
Veel duysent enghelen claer
Welop ende laet ons springen
Ende Iesum minnelic ontsaen
Ende met vruechden singhen.
Droeue werlt ic wil v versmaen
21.
Haelt ons wt dese alleynde
Wi willen ons pinen voort
So moghen wi sonder eynde.
Iesum dat minnelijck woort
In so grooter melodyen.
Met al den enghelen schoon
Altoos ghebenedyen
In dinen hemelschen troon
22.
IESVS ende MARIA
Wi bidden v ouer al
Wilt ons arme siele dan vriden
Wanneer sy scheyden sal
Ende als dat herte sal breken
So helpt ons dan aldus
Dat wi met vruechden spreken.
Ghelooft Maria Iesus. Amen

+

No. V. aant.
Op die selue wijse
1.
MEt vruechden willen wi singen
Ende louen die Triniteyt
Dat sy ous wil bringhen
Ter hoochster salicheyt.
Die eewelijck sal dueren
Och eewelijc sonder verganc
Och mocht ons dat ghebueren.
Och eewelijck is soe lanck.
2.
Leefden wi na die gheboden
Also wi leuen souwen
Ende dienden altoos gode
Ende onser lieuer vrouwen
Ende lieten ouer lijden
Die werelt in haren ganck
Wij souden hier na verbliden
Och eewelijck is so lanck
3.
Die bliscap is sonder eynde
Hier bouen int hemelrijck
Die wi daer sullen vinden
En heuet gheen ghelijck
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Dat is dat godlijck wesen
Het schenct ons bliden dranck
Also wi hooren lesen ||
Och eewelijck is soe lanck
4.
Die engelen van hier bouen
Sij maken so grooten chier
Laet ons hem allen louen
Het ghelt ons euen dier.
So moghen wij verbliden
Ende singhen der engelen sanc
Tot eewelijcken tiden
Och eewelijck is so lanck
5.
Die heyligen alle gader
Sij maken groote feest
Sij loven God den vader/
Den sone/ den heyligen gheest
Als wij die sonden laten
Sij wetent ons groten danck
Sij verbliden bouen maten
Och eewelijck is soe lanck
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6.
Maria die moeder ons heeren
Si is van ons verblijt
Wanneer wij ons bekeeren
In defer allendigher tijt
Maria maghet reyne
O edel wijngaert ranck
Bidt voer ons al ghemeyne
Och eewelijck is soe lanck
7.
Nu laet ons dienen gode
Dat rade ick ionck ende out
Ende houden sijn ghebode.
Ende louen hem menichfout
Dat hi ons wil beschermen
Al van der hellen stanck
Ende van dat eewich kermen
Och eewelijck is soe lanck.

+

No. VI. aant.
Op die selue wise.
1.
Nv laet ons vrolijc singen
Een liedeken ter eeren van haer
Maria met haren kinde
Ick woude ic bi haer waer
So waer mijn herte in rusten
Dat nu lijdt pine swaer
Tsceyden en sou mi niet lusten
Al waer ick daer duysent iaer.
2.
Mijn herte leyt gheuangen
Van minnen seer beswaert
Mi mach wel seer verlanghen
Tot minen lieue waert
Bi hem en is gheen qualen
Maer hier is menich seer
Woude hi my bi hem halen
So en truerde ick nemmermeer
3.
Siele ghi moet verbeyden
Noch eenen cleynen termijn
Alsijn wij nu ghescheyden
Ten sal niet langhe sijn
Ick sal v corteliken
Al in mijn rijcke ontfaen
Daer om strijdt blideliken
Het sal saen sijn ghedaen
4.
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O lief van hooger minnen
Ick en can gheswighen niet. ||
Mijn herte dat iijdt van binnen
Ick claghe v mijn verdriet.
Die deruen dat fij minnen
Sijn dicwils feer beswaert
Ende ongherust van binnen
Het is der minnen aert.
5.
O siele laet v ghenoeghen
En maket gheen verdriet
Tot liden wilt v voeghen
Ick en sal v laten niet.
Maer blijft altoos ghestade
In mijnder minnen fijn
Dat yst dat ick v rade
Mijn goelijck dochterkijn
6.
Nu wil ick altoos draghen
In mijn herte bliden moet
Waer om so soude ick claghen
O heere ghi sijt soe soet
Ick hope aen v ghenaden
Al bistu bouen mi
V duecht sal mi beraden
O heere des betrou ick di.
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No. VII. aant.
Op die selue wise
1.
ICk wil mi gaen ontladen
Ende verlichten minen moet
Ende wachten mi van quaden
Dat sal mi wesen goet.
Van sonden wil ick mi keeren
In mijnder iongher tijt.
Ick bid v ghenade lieue heere
Want ghi ghenadich sijt.
2.
Mijn oogen moeten aenscouwen
Na dat ick heb verdient
Eest blischap ofte rouwe.
Soe rade ick minen vrient
Dat hi hem van sonden keere
Want cort is sinen tijt
Ick bid ghenade lieue heere
Want ghi ghenadich sijt
3.
Had ic voer tswaer verliesen
Ghepeyst dat waer mi goet
So soude mi god verkiesen
Als hi den salighen doet
Mer neen ic my rouwet seere
Alle minen verloren tijt
Ick bid ghenade lieue heere &c.
4.
Nyemant en derf hem poghen
Te comen daer God fy
Hi en moet na sijn vermoghen
Van sonden wesen vry
Ende dienen onsen heere
Wanneer hi heeft den tijt
Ic bid ghena. &c. Want ghi. &c.
5.
Noch soe wil ick hopen
Op God/ ende onser vrouwen
Gods gracie staet altijt open
Als ons die sonden rouwen.
Milde so is die heere
Onseker is onsen tijt
Ic bid ghena. &c. Want ghi &c. ||
6.
Aldus so wil ick temmen
Dat ionghe leuen mijn.
Dat ic namaels mach clemmen
Aldaer die salighe sijn
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Daer is so lanck so meere
Blischap in alder tijt
Ic bid. &c want ghi. &c
7.
O radt van auontueren
Suldy niet omme staen.
Oft mi mocht troost ghebueren
Van dat ic heb misdaen.
Ic en fondichde nemmermeere
Al had ic wel den tijt
Ic bid. &c want ghi. &c.
8.
O god van hemelrijcke.
Ic stae hier als een arm man
Seer ellendichlijcke
Siet mi met uwer genaden an.
Gheeft dat ic mi bekeere
Het is my meer dan tijt
Ic bid. &c. want ghi. &c.
9.
Ouder mach ic worden.
Mer iongher nemmermeer.
Ende namaels onder der eerden
Ende laten goet ende eer.
Waer toe dat ic mi keere.
Altoos gaet minen tijt
Ic bid. &c want ghi &c.
10.
Ghestadich wil ic dienen

Een devoot ende profitelyck boecxken

27
+

Fo. vi.v-Fo. vij.r

Ende wesen onderdaen
Het staet noch te gheschieden
Dat ick sal moeten gaen
Van daer ic niet en keere
Nemmermeer te gheender tijt
Ic bid. &c. want ghi. &c
11.
Nu bidt voor mi ten besten
Ghi heylighen alle ghemeen
Al come ic nv ten lesten
Ick ben nochtans een
Daer Christus onse lieue here
Om sterf op eenen tijt
Ic bid ghenade lief heere
Want ghi ghenadich sijt

+

No. VIII. aant.
Op die selue wijse.
1.
GHi mannen ende vrouwen
Die op der werelt sijt
Wildy v siele behouwen
Ende beteren uwen tijt
Wildy den viant mincken
Die ons altoos volcht na
Hebt altijt in v ghedincken
Den naem van Maria
2.
Maria is so soete.
Ende so wel ghenaemt
Datse die enghelen groeten
Also haer wel betaemt
Het is die Coninghinne
Die God zijn bootschap sant
Vol gracien ende vol minnen
Maria is sy bekant. ||
3.
Des heylighen kersnachte
Wilde hy gheboren sijn
Van haer die ons brachte
Den hemelschen Coninc sijn
Sonder wee oft smerte.
In maechdelijcker vruecht
Nv louen wi met herte
Maria die suyuer iuecht
4.
Bi des enghels saluyten
Dat sy Iesum ontsinck
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Wert die viant te buyten
Van ons die ons beuinck
Het sant hem God die vader
Al in Marien lijf
Wi dancken alle gader
Maria dat reyne wijf
5.
Die negen engelsce chooren
Die salighe Seraphin
Altoos sonder verhooren
Louen met herten sijn
Die soete suyuer name
Die elc met herten dient
Die Gode wel is bequame
Maria des menschen vrient
6.
Maria is die vlamme
Diet Paradijs verlicht.
Maria sonder blame
Vol gracien is ghesticht
Si is die tresoriere
Van gracien dats certeyn
Met loue willen wy vercieren
Maria alle ghemeyn
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7.
So wie dat in dit leuen.
Mariam eere doet
Si en sal hem niet begheuen
Al yst dat hi misdoet
Gracie salhi vercrighen
Als dede Theophylus.
Hi en wilde dat lof niet swighen.
Marie der moeder van Iesus
8.
Die Mariam can eeren
Ende dienen met herten geheel
Si sal hem impetreren
Van gracien sulck ghedeel.
Dat hi niet en sal moghen
Verdoemt zijn na zijn doot
Nv laet ons allen louen
Mariam wi hebbens noot.
9.
Maria draecht die croone
Na Iesus haer lieue kint
Si salt hem waerlijcx loonen
Die haer met herten mint
Nv bidden wi alle ghemeene
Mariam die suyver iuecht
Dat sy ons verleene
Haer gracie ende haer duecht.

+

No. IX. aant.
Dit is die selue wise.
1.
MEt vruechden willen wi singen
In defen bliden tijt
Heer Iesus wil ons bringhen ||
Al in sijn eewich rijck
Daer toe is hi gheboren
Van eender maghet fijn
Hi stelpt des vaders thoren
Dat soete kindekijn
2.
Wt Iesse is ghesproten
Een edel bloeme lof saem
Daer is ons wt gheuloten
Een bloeme/ dat godlijck lam.
Hi bracht ons offerhande
Dat edel leuen sijn
Hi brack der hellen bande
Dat soete kindekijn.
3.
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Die oude vaders alle
Die laghen inder noot
Met alsoe grooten ghescalle
Ende met versuchten groot
Ter stont dat sy begheerden
Dat soude gheboren sijn
Al vander suyuerder gheerden
Dat soete kindekijn.
4.
Maria die suyuer gaerde
Die noyt ghenoemt en vant
Eer noyt man quam op aerde
Was si met God bekant
Van minnen om ons te troosten
Dat dedese wel aen schijn
Lof hebt ghi die ons verloste
Dat soete kindekijn
5.
Die engelen van den throne
Ende al dat oyt leuen ghewan
Bekenden Marien sone
Sonder die wreede man
Herodes valsche heere
Dat dede hi wel aen schijn
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Want hi benide seere
Dat soete kindekijn
6.
Herodes wat baet v sorghen
Ghi sijt van herten blint
Gheen dinck en is verborgen
Al voer dat ionghe kint
Hi en mint gheen aertsce dingen
Sijn rijck is sonder termijn
Wat wilstu dan verdringhen
Dat soete kindekijn?
7.
Sal ick moeten verliesen
Mijn eer/ mijn goet/ mijn lant
Het sal daer om verkiesen
Die doot van mijnder hant.
Ende kinderen van veel winen
Al inden lande mijn
Het salder oock mede bliuen.
Dat soete kindekijn
8.
Herodes heeft voerwaren
Van sinen sin ghemist
Dat kint is hem ontuaren
Met goddeliker list.
Daer moesten sijt bekermen
Veel kinderen dats wel aen scijn
Om dat hi woude bederuen ||
Dat soete kindekijn.
9.
Drie coningen wt Orienten
Sij hadden des kints ghewout
Sij brochten hem in presenten
Myrre/ wieroock/ ende gout.
Daer mede dat sij bewesen
Sijn macht/ sijn rijck/ sijn pijn
Daer mede heeft ons ghenezen
Dat soete kindekijn
10.
Die engel quam ter spraken
Ioseph den ouden man
Ghi moecht v wel henen maken
Ende varen nu hier van
Herodes wil doen dooden
Den soeten schepper dijn
Behoedt van allen nooden
Dat soete kindekijn.
11.
Eenen ezel ghinc hy bereyden
Hi en lette niet een twint
Daer op sette hyse beyde
Die moeder ende haer lief kint
Te Egipten voeren sij henen
Aldoer die wilde woestijn
Sijn macht heeft daer gheschenen
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Dat soete kindekijn
12.
Sij quamen in corter stonden
Daer stont eenen palm boom
Met vruchten dat sij hem vonden
Maria nam des goom
Hier onder moet ick rusten
Sprack si dat maechdekijn
Met vruechden ende met lusten
Ende mijn lief kindekijn
13.
Doen si was gheseten
Maria die suyuer maecht
Wijndaden moet ick eten
Van des die palmboom draecht
Mijn herte dat heeft ghequolen
Herodes valsch fenijn
Dat ick dus vroech moet dolen.
Ende mijn lief kindekijn.
14.
Doen Iesus was gheseten
Op sijnre lieuer moeder scoot
Hi en hadde des niet vergheten
Want hi den boom gheboot
Dat hi hem boech ter aerden
Al voer die lieue moeder sijn
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Van des haer herte begeerde
Ende haer lief kindekijn.
15.
Die boom van suyuer vruchten
Neychde neder sinen top
Al voer Marien voeten
Daer stonden wijndaden op
Sij plucten alle beyden
Al voer des hongers pijn
Des moghen wij ons wel neygen
Voer dat soete kindekijn
16.
Een suyuer claer fonteyne
Al wt der aerden spranck.
Om Iesus wil alleyne ||
Maria daer wt dranck
Ende Ioseph oock die oude
Dat dochte hem wonder sijn
Hi loefde menichfoude Dat.
17.
In deser suyuer feesten
Sijn si gheuaren voort
Aldoer die wilde foreesten
Sy deden haer confoort
Sy quamen daer visiteren
Al sonder fel begrijn
Den heere alder heren.
Dat soete kindekijn
18.
Doen sij quamen met allen
Al in Egipten lant
Daer sijn sy alle gheuallen
Die afgoden diemen daer vant
Si en conden niet verdraghen
Dat goddelijck aenschijn
Dat sy daer comen saghen
Dat soete kindekijn.

+

No. X. aant.
Dit is dye wijse: O Venus bant: o vierich brant.
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1.
O Iesus bant/ o vierich brant
Hoe vast houdi mi in v bedwanc
Ghi sijt al mijn meenen.
Ten dede v troostelic onderstant.
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Nemmermeer en leedic dit nauwe bedwanc alteenen.
O heer wilt mi troost verleenen ende verleenen
2.
O roose gaert o minlijc aert
Ghi zijt alleen mijn toeuerlaet
V wil ick en anders gheene ||
Ghi sijt mijn troost mijn toeuerlaet
Ghi weet wel dat sorgelijck met mi staet
Alteenen
O heer wilt mi troost verleenen
3.
Der werelt raet is dicwils quaet
Ic bid v dat ghijt verstaet
Altijt brengt si druc en weenen
Nu mogende God moet ymmer sijn
Soe sette ict inden wille dijn
Alteenen
O God wilt mi troost verleenen.
4.
O vrient int schijn/ en is niet te sijn
Hoe wee doet ghi dat herte mijn
Het doet mi dickwils weenen
Het doet mijn herte seer grote pijn
Het is al bedroch en valsch fenijn
Alteenen
O God wilt my troost verleenen.
5.
Die swane singt/ wanneer haer dwingt
Die doot diet al te niete bringt
Dus volge ick haer ghemeene
Al is bedruct dat herte mijn
Nochtans thoon ic een bly aenschijn
Alteenen
O God wilt mi troost verleenen.

No. XI. aant.
Op die selue wijse
1.
O Iesus bant/ o vierich brant
V heeft een suuer maecht playsant
Met eenen woorde ghewonnen
Dat dede haer duechdelijck onderstant
Waer by wort ons hier vre int lant
Ghesonghen
Met enghelschen tonghen
2.
Aue dat woort/ dat is ghehoort
Te Nazareth al in die poort
Al na des vaders meenen
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Die heylighe gheest hielt met accoort
Ons isser een vruchte af comen voort
Al weenen
Sijn gracie moet hi ons verleenen
3.
Dit edel saet/ van hoger aert
Te bethleem in een huysken quaet
Lach op die aerde beneden
Twee beesten hielen met hem staet
Ende verwermden ons toeuerlaet
Sijn leden
Die godheyt was al te vreden
4.
Die maecht verclaert/ ende hooch vermaert
Lach. xl. daghen onbeswaert
Als ander vrouwen deden.
Het was den heydenen gheopenbaert
Sij haesten hen te bethleem waert
Ter steden
Met grooter waerdicheden.
5.
O maget reyn/ o edel greyn
Ghi sijt ons hulpe ons troost || alleyn
Ic bid v staet ons in staden
Ghi sijt den sondaren int ghemeyn
Een vol vat dat daer is certeyn
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Gheladen
Vol godlijcker ghenaden
6.
O rosegaert/ van God bewaert
V gratie is geopenbaert
In ons tot menigen stonden
Want als die sicl ter pinen vaert
Bidt ghi daer vore/ si wort ghespaert
Van wonden
Dat wil ick v oorconden.
7.
O suuer maecht/ daert licht wt daecht
V groot ootmoet heeft God behaecht
Daer om bistu vercoren
Adams sonden heeft hi beclaecht
Die van v wert onuersaecht
Gheboren
Om tschaep dat was verloren
8.
Nu vrolijc singt/ ende sijns ghedinct
Dese vruecht ons alle vruechde in bringt
Die moeder bleef maget fine
God die heere diet al omringt
Wi bidden hem dat hi onser ghedinct
In die vre
Die swaer sal sijn ende suere.

No. XII. aant.
Op die selue wise een liedeken van. S. Catharina
1.
O Godlicke cracht/ van hooger macht
Wat groter wijsheyt hebt ghi ghewracht
Al aen een maghet ionghe
Doen ghi haer dat vingerlinc bracht
Want si v diende dach ende nacht
Tot oorconden
Dat ghi haer trou hebt vonden
2.
Haer wijsheyt groot/ was sonder ghenoot
Die heylighe gheest haer herte doerschoot
Teghen die sarasine
Vijftich wise meesteren groot
Heeft si met redenen al versmoort
Ten fine
Die reyne maget Catharine
3.
Des keysers goet/ ende hoogen moet
Hebdy versmaet wt sinnen vroet
En coost den doot daer vore
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Ghi boot den hals wt minnen soet
Daer wte ran melck voer roode bloet
Tot dyer vren
Bekeerden veel creaturen
4.
O edel martelersse vry
Al op den berch van synay
Deden v die engelen ter eerden
Daer v so menich ridder vry
Versoect wt edelre heerscapy
Met weerden ||
Ende olye van v begheerden
5.
Ick bid v patronersse vroet
Neemt ons allen in v behoet
Ende wilt ons wijsheyt gheuen
In vreden te leuen in minnen soet
Ende helpt ons aen dat eewighe goet
Sonder sneuen
Hier nae met v te leuen.
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No. XIII. aant.
Van sinte Vrsula.
1.
O lieue heer/ danc/ lof/ ende eer
So moet v wesen emmermeer
Lof/ eere moet ghi ghewinnen
Die dese ionge maechden teer
Hebt ontsteken alsoe seer
Van binnen
Met uwer soeter minnen
2.
Wt brytannia/ als ick versla
So was gheboren Vrsula
Die weerde maget ghepresen
Eens conincx sone volchdese na
Om te hebben in huweliken sta
Als wij lesen
Lof moet haer altijt wesen
3.
Als dit verstoet/ de maget soet
So dachte si in haren moet
Hoe si hem mochte bekeeren
God sant in haren sinne goet
Dat si den edelen iongelinc soet
Soude leeren
Hoe dat hi God soude eeren
4.
Dit maechdekijn/ sprak vader mijn
Wi sullen ontbieden den coninc fijn
Dat hi drie iaer moet beyden
Dwelc hem sal duncken grote pijn
Ende dat hi mi thien duysent maechdekijn
Moet bereyden
Die ick tot God mach leyden
5.
Als dit heeft verstaen/ die coninc saen
Heeft hi die maechden vergaderen gaen
Als hy die heeft gheuonden
Dwelc hi oock gaerne heeft ghedaen
Ende heeftse tot brytannien aen
Ghesonden
Tot dyen seluen stonden
6.
Dese scare vermaert/ voer met ter vaert
Lancx den rijn te Rome waert
Also men vint bescrenen
Gods enghel heeft gheopenbaert
Des conincx sone van hooger aert
Verheuen
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Datsi alle souden laten haer leuen
7.
Nu hoort toch hoe/ si quamen doe
Totter stede van Colen toe
Die vonden sij beleghen
Al vanden Huynen wreet van moe
Ende die liepen als honden onuroe
Hen teghen
Ende hebbense daer versleghen. ||
8.
Een wreet tyrant/ alst is becant
Liep daer hi Vrsula die maget vant
Ende wildese met hem vueren
Mer si verfmaeden als viant
Ende hi doerschootse alte hant
Tot dyer vren
Moeste si die doot besueren.
9.
Een coninck vry/ die was daer bi
Die heeft Cuneram ghelooues my
Ghenomen wt dyen stride
Hi voerdese te Renen/ daer woonde hy
Nae wert si ghedoot: so lesen wij
Wt nide
Lof si haer tallen tide
10.
Cordula vloot/ het scheen wel noot
Des anderen daghes hoort wonder groot
Soe quam si voorts alleene
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Een wreet tyran haer ooc doerschoot
Dus bleef si met den anderen doot
Ghemeene
Lof si v maghet reene.
11.
Weest alle verblijt/ in groot iolijt
O suyuer maechden ghebenedijt
Slaet op ons v ghesichte
Want ghi mijn patronerssen sijt
Bidt voer hem tot alder tijt
Die dit dichte
Dat god sijn siele verlichte.
12.
O weerdige scaer/ o maechden eerbaer
Bidt voer ons goods moeder claer
O suyner maechden schoone
Bidt voer ons ende neemt ons waer
Op dat wi mogen comen daer
Ghi spant croone
Ghedenct ons inden throone.

No. XIV. aant.
Dit is de wise Het viel eenen coelen dauwe/ ende gaet oock op die wise
van Paep heer aert. oft op die wise vanden lodderliken pape.

Het viel eens hemels douwe
Al in een maechdekijn.
Ten was nye beter vrouwe
Dat dede een kindekijn ||
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Dat van haer wert gheboren
Ende si bleef maghet fijn.
O maghet wtuercoren
Lof moet v altoos sijn
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2.
Die maget ghinc mit kinde
Gheen swaerheyt en ghinc haer an
Als Ioseph dat versinde
Die goede rechtueerdige man
Hi dacht ick wilse laten
Ick en ben die vader niet
Ende trecken mijnder straten
Eer mi meer scanden geschiet.
3.
Al van des hemels throne
Sprac hem die enghel an
O Ioseph Dauids sone
O weerde salighe man
Blijft alle beyde te gader
This bouen natueren cracht
Dat God almachtich vader
In haer dus heeft gewracht
4.
Corts daer na is comen
Een keyserlijck ghebot
Dat niemant wtghenomen
Hi en quame sonder spot
Van daer hi waer gheboren
Ende brachte sijn tribuyt
Dat dede men daer horen
Ende roepen ouer luyt.
5.
Maria en Joseph mede
Quamen te Bethleem waert
Want dat was Josephs stede
Als ons de scrifture verclaert
Sij en mochten nergens inne.
Men wijsdese altijt voort
Die hemelsche coninginne
En was daer niet ghehoort.
6.
Int velt hebben si vonden
Een huys seer dinne ghedaect
Binnen so corten stonden
Hebben sy daer logijs ghemaect
Daer wert die maghet moeder
Al sonder wee oft sonder pijn
Van smenschen sone een broeder
Hoe mocht hi ons naerder sijn
7.
Wt moederliker minnen
Leyde si hem op haren schoot
Haer herte verblide binnen ||
Dat dede sijn mondeken root.
Si custe hem aen sijn wangen
Hi suchte menichfout
Daer hi quam sijn gheuangën
Verlossen ionck ende out
8.
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Maria suyuer fonteyne
Daer God sijn ruste aen nam
Bidt voer ons al ghemeyne
Ende versoent dat godlijck lam
So dat wij moeten gheraken
Met hem int soete dal
Daer vruecht is bouen maten
Die eewelijck dueren sal.

No. XV. aant.
Op die selue wise
1.
GOd groet v suuer bloeme
Maria maghet sijn
My helpt dat ick v noeme
Lof moet v altijt sijn
En waerdy niet gheboren
O reyne maghet vry

Een devoot ende profitelyck boecxken

36
+

Wij waren alle verloren
Och ick beuele mi dy
2.
Dat was van Adams sonden
Mer God dien ghi hebt ontsaen
Die heeft den bant ontbonden
Wij hebben ghenade ontfaen.
Al in vyf duysent iaren
Was hem niemant weerdich dan ghi
Te dragen maget clare
Och ick beuele mi dy.
3.
Met recht sidy verheuen
Al bouen der engelen schaer
Al ben ick hier ghebleuen
Mijn herte is bi v daer
Och wilt mi doch gheleyden
Soe werwaert dat ick sy
En wilt van mi niet sceyden
Och ich beuele mi dy.
4.
O roose sonder doren
Fiolette van roecke soet
O bloeme die staet int koren
Neemt mi in v behoet.
Vol minnen ende ghestadich
Ootmoedich so sijt ghi
Och weest mi doch ghenadich
Och ick beuele mi dy
5.
Maria lelie reyne
Ghi sijt mijn toeuerlaet
Ghelijck dat een fonteyne
Die nemmermeer stille en slaet.
Alsoe deyldy v ghenade
Vwen dienaers staet ghi bi
Staet mi dan in stade
Och ick beuele mi dy.
6.
Mijn alder liefste vrouwe
O maghet ghebenedijt
In v dat ick betrouwe
Want ghi mijn weertste sijt
O suyuer maget schoone ||
Bidt uwen sone dat hi
My hemelrijck gheue te loone
Och ick beuele mi dy.
7.
O boete van alder qualen
Ontfangt die siele mijn
Als ick sal moeten betalen
Dat wij alle sculdich sijn
O minnelijck aenscouwen
Slaet doch v ooghen op mi
Maect dat ick worde behouwen

Een devoot ende profitelyck boecxken

Fo. xi.v-Fo. xij.r

+

Och ick beuele mi dy
8.
Noch bid ick v om een bede
Als datghi mijn herte verlicht
Ende oock die siele mede
Van die dit heeft ghedicht
O gheminde Gods vriendinne
V ghenade begheeren wi
Des hemels coninginne
Och ick beuele mi dy

No. XVI.
Op die selue wise. Een liedeken van. S. Barbara
1.
INt herte heb ick vercoren
Die alderscoonste maecht
Vry edel is si gheboren
Want si die croone draecht
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Sy is reyn sonder blame
Vrouwe vander biechten claer
Barbara reyn is haren name
Mijn siele beueel ick haer
2.
Van Origenes soete
Wert si so wel gheleert
Hi sant haer twifels boete
Si wert bi hem bekeert
Haer doopte een leeraer Cristi
Int soete water claer
Dat ghelooue si doen wiste
Mijn siele beueel ick haer
3.
Haer vader dede haer funderen
Een slot met veynsteren twe
Ende die triniteyt ter eeren
Dede si die derde maken me
Waer om dat hi vergramde
Ende woudese dooden daer
Maer si vloot alst betaemde
Mijn siele beueel ick haer
4.
Hi volchde haer seer wreede
Daer si gheuloden lach
Om haer te doen groot leede
Een herder diese sach
Hi wijsdese den vader
Sprinchanen werden daer
Sijn scapen alle gader
Mijn siele beueel ick haer
5.
Hi namse met sellen moede
Ende sleyptese achterwaert
Hi sloechse totten bloede
Seer wreet ende onueruaert
Den rechter ghinc hijt clagen.
Hoe dat si Cristen waer
Doen wert si seer gheslagen ||
Mijn siele beueel ick haer.
6.
Die rechter ghinc versieren
Hoe hyse mocht pinigen gaen
Met zenuwen van stieren
Ghinc hyse iammerlijck slaen
Haer siden ghinc hi branden
Met vierighen lampen swaer
Maer si gaft in Gods handen
Mijn siele beneel ick haer
7.
Daer na dede hyse sluyten
In eenen kercker vast
Gods hulp en was daer niet buten
God troostese inden last
Si wert van allen seere

+
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Ghenesen openbaer
Si danctes onsen heere
Mijn siele beueel ick haer.
8.
Die rechter dit aensiende.
Dat si aldus ghenas
Hi was haer doen bediedende
Dat Machomets gracie was.
Si danctes int ghemeene
Met bliden sinnen eerbaer
Iesum van Nazareene
Mijn siele beueel ick haer
9.
Met smeecken noch mit striden
Dat hyse niet en verwan
Hi ghinc haer borsten assniden
Die boose felle tyran.
Al naect dat hyse leyde
Dwelc maechden gaet te naer.
Gods engel datse cleyde
Mijn siele beueel ick haer.
10.
Ten lesten wert die maghet
Om Iesum dlijf berooft
Haer vader onuersaghet
Die heeftse selue onthooft
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Si badt tot dyen tiden
Voer alle menschen eenpaar
Die dencken om haer liden
Mijn siele beueel ick haer
11.
Beurijdt mi weerde schoone
Ghi sijt mijn toeuerlaet
Helpt mi int shemels throone
Veruaert den viant quaet
Helpt dat wi biechte spreken
Met rouwiger herten claer
Van sonden ende ghebreken
Mijn siele beueel ick haer
12.
Nu laet ons alle gader
Haer dienen met groter vlijt
Op dat si God den vader
Voer ons bidde tot alder tijt
Op dat wij doer haer bede
Ende haer martelie swaer
Ghebruyken den eewigen vrede
Mijn siele beueel ick haer.

+

No. XVII. aant.
Op die selue wise.
1.
GOd groet v coninghinne
Maria soet iolijt ||
Ghi sijt een vat vol minnen
Altijt ghebenedijt.
O weerde bruyt der weelden
Dijn lof is eewich lanck
Fonteyn vanden eewigen leuen
Schenct ons der minnen dranc
2.
God groet v alder claerste
Diemen aenscouwen mach
Maria ons bewaerster
Ghi sijt een eewich dach
Wel schone sonder verdrieten
Vol alder duechden groot
Och laet mi dijns ghenieten
O weerde roose root
3.
God groet v morgensterre
Een spieghel sonder smet
Die schoonste sonder merren
Reyn lelie onbeulect
Maria edel sonne
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Ick wil v gheuen prijs
Ghi sijt die suyuer bloeme
Vercierende dat paradijs
4.
God groet v keyserinne
Peerle der ioncfrouwen schoon
Ghi blinct ghelijck die sonne
Al in des hemels throon
Daer bistu wtuercoren
Die spieghel al volmaect
Als een verchierde roose
Oock moeder ende maecht.
5.
God groet v suyuer maget
O soete medecijn
O dach die eewich daghet
Ick waer so gaerne bi dijn
En wilt mijns niet vergheten
Och edel honich raet
Als mi mijn herte sal breken
In die vre mijnder doot.
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No. XVIII.
Op die selue wise
1.
O Droevighe herten allen
Nu maect eenen bliden moet
Al is den boom gheuallen
Hi en is noch niet verdroecht.
Hier om stelt v te vreden
Ende soect in God v rust
Die waerheyt sal altijt bliuen
Den boom kentmen aende vrucht
2.
Ghelijc men dat was moet bouwen
Ende bouwent eert wert verwrocht
So werden die wtuercoren
Dicwils van God gheproeft
Daer om stelt v te vreden
En blijft in God gherust
Die waerheyt sal altijt bliuen
Den boom kentmen aende vrucht
3.
Die boom moet dick verdragen
Eenen swaren hagel en wint
Wanneer dat comt den somer
die hier sijn vrucht voort bringt ||
Dan salmen eerstmael kennen
Wat boom dattet is
Die waerheyt sal altijt bliuen
Den boom kentmen aende vrucht
4.
Wilt aenden boom nyet scudden
Voer dat hi tidich is
Ghi sout die vruchten quetsen
Daer om laetse staen in rust
Voerwaer dat dunctmy beste
Want anders vergaet die duecht
Die waerheyt. &c.
5.
Sijn daer eenige vruchten
Die wat gheraket sijn
En wiltse niet verwerpen
Maer legtse inden wijn
Die wijn salt al verteren
Dat daer in gheraket es
Die waerheyt. &c.
6.
Ick seg v al te samen
Die van herten sijt beswaert
Dat ghi v gaet vermeyden
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Met Iesum in sinen boomgaert.
Daer suldy die vruchten vinden
Al nae dijns herten lust
Die waerheyt. &c.
7.
Och mochten wij dit smaken
Als Magdalena heeft ghedaen
Doen si met Maria
Onder des crucen boom heeft gestaen
So waer mijn herte te vreden
Dat dicwils is ongherust
Die waerheyt. &c.
8.
Ick bid v al int ghemeyne
Dien de wake beuolen is
Siet ghi v scaepkens dolen
Beresptse al int best
Ende wiltse niet versmaden
Al is haer herte beswaert.
Die waerheyt sal altijt bliuen
Den boom kentmen aende vrucht
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No. XIX.
Dit is die wise Ick weet een vrouken welbereyt.

1.
VAn hooger minnen die ick draghe
Verblide ic souder verdriet
Want mi gheen dinc en mach versaghen ||
Bi mijn lief so eest al niet.
Lof eer dat hem betaemt.
Coninc van hemel ende eertrijc
Is hi alleen ghenaemt
2.
Scoonder man en wert nye angescouwen
In alle die werelt wijt
Sijn aenscijn blinct gelijc den gouwe
Dat alle die sinnen verblijt
So schoon is hi ghedaen
So wie ophem set sijn betrouwe
Hi willen gheerne ontfaen
3.
De sonne/ de mane/ den claren dach
En aldes hemels vertuyt
Al dat ter werelt wesen mach
Biedt minen lieue saluyt
Die ghene daert al aen gaet
Dat is mijn alder liefste lief
Daer al minen troost aen staet.
4.
Het wondert mi in alle sinnen
Dat yemant is so dwaes
Mer dat hi bouen God te minnen
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Verkiest eenich solaes.
Want God alleen doch si
Dien behoenen alle creaturen
In hooch/ in neder/ in wi.
5.
O heylige God der seraphinen
O minnelijck toeuerlaet
Ghi sijt het eynde/ het beghinen
Daer alle wesen aen staet
Ghi sijt vol minnen soet
Wilt mi ontsteken in uwer minnen
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O alder opperste goet.
6.
Die daer eens mach in tracteren
In sijnder minnen gront
In dat suyuerlijck contempleren
Waer hi van druck ghesont.
O heere van hemelrijck
Aensiet doch onse crancheyt groot
Ende ontsermt onser al ghelijck

No. XX.
Op die selue wise. Van sinte Hieronymus.
1.
O God lof moet v altijt sijn
Al bouen der engelen choor
Al met die lieue moeder dijn
Ende dinen heyligen confessoor.
Die daer is waerlijck groot
O heylige vader Hieronyme ||
Staet ons bi in onser noot
2.
Hi is een sterre gheleken wel
Die doer den neuel schijnt
Want hi verwan die ketters fel
Die daer seer waren ghepijnt
Om sijnder leeringen groot
O heylige vader Hieronime
Staet ons bi in onser noot
3.
Hi heeft verlicht heel kerstenheyt
Alsmen daer wel op let
En de scrifture daert al aen leit
Heeft hi claer ouer gheset
Met swaren arbeyt groot
O heylige vader Hiero. &c.
4.
Sijnder duecht hadde dien leeu te bat
Die hem in den doerne hadde ghewont
Ende quam gheloopen daer hi sat
Op dyen seluen stont
Ende toonde hem sinen poot.
O heylige vader Hieroni. &c.
5.
Dat hi so heylich was
Dat suldy wel verstaen
Die leeu dyen hi den voet genas
Die was hem onderdaen
Met sinen arbeyt groot.
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O heylige vader Hieroni. &c.
6.
De reynicheyt heeft hi bemint
Dies hadden die sommige nijt
Die in haer sonden waren verblint
Ende bespotten hem met spijt
Ter woestinen dat hi doen vloot
O heylige vader Hieroni. &c.
7.
Sijn heylicheit was daer vermaert
Ende sijn penitencie swaer
Van daer track hy te Bethleem waert
Een clooster stichte hi daer
Daer woonde hi tot synder doot.
O heylige vader Hieroni. &c.
8.
Doen hi was out bi hondert iaer
Quam hem een siecte aen
Hi sprac tot sinen broeders claer
Wilt mi ontcleeden gaen.
Ende legt mi op die aerde bloot.
O heylige vader. &c.
9.
Aldaer hi op die aerde lach
Eer hi schiet van aertrijck
Ten hemel dat hi opwaert sach
Ende hi sprac minnelijck.
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Och willecoem bitter doot
O heylige vader Hier. &c.
10.
Als hi aensach de broeders sijn
Seer weenende so sprack hi
Mijn alder liefste kinderkijn
En weent doch niet op mi
Bemint malcander totter doot.
O heylige vader. &c.
11.
Laet ons hem dienen tot aldertijt
Ende bidden ootmoedelijc ||
Dat hi ons na dit ouerlijt
Wil brenghen in hemelrijck
Daer hi is waerlijck groot
O heylige vader Hieronime
Staet ons bi in onser noot

+

No. XXI.
Op die selue wise een liedeken van. S. Franciscus.
1.
WI willen heden vrolijc sijn
Op desen hooghen dach
Met onsen vader Franciscus
Diemen niet volprisen en mach
Want hi is waerlijck groot
O heylige vader Franciscus
Staet ons bi in onser noot
2.
Hi dede wt sijn cleederen
Die hi te draghen plach.
Hi werpse voer sijns vaders voeten
De werelt was hem een caf
Want hi is waerlijck. &c.
3.
Franciscus sach op sinen voet
Ghelijc dat doet die pauwe
Hi liet sincken sinen hogen moet
Ende dede aen die cleeden grauwe
Want hi is waerlijck. &c.
4.
Hi is seer goedertieren
In sinen ommeganck
Sijn hertken bloeyt van binnen
Ghelijc een wijngaert ranck
Want hi is waerlijck. &c.
5.
Doen dese heylighe vader
Dus vast in duechden ghinck

Een devoot ende profitelyck boecxken

Werthi so vierich in Christus minne
Dat hi die vijf wonden ontsinc
Want hi is waerlijck. &c.
6.
Hi is seer goedertieren
Van duechden op aertrijck
Van binnen ende ooc van buten
So en is niemant sijns ghelijc
Want hi is waerlijc. &c.
7.
Nu is hy op gheuaren
Hier bouen int hemelsce lant
Al in dat choor der seraphinnen
By Christus rechter hant
Want hi is waerlijck. &c.
8.
Nu laet ons hem bidden
Met groter innicheyt
Dat hi ons wil verweruen
Die duecht der ootmoedicheyt
Want hi is waerlijck groot
O heylige vader Franciscus
Staet ons bi in onser noot.
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No. XXII.
Op die selue wise
1.
AEn een vrou heb ick minen sin gheleyt
Si heeft mijn herte beuaen
Om haer grote ootmoedicheyt
Heeft si den Gods sone ontfaen.
Och mocht ick haer behaghen
ende si mijn voersprake wou sijn
Aen haer kint ten ioncsten dagen ||
2.
Reynder maget en sach ick nye
Des wil ic mi vermeten
Lof ende eere dat ick haer bye
Si is soe hooch gheseten
Al in des hemels throon
In alle dese werelt wijt
En ysser gheen so schoon.
3.
Haer aenscijn is so minnelijc
Seer blinckende ende claer
Si verblijt hemel ende aertrijck
Och oft ick bi haer waer
Maer lacen neen ick niet
Dat ic dus lange van haer bin
Dies lijdt mijn herte verdriet
4.
Ic en wil haer niet begheuen
Si staet soe vast in mi
Ick wil haer dienen al mijn leuen
So mach ick haer comen bi
Och wou si mi dan ontsaen
Doer haer ontfermherticheyt
So waer al mijn trueren gedaen
5.
Si yst daer al mijn troost aen staet
Si is een lelie reyne
Si is een blinckende dageraet
Si is een claer fonteyne.
Si is een peerle sijn
Si heeft een ioncfroulijc ghelaet
Lof moet haer altijt sijn
6.
Wien soudet duncken swaer
Te dienen die maghet soet
Want alle goet coemt ons van haer
Och si is aisoe goet
Een boete van alder pijn
Si is mijn alder liefste lief
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Si is mijn minnekijn
7.
Ic en can die maget wtuercoren
Volprisen tot gheender stont
Si is een roose sonder doren
Si heeft mijn herte doerwont
O maghet wtuercoren
Bidt voer ons v lieue kint
Oft wij bliuen alle verloren.
8.
O moeder Gods ghebenedijt
O suyverlijcke maecht
Staet mi doch bi in alder tijt
Ende troost mijn herte versaecht
En bewaert mi nacht en dach
Ende helpt mi als ick steruen sal
Dat ick bi v comen mach.
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No. XXIII.
1.
EEn edel vrouwe van hoogher aert
Si heeft mijn herte beuaen
Och scoonder nye gheboren wert
Wonde si mi te dienste ontfaen
En dathaer bequaem mocht sijn
Ic bleue haer met trouwen bi.
Alle dat leuen mijn.
2.
Scoonder wijs ic nye en sach
Al onder des hemels throon
Si is die mi vercrigen mach ||
Hiernae der enghelen loon
Och woude si mi ontfaen
Met haerder ontfermherticheyt
So waer mijn trueren ghedaen
3.
Die vrouwe is so duechdelijc
Si staet soe vast in mi
Want si troost mi so vriendelijc
Ende maect ons van sonden vri
Si is mijn toeuerlaet
Altijt als ic in trueren ben
Gheeft si mi goeden raet.
4.
Om haren wil so wil ic gaen
Ende begheuen mi
Ende bidden dat si mi bi wil staen
Ende vertroosten dat herte mijn
Dwelck is met drucke beuaen
Om dat ick in mijn ionghe tijt
Mi nyet en keerde te gode waert.
5.
O maget alre maechden vrou
Ick bid v doer v ootmoet
Dat ghi ons verwerft met trou.
Aen Iesum uwen sone goet
Ghewarigen peys en vrede
Dat ick met rusten leuen moet
Hier ende in alle steden
6.
O vrouwe der driuuldicheit
Ick bid v doer ootmoet
Dat ghi die menichfuldicheit
Van minen sonden af doet
Ende dat ghi ter lester vren
Mijn siele bi v brenghen moet
Daermen leeft sonder trueren
7.
O moeder der bermherticheit
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Siet aen den groten noot
Die daer so menich mensce lijdt
Al vanden oerloghe groot.
Ende verdreuen in swaer verdriet
En verliesen haer goet so deerlic
Coemdy hem te trooste niet.
8.
Ick bidde allen herten reyn
Dat si helpen bidden mi
Mariam die suuerlike fonteyn
Dat si peys makende si
Van deser oerloghen groot
Mochten wi haer hulpe verweruen
Wij en hadden gheenen noot.
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No. XXIV. aant.
1.
Ick weet een vrouken welbereyt
Aen haer staen alle mijn sinnen
Met haerer groter minlicheyt
Trect si mi tot haerder minnen
Tes recht/ si is soe schoon
Haer wesen is so wel ghedaen
Daer bouen in tshemels troon
2.
Dit maechdeken was ghegenereert
Al sonder sondich seer
Erfsonde was van haer geweert
Dat en had noyt mensche meer.
Si was daer af voersien
Des vaders woert der eewicheyt
Soude rusten in haer engien ||
3.
Doen dat maechdeken ionck geboren was
Van alle sonden onbesmet
Reyn also die prophete las
Al onderdanich die wet.
Si wies in duechden voort
Haar dienaer wil ick altijt sijn
Alsoe daer toe behoort.
4.
Gheen schoonder maghet en was gheboren
Want si is der duechden scrijn
Haren name is so soet om horen
Het is des sondaers medecijn
Gheen scoonder bloem en leeft
Wie met minnen op haer peyst
This wonder dat hi sneeft.
5.
Nu peynst hoe is die maecht ghenaemt
Minne heb ick daer aen gheleyt
Ick wil haer dienen alsoot betaemt
Tis recht/ want si is bereyt
Haer dienaer wil ick sijn
Want God haer bede nyet en ontseyt
Dat is claer/ ende waer aen schijn.
6.
Die maget is heylich tot allen stonden
Ootmoedich ende ongheueyst.
Ten wert noeyt sonde in haer gheuonden
Noch sonde van haer ghepeyst
Wie hoorde oyt soeter duecht
Wie met minnen om haar peyst
In hem so wast een vruecht.
7.
Dye moeder diet maechdeken droech
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Si was vol eerbaerheden
Hoe vriendelijck dat fy op dat maechdeken loech
Aensiende haer goede seden
Ick segghe v al sonder waen
Die met temptacien was belast
Haer siende twas al ghedaen.
8.
Metten Patriarcken heeft sy deel
Ende metten propheten mede
Si is Apostolinne al gheheel
Si heeft martelaren sede
Si heeft confessoren duecht
Si heeft alder maechden eerbaerhede
Ende oock alle der enghelen vruecht
9.
Ni bid ick elcken die name draecht
Al vander kerstenen wet
Dat hi der maecht elcken dach ghewaecht
Al met een schoone ghebet
Sy is troostersse inder noot
Sy can verdwijnen sduyuels cracht
Wanneer dat coemt die doot. ||
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No. XXV.

1.
Aenhoort ick sal beghinnen
Om te singen een nieuwe liet
Ontstelt ben ick van binnen
En mijn hert lijt swaer verdriet
Van duechden ben ick bloot
Van duechden ben ick bloot
O scoonste bouen alle vrouwen
Troost mi in mijnder noot
2.
Die werelt heeft mi bedrogen
Deerlijck ben ick verleyt
Wellust heb ick gheploghen
Ende solaes met vrolijcheyt.
Van duechden ben ick bloot
Van duechden ben ick bloot
O hemelsche coninghinne
Troost mi in mijnder noot
3.
Minen tijt heb ick versleten
Al in sonden menichfout
Mijns selfs heb ick vergheten
Eylaes dat mi seer rout.
Van duechden ben ick bloot
Van duechden ben ick bloot
O moeder ende maghet reyne
Troost mi in mijnder noot
4.
Mocht ick troost verweruen
So waer mijn herte ontlast
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Maer ick duchte voer deewich steruen
Want mijn cranckheyt daghelijcx wast.
Van duechden ben ick bloot
Van duechden ben ick bloot
O edel besloten fonteyne
Troost mi in mijnder noot
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5.
Rijck God wilt mijns ontfermen
Ick ligge in sonden swaer
Ende wilt mi doch beschermen ||
O Maria maghet eerbaer
Van duechden ben ick bloot
Van duechden ben ick bloot
O moeder der ontfermherticheden
Troost mi in mijnder noot.
6.
Wat baet mijn bancketteren
En houeren nacht en dach
Braggheren en triumpheren
Dat ick wel beclaghen mach
Van duechden ben ick bloot
Van duechden ben ick bloot
O Maria der sondaren hope
Troost mi in mijnder noot
7.
Ick wil voort aen bedwingen
Mijn vleesch/ tot quaet gheneycht
Ende vruecht met droefheyt mingen
Want die heere heeft mi ghedreycht
Van duechden ben ic bloot. &c.
O troost van alle sondige herten
Troost mi in mijnder noot
8.
Niet meer en wil ic singhen
Van deser werelt iolijt
Ick mocht die sommige bringen
In druck ende ydelheyt
Voert eerbaer regiment
Altijt opt eyndeken denct
So suldy/ als den tijt sal comen
Ghepresen worden excellent
9.
Princesse hooghe ghepresen
In des hemels firmament
Doer v ben ick ghenesen
In mijn herte staet ghi gheprent
Van duechden ben ick bloot
Van duechden ben ick bloot
O scoonste bouen alle vrouwen
Troost mi in mijnder noot

No. XXVI.
Op die selue wise.
1.
MAria scoon bloemken reyne

Een devoot ende profitelyck boecxken

Fo. xvij.r-Fo. xvij.v

+

Ghi sijt mijn toeuerlaet
Aen Iesus v kindeken cleyne
Voer uwen dienaer gaet
En bidt hem doer sijn biter doot
En doer sijn dierbaer bloet
Dat hi ons int ghemeene
Al neme in sijn behoet.
2.
Maria Aarons gaerde
Diet goddelijc bloemken droech
Ghi waret alleen opt aerde
Daer God sijn ogen op sloech.
Ghi waert voer God so groot
Ghi waert voer God so groot
Dus wilt ons doer v weerde
Beschermen inder noot.
3.
Ghi sijt die gulden arcke
Int oude testament.
Daer ick v doer bemercke
In duechden excellent
Onbeulect een spieghel claer
Onbeulect een spieghel claer ||
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Dies stelle ic mi te wercke
Tot uwen dienst int openbaer.
4.
Aent geerdeken sidy besloten
Mer dat vol bloemkens wies
Met dauwe wert ghi begoten
Dats Gedeons edel vlies
Dus reyct mi nu v hant
Dus reyct mi nu v hant
So en wort mijn siel nyet ghesteken
Al inder hellen brant
5.
Ghi sijt die godlike stede
Daer Iesus in heeft gherust
Doer v quam pays en vrede
Den twist wert doen ghesust
Tusscen ons ende die godheyt claer
Tusscen ons ende die godheyt claer
Dus wilt ons doer v bede
Beschermen voer ons misbaer.

No. XXVII. aant.
Op die selue wise
1.
AL dat leeft opter aerden
So watmen met oogen ansiet
Hoe groot dat is van weerden
Ten mach mi verbliden niet
Voer dat ic come hier bouen
Tot die vruecht der falicheyt
Daer die engelen altijt louen
Die hooghe drieuuldicheyt
2.
Claerder dan duysent sonnen
So blinct daer Gods aenscijn
Wie sout begripen connen
Hoe vrolijc dat si daer sijn
O alle die seraphinnen
Sij staen daer blidelijck
Ende alle die Cherubinnen
Sij louen God alle ghelijck
3.
Den dach der falicheyt
Die is daer op ghegaen
Met grooter vrolicheyt
Sal hi daer altijt staen
Eewelijck sal daer dueren
Der enghelen lof ende sanck
Daer en is gheen dach noch vren
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Noch sonnen onderganck.
4.
Die straten sijn vergulden
Die mueren des selfs ghelijck
Die torren bouen maten
Sijn schoon ende costelijck
Die poorten alle gader
Sij sijn van peerlen sijn
Hoe schoone wter maten
Soe moet die werckman sijn
5.
Dauid met sijnder herpen
Hi maect daer groot gheschal
Dat steden ende dorpen
Sij moghent hooren al.
Hy roert sijn soete snaren
Also hi te doene plach
Och hondert duysent iaren
En schijnt daer niet eenen dach
6.
Al in des hemels throone ||
Och God daer niet en waer
Om gheender lieden doene
En wilde ick niet wesen daer
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Inden afgront vander hellen
Wilde ick veel lieuer sijn
Met Iesum daer versellen
Aenscouwen sijn claer aenscijn
7.
Noch is daer een soe schone
Die hemelsche coninghinne
Met haren lieuen sone
Regeert si dat ghesinne.
In al der enghelen choren
Die heylighen des ghelijck
Daer toe is si vercoren
Dat maechdeken suyuerlijck

+

No. XXVIII. aant.
Dit nauolgende liedeken gaet op die wise
Och had ick eenen ghetrouwen bode/ oft op mijn heere van valckesteyn/
oft op dese noten

1.
COemt ons te hulpen lief van minnen
Want wi sijn in groter noot
Sullen wi den strijt verwinnen
Wij moeten steruen menighen doot.
2.
De werelt/ duuel/ ende vleesch
Die sijn te mael op ons gheset
Sij hadden gaerne haren eesch
Om ons te brengen in haer net
3.
Si gaen ons aen tot allen siden
Ons behoeft wel goeden moet
Sullen wi haer scutten ontuliden
Het moet ons costen vleesch en bloet.
4.
Die op sijn hoede niet en steet
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En sijn huys laet onbeurijt
Hi wort verwonnen eer hijt weet
Want hem die vyant niet en mijt
5.
Ten mach niet sijn ghespaert
Strijt vromelijc tot alder tijt
V herte/ v sinnen wel bewaert.
Oft ghi werdt der heelder seghen quijt.
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6.
Want hier en is gheen sekerhede
Mer te striden tot alder vre ||
Want wij sijn in sulcke stede
Wi moeten striden alwordet suere
7.
Wat wi wenschen of begeren
Het moet ymmer costen meer
Al soumen vlees en bloet verteren
Natuer moet liden menigen seer.
8.
Niemant en ontsie hem der pinen
Want het moet sijn geauontuert
Ten baet niet dat wij heylich schinen
Eest metten wercken niet besuert.
9.
Aldus wilt vromelijc striden
God die heere salt voersien
Voer den strijt die ghi moet liden
Sal v noch grote vruecht gheschien
10.
Maria suyuer maget puere
Wilt hen doch in staden staen
Die striden tegen haer natuere
Dat si die eewige vruecht ontsaen.
Amen.

No. XXIX.

1.
Had ick eenen getrouwen bode
En die waer hoghe van prise.
Ick souden seynden in mijns vaders lant
Mi en lust hier niet langher te bliuuen.
2.
Ick heb gheleeft so menigen dach
In also groter qualen
Ic sou so gaerne ontbonden sijn
Woude my mijn vader thuyswaert halen
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3.
Als ic de werelt wel ouersie
So wort mijn herte so bange
Want ick so menighen verborghen strick sie
Al voer mijn ooghen hanghen
4.
Ten is voerwaer gheen wonder groot
Al wort mijn hertken dickwils banghe
Daer wort soe menighe duechdelijck
Met desen stricken gheuanghen
5.
Al had mi al dese werelt lief
Met herten wtuercoren
Had ick Ihesum in mijn herte niet
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So waert toch altemael verloren
6.
Als ic dese werelt al ouersie ||
So en vinde ic nergens ruste
Waer ic mi keere oft wende
Ic ligghe in swaren suchten
7.
Ic wil gaen alde werelt loos
Met haren stricken laten varen
Ende seynden eenen trouwen bode
Tot God minen hemelscen vader
8.
Als hi mijn druckelike stemine hoort
In sinen ooren luyden
Hi heeft mi so herteliken lief
Hi sal mi wel haest verbliden
9.
Die bode siep seer haestelijc
Tot God haren hemelscen vader
Hi badt hem also vriendelijck
Dat hi sijn kint woude thuyswaerts halen
10.
Segt minen kinde seer haestelijc
Si moet een luttel verbeyden
Mijn sone heeft op aertrijcke
So veel om haer gheleden.
11.
Hy heeft haer costelijck hemels broot
Tot haren troost ghelaten
Nochtans en was si niet te vreden
Si en wilde noch hoogher dingen smaken.
12.
Segt haer si moet de herde not
Der bitter doot ierst craken
Eer si die kerne der soeticheyt
Van mijnre godheyt mach smaken.
13.
Segt haer de brulost is al bereet
Dat broot dat is ghebacken
Die croon die ooc seer blinckende steet
Den wijn die salmen tappen
14.
Die camer daer si in wonen sal
Die is so lieflijck den ooghen
Daer sal si sien dat Paulus sach
Doen hi was op ghetogen.
15.
Hier mede troost mi mijn beminde bruyt
Ende segt haer dat si op mi wil dincken
Ic wil altoos haer stierman sijn
Als haer haer scipken wil ontsincken
16.
Die ons dit liedeken eerstwerf sanc
Met swaren druck is hi beuanghen
Om te comen daermen heer Iesum siet
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Daer na staet al sijn verlangen

No. XXX. aant.
Op die selue wise.
1.
Mijn hope/ mijn troost/ minen toeuerlaet
Dat staet aen onsen heere
Sijn hope gheeft ons soeticheyt
Heer God oft ick bi hem ware
2.
Ic heb der werelt so lange ghedient
Dat mi nu rout so seere
Haer cierheyt wil ic oerlof gheuen
En dienen onsen heere
3.
Want sijn minne is so goet
Ick hope hi en sal mi niet versmaden
Ic wil tot sijnder scolen gaen ||
Ende bidden hem ghenade.
4.
Mer doen ic eerst ter scholen quam
Die schole der godliker minnen
Die lessen en conde ick gheleeren nyet
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Dat deden mijn weerlicke sinnen
5.
De eerste lesse diemen mi gaf
Was dat ic steruen sou leeren
En doen mi alder menschen af
En keeren mi tot onsen heere
6.
Sij deden mi mijn cleeder wt
Sij deden mijn hayr afsniden
Sij deden mi aen een mantel ruyt
En leerden mi der oerden getiden
7.
Hoe mi doen te moede was
Dat en sal ic niemant clagen
Dan hem die inden hemel woont
Die salt mi helpen draghen
8.
Die dagen waren mi te lanc
Snachts en condic niet gheslapen
Ic dacht so dicke in minen moet
Hoe ick dat soude maken
9.
O here God helpt ghi mi niet
So en mach ict niet gheliden
Die viant sijn scutten op mi schiet
Sij quetsen mi aen alle siden
10.
Mer als ic dencke in minen gront
Dat ick die weerelt heb ghelaten
Soe verblide ick mi in menigher stont
In vruechden bouen maten.
11.
Noyt en dranc ic beter dranc
Wt coppen noch wt scalen
Dan wt Iesus soete borst
Och hi gheneest van alle qualen

No. XXXI. aant.
Op die selue wise
1.
ICk ben bedruct wie sal my troosten
Waer sal mijn hertken om drincken gaen
Druyfkens sijnder voer mi ghesneden
Den wijn is in den kelder ghedaen
2.
Den kelder is voer mi ghesloten
Och lacy ic mach wel droeuich sijn
Hoe soude ick aen den slotel gheraken
Ick dronck so gaerne den edelen wijn
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3.
Hoe soude ic aen den slotel gheraken
Ic dronc so gaerne den edelen most
Waer sidy vrou der ootmoedicheden
Ghi sijt altijt den slotel daer of
4.
Ghehoorsaemheyt ontdoet de duere
Ghestadighe minne sonder verganck
Laet ons gaen drincken den edelen viane
Och ewich doot het is so lanc.
5.
Ten baet gheen suchten/ ten baet gheen clagen
Die rekeninge moeter ghehouden sijn
Ick werpe nu alle mijn minne || brieuen int asschen
Ick vinde mi seluen so cleynen wormkijn
6.
Ick en wil mi seluen noch niet mistroosten
Ick wil mi gaen gheuen goeden moet
Ic wil gaen vlieghen aent cruys ons heeren
Dat is dat slotelken dyet al op doet.
7.
O edel siel hoe is v te moede
Als ghi aent cruce sijt ghestaen
Ende v die coninc wt alder minnen
Den kelder heuet op ghedaen
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8.
Hi gaet daer schincken/ wij gaen daer drincken
Och droncken moeten wij alle sijn
Wie sal daer tghelach betalen
Die coninc die aent cruce hinc

No. XXXII. aant.
Op die selue wise.
1.
ICk heb een traech eselkijn
Dat valt mi suer om timmen
Dat is dat arme lichaem mijn
Hoe gaerne sou ic hem dwingen
2.
Hi leuert mi so menigen strijt
Hi maket mi soe suere
O lieue heere dat claech ick dy
Helpt mi mijn eselken vueren
3.
Ic wil mijn eselken temmen wel
Ende houden hem onder die roede
So moet hi mi gehoorsaem sijn
Aldoet hijt also node
4.
Ten eten is hi wel bereyt
Noode wil hi sober wesen
Wanneer hem yemant yet misseyt
Daer tegen wil hi streuen.
5.
Wanneer sijn cribbe is wel gheuult
So is hi also blide
Hi gaet so node wt sinen spoer
Ghewelt so moet hi liden.
6.
Tsauonts wil hi slapen gaen
Men derf hem daer toe niet driuen
Mer smorgens als hi op sal staen
So wil hi langher bliuen
7.
Wanneer mijn eselken dus weeldich wert
Dan en doet hi niet dan claghen
Der minnen iock is hem te swaer
Noode wil hi hitte verdragen.
8.
Och woude hem mijn eselkijn
Hier een weynich liden
Al op den berch van Israhel
Daer sal hi namaels weyden
9.
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Daer is een weyde also scet
Ende also goet van smaken
Daer soude hem mijn eselkijn
Och also wel vermaken
10.
De riuierkens sijn daer also soet
Die daer onder die berghen vlieten
Daer suldy af drincken mijn eselkijn
En lates v niet verdrieten ||
11.
Die dit liedeken heeft gedicht
Si was noch cout van minnen
Si heeft een traech eselkijn
Hoe gaerne soudesi hem dwingen

No. XXXIII.
Op die selue wise
1.
VAstelauont vals bedroch
This recht dat ick v hate
Ghi cont wel van Gods kinderen
Verdoelde scaepkens maken
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2.
Die werelt spreect ons blidelijck aen
Wilt ghi ons so haest begeuen
Ghi sijt noch ionc/ ghi hebt den tijt
Ghi moecht noch langhe leuen.
3.
De nature is seer haest ghenoodt
Si en can haer niet bedwingen
Waer ick nu inde werelt noch
Daer soude ic dansen en springen
4.
O lacy het moet ghelaten sijn
Ic en mach daer nu niet gangen
Ic heb mi onder een ander ghegeuen
Dus bliue ick gheuangen
5.
Mi coemt so dick in minen sinnen
Wat mach ic hier binnen maken
Mijn herte is so dick beswaert
Ick en can God niet ghenaken
6.
O lacy het moet ghelaten sijn
Ick moet nu leeren deruen
Nature eest v lief oft leet
Ghi moet v leeren steruen
7.
Och steruen ghi sijt een hert ghelach
Die v te rechte sal proeuen
Voerwaer ten is gheen ongelijc
Al is mijn herte dicwijl droeue
8.
O kint en ghelooft die werelt niet
Al thoont si v een schoon ghenuecht
Want si met haren stricken valsch
Menich goet herte treckt van der duecht
9.
Ick sie wel ic mach wel wacker sijn
Bi daghen ende oock bi nachten
Want de vyant schiet soe menighen pijl
Om deuote herten te versmachten
10.
Ick wil om keeren/ tis meer dan tijt
Dat ick dat cleyne om tgroote gheue
Op dat ick niet daer buyten en blijf
Als die sotte maechden deden
11.
Als ick dencke op dat herde woert
So wort mijn herte swaer beladen
Voerwaer voerwaer ick en kenne v niet
Ghi coemt oock veel te spade
12.
O Maria staet ons nu bi
En wilt ons troost verweruen
Op dat wi na dese corte tijt ||
Ghenade moghen verweruen.
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No. XXXIV. aant.
Op de selue wise/ ost op Het voer een maechdeken ouer rijn.
1.
ALs Ihesus sal rechtueerdich sijn
Ende ic sal daer onuerdect sijn.
Och lacy ende wacharmen
Wie sal mijnre dan ontfermen
2.
Den rekenboeck is open ghedaen
Men leest mi daer een cort vermaen
Hoort toe/ hier is alle v leuen
Gheringhe ghi moet rekeninge gheuen.
3.
Och rekeninge is mi ongereet
Gods aenscijn valt mi te wreet
Die cracht die wil mi falen
Hoe soude ick dat verhalen
4.
Ic en sie mi seluen geenen raet
Mi volcht alle mijn grote misdaet
O doot waerdy verloren
Waer toe sidy dan gheboren
5.
Al baedt al dat inden hemel staet
Ten baet voersprake noch aduocaet
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Ick en cans niet al ouerdincken
O berghen wilt op my sincken.
6.
Nu is den trooft voerby ghegaen
Blischap der werelt en mach nyet staen
Ioncheyt heeft mi bedroghen
Lanck leuen heeft mi ghelogen
7.
Waer is v duecht/ v brulostcleet
Spreect op laet sien/ toont v bescheel
Wat hebt ghi goets bedreuen
Waer is uwen tijt ghebleuen.
8.
Weest mi genadich Iesu soet
Doer v sweet en doer v bloet
Ende wilt mi niet verdoemen
Als ic ten oerdeel sal comen
9.
Soe wie dit leest/ singt/ oft siet/
Die dencke op dat grote verdriet.
Wilt v in tijts bereyen
So en dorfdy hier namaels niet screyen.

No. XXXVI aant.
Op de selue wise/ oft Op eenen palm auont is dat geschiet. - Si souden
trecken doer der heyden.
1.
HEt staet een casteel een rijc casteel
Een casteelken op hooger tinnen
Daer singhen die engelen so soeten lof
Heer Iesus woont daer binnen
2.
Tot desen casteele quamen wi gaerne
Conden wi daer toe gheraecken
Het blinct daer al van pueren gouwe
Die mueren en oock die daken
3.
Tot desen casteele en comen wij niet ||
Wi moeten vromelijck striden
Die wilde zee vlack en diep
Die moeten wij ouer liden
4.
De boose gheesten comen ons aen
Met temptacien willen si ons verladen
Sij hebben daer so menigen te gronde gheseylt
Met hare valsce raden
5.
Sij wenschen ons dicke inden gront

Een devoot ende profitelyck boecxken

Fo. xxi.v-Fo. xxij.r

+

Sij souden ons gherne verdrincken
Wij anckeren ons herte in Iesus wonden
Wij latent daer inne sincken
6.
Laet ons die wilde zee ouer varen
Met also blide sinnen
God die heere wil ons ghesparen
Dat wi dat casteel mogen winnen

No. XXXVI.
Op die selue wise.
1.
GOd die de minnende siele doet leuen
Die make v herte van binnen claer
Ende die wil v hem seluen gheuen
Tot eener trooste dit nyeuwe iaer.
2.
En laet v herte van God niet leyden
Van deser werelt valsche scijn
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Het moet doch al met liden scheyden
Al dat hier mach vercreghen sijn.
3.
Nu bidde ick met al mijnder herten
En keert dy totten menschen niet
Sij souden v van Gode trecken
Ende dat eynde daer af is al verdriet.
4.
Die ghewarigen troost can gheuen
Dats God alleene gheloost mi des
Soect ghi hem dan in aertsche dinghen
So soect ghi hem daer hi nyet en es.
5.
Wat dat hier es het moet vergaen
Het is te schouwen als fenijn
Wat soudy seere daer na staen
Dat ymmer moet ghelaten sijn
6.
Soect ghi trouwe ghi wort ghehoont
Dat is in dese werelt ghemeene
Die weder met trouwen loont
Dat is die ghewarige God alleene.
7.
Tot Gode te keeren sonder verbeyden
Dat is sekerlijc minen raet
Maer dat hier is een langhe beyden
Dat doet altoos die vyant quaet.
8.
Biecht v dick/ ende hout v reyne
Dat sijn die begheerten mijn
Ende en acht gheene dingen cleyne
Daer God in mochte verbolghen sijn. ||
9.
Van v begeert hi tot alle stonden
Dat ghi hem in v herte laet gaen
Sijn bitter doot sijn diepe wonden
Die hy om onsen wil heeft ontfaen
10.
Acht dese trouwe ende anders gheene
Let op die werelt niet een caf
Gheeft hem v trouwe in minnen alleene
Die sijn leuen voert uwe gaf
11.
Hier op gheue ick den dicht een eynde
En laten hier mede mijn dichten staen
God gheue ons allen na dese alleynde
Blischap die niet en mach vergaen

No. XXXVII.
Op die selue wise.
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1.
Een nyeu liet wil ick v singen
Hoort nu hoort wat wesen sal
Wi sullen dancken der weerdinnen
Ende altoos God bouen al
2.
Here God soude ic v minnen
Met alle mijn ghedochten
Ick soude wel ghewinnen
Meer dan ick segghen mochte.
3.
Here God soude ic v minnen
Met al mijnder sielen cracht
Ick soude daer bi ghewinnen
Veel meer dan ic peynsen mach
4.
Heere God cost ick v minnen
Met alle mijnder herten fijn
Ick soude daer bi ghewinnen
Daenscouwen van v claer aenscijn.
5.
Die werelt houdt soe luttel trouwen
Ende si en gheeft om gheen verwijt
Ick mach wel sijn vol rouwen
Om alle minen verloren tijt
6.
Si doet wel te verstane
Dat vlieghen waren byen
Ghelijck die wederhane
Machmense dicwils keeren sien
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7.
So wat die vroede seyde mi
Ten mocht mi niet verleyden
Maer nu wil ic gaen bliuen bi
Dyet mi te voren seyden
8.
Ick was alsoe verschouen
In alle mijn ghedochte
Ick en condes niet gheloouen
Dat alsoe wesen mochte

+

No. XXXVIII. aant.

1.
Ghi die Iesus wijngart plant
Verblijt v op dat soete lant
Daer ghi sijt toe vercoren ||
Die cierheyt is daer onsprekelijc
Die blischap onbegripelijck
Die v daer sal gheboren.
2.
Die claerheyt/ vruecht uwer suyuerheyt
Die v Iesus daer heeft bereyt
Die en is v niet te noemen
Ierusalem eest lant ghenaemt
Vol heylicheden schoon bequaem
Verciert met alle vruechden.
3.
Van hier so en coemter niemant in
Hy en draecht int herte Iesus min
Ende is verciert met duechden
So sijnse die Iesus wijngaert planten
Iesum neerstelijck te dienen hen seer verlanct.
Om corts bi hem te comen
4.
Het sal daer dueren sonder verganck
Het is veel schoonder dan ost waer van gout
Verciert met gulden bloemen
Die scoonder blincken dan die maen
Die sonne si te bouen gaen
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Met haren soeten bloemen
5.
Van pueren goude ist schone ghepaueyt
Met soete rooskens ouerspreyt.
Die sullen daer eewich dueren
Och hoe onsprekeliken claer
Dat god daer is ons lieue vaer
Tis wonder meer dan wonder
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6.
Hi is die eewelijc heeft gheweest
Die allen dinghen sijn wesen geeft
Hier bouen ende ooc hier onder
Wt hem vloeyt alle soeticheyt
Dye haer so verre so wijt wt spreyt
Al tot des lants gulden mueren
7.
Hi is een eenich kint Marien soon
Ende is daer so wonderliken scoon
Die ons dlant heeft ghewonnen
Hi sidt daer in dat soete lant
Sinen lienen vader ter rechter hant
Voer alle creaturen
8.
Die hem aenscout is so verblijt
Thien duysent iaer en dunct hem gheen tijt
Tis waer diet can versinnen ||
Want den tijt en is daer niet
Daer nemmermeer en is verdriet
Van buten noch van binnen
9.
Men is daer altijt vro en bli
Van alle sorghen is men vri
Daer en can gheen weelde gebreken
Tis so soet ende genoechlijc
Veel scoonder claerder ongelijc
Dan hondert duysent sonnen
10.
Maria is daer coninginne
Alle reyn maechden sijn haer gesinne
Die Iesus heeft vercoren
Maer si is bouen al bemint
Van sconincx soon haer lief kint
Als balsem onder den doren
11.
Haer croon blinct wonderliken scoon
Met gulden lelien cleet se haer soon
Gout rosen sijn haer sampellen
Recht als die sonne ende ooc die maen
Die vander sonne haer licht moet ontfaen
So doen van haer de sielen
12.
Haren roke gaet bouen alle cruyt
Ende bouen cymbalen hare gheluyt
Ende alle ghescal van pipen
Die borghers draghen daer al een croon
Sij singhen dat clinct inden throon
Osanna alleluya a a a a
13.
Daer is der maechden sanck so scoon
Si singhen daer met des conincx soon
Ende met der maghet Maria
Och hoe dat luyt ouer hemelrijc
So scone/ so claer/ so ghenoechlijck
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En can gheen mensch begripen
14.
Haer croone heeft eenen rosen crans
Si gaen met Cristo aen den dans
Sij lonen God sonder merren
Dat cransken is van sulcker virtuyt
Elck roosken gheeft meerder claerheyt wt
Dan sonne/ mane/ en sterren.
15.
Gheen cruyt op aerden en is so soet
Dat riect ghelijc dat cransken doet
Al waer alle cruyt fioletten
Sij hooren ooc dat soet gheluyt
Coemt mine beminde suyuer bruyt
Rust nu in mijn armen beyde
16.
Si sijn beuaen met Iesus min
Als Cherubin ende Seraphin
Van groter liefden si vloeyen
Ghelijc de sonne is sijn aenscijn
Si volgen dat soete lammekijn
Ghecleet met witten stolen
17.
Die enghelen/ die sielkens sijn al ghemeen
Sij singen soe blidelijcken onder een ||
Voer den coninc vanden troone
Lof si v heere van Sabaoth
Almachtich/ ewich/ heylich god
Een wesen in drie personen
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18.
Ghi sijt die ewich heeft gheweest
In hemele/ in aerde/ met uwen gheest
Doet vrolijck iubileren.
Och this so ghenoeghelijck
Te hooren van dat soete rijck
Die eerbaerlijcken leuen
19.
Ende dienen Ihesum trouwelijc
Sinen wijngart planten si blidelijc
Dese werelt si begheuen
Maer als haren tijt is ghedaen
Sal hyse lieuelijck ontfaen
Ghelijc der sonnen verheuen
20.
Och waerlijck hi is so seere verblint
Die dit tijtlijcke goet voert eewich bemint.
En wil des lants vergheten
Nochtans sien sij dat fundament
Dat wel vercierde firmament
Met sterren ende met planeten
21.
Ic en heb v niet soe veel gheseyt
Dit lant en is veel bat bereyt
Dan eenich mensch can dincken
Plant vry ghi sult daer sijn verblijt
Mer siet dat ghi ghestadich blijft
Vwen tijt die naect allincken
22.
Dat Iesus v daer sal ontbien
V wercken sal hi ouersien
Ende na v duechden loonen
Och God verleent een yegelijc
Op dat lant te dincken hier op aertrijck
En dat namaels te bewonen

No. XXXIX.
Op die selue wise.
1.
IEsu alder soetste heere
Wilde ghi v hertelijck tot my keeren
Ick soude vergheten mijn groote quale
Ende sijn ghesont altemale
Want v minne die is so soet
Ghi siget heer Ihesus diet mi doet
2.
En moet mijn siele niet seer verlangen
Die in den kercker leyt gheuanghen
Met sware ketenen is si ghebonden
Si heeft so menige diepe wonde
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Om sinen wil hi is so goet
Ghi siget heer Ihesus diet mi doet
3.
Al mochte ict sinen vrienden claghen
Den meesten last die moet ick selue draghen
Ick duchte ten soude mi helpen niet
Ghi siget die mijn herte so wel doersiet
Daer om beswaert foe seer minen moet ||
Het is heer Iesus diet mi doet
4.
O Iesu alder soetste heer
Ick weene ic suchte so langher so meer
Mi dunct ghi en acht op mi niet seer
Werwaert dat ic mi henen keer
Altoos beswaert mi minen moet
Ghi sighet heer Iesu diet mi doet
5.
O God wat sal ic beginnen
Mijn siele wort ghecruyst van binnen
Ick ben bedruct in alle mijn sinnen
En seer siec van groter minnen
Om sinen wil/ hi is so goet
Ghi sijt heer Iesu diet mi doet
6.
Den soeten most die ic ghesmaecte

Een devoot ende profitelyck boecxken

60
+

Die mi van binnen also gheraecte
So dat ick nyet en conde ghedueren
Nacht noch dach te geender vren
Want den wijn die was so goet
Het is heer Iesus diet mi doet
7.
Conde ic noch eens daer toe gheraken
Ic meyne ic soude mi vermaken
Ick soude vergheten mijn groote smerte
Ende verbliden mijn droef herte
Want die wijn is also soet
Ghi sijt heer Iesu diet mi doet
8.
Iammer groot quam mi te voren
Doen ic mijn liefken had verloren
Socht ic hem ic mocht hem vinden
Nu is mijn herte in grooter allinden
Daer af beswaert soe seere minen moet
Ghi sighet heer Iesu diet mi doet
9.
Sal ic v lief lange ontberen
Mijns herten bloet sal ic verteren
Ende dat merch wt minen beenen
Het is heer Iesus die ic meene.
Want sijn minne is so soet
Ghi sijt heer Iesu dict mi doet.
10.
O God en sal v nyet ontfermen
Ghi hoort mi suchten ende kermen
Sal ic v lange moeten deruen
Ic ducht ic sal van minnen steruen
Om uwen wil/ ghi sijt so goet
Ghi sijt heer Iesu diet mi doet.
11.
Den edelen wijn die sach ic vloeden
Och God hoe wel was mi te moede
Ic hadde dorst/ ick meynde drincken
Hadde mi mijn liefken willen schincken
Van sijnre minnen si is soe soet
Het is heere Ihesus diet my doet.
12.
Den schoonen boomgaert sach ick open
Daer was so menighe roose ontloken
De alder scoonste die ic sach staen ||
Dat was mijn liefken wel ghedaen
Sinen roke die was also soet
Het is heer Iesus diet mi doet
13.
Mijn hertken stont soe vast ghesloten
Mijn liefken quam ick dede dat open.
Hi was gheciert met eender croone
Ende sijn aenschijn dat blinct soe schoone
Dat mi verblijt so seere minen moet.
Ghi sijt heer Iesu dyet mi doet.
14.
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Een beddeken van minnen dat ick bereyde
Met rode rosen ict ouerspreyde
Met witte lelien/ met sioletten.
Daer lach de here sonder smetten
Bi hem te rusten waer wel goet
Heer Iesus minne die is so soet.
15.
O suyuerlike claer sonteyn
Der werelt sidy alghemeyn
Maer ic meyn van die liefste te sijn
Toont mi dat dies bid ick dy
So sal seere verbliden minen moet
Heer Iesus minne die is so soet.
16.
Mijn liefken wert beroert van binnen
Hi nam my in den arm van minnen
Och God hoe wel mocht mi gelusten
Doen ic met mijn liefken ghinc rusten
Bi hem te rusten dat waer wel alsoe goet
Heer Iesus minne die is soe soet.
17.
Och alderliefste wtuercoren
Hi en is ter werelt nyet gheboren
Die ic voer v sou willen minnen
Gheeft mi toch een claer bekinnen
So sal ic dragen hoogen moet
Het is heer Iesus diet mi doet.
18.
Mijns liefkens herte is opghebroken
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Die edel balsame is daer wt gheuloten
Dats mijnder sielen een medecijn
Voer al haer siecten/ voer alle mijn pijn
Die edel balsem is so goet
Heer Iesus minne is so soet
19.
Noch dede hi mi bekinnen
Die grote cracht van sijnder minnen
Ick custe sinen roden mont
Mijn siele was te mael gesont
Doen verblide seere minen moet
Heer Iesus minne die is so soet.
20.
Naden slaep so ghingen wi spelen
O god hoe sal ic dat ghehelen
De grote fierheyt die ic daer vant
Daer bouen in dat soete lant
Daer af verblide mi minen moet
Heer Iesus minne die is so soet. ||
21.
Als ick mi aldus ghinc verspelen
Soe sach ick maechden wonder vele
Mer daer was een die was soe schoon
Die keyserinne al vanden troon
Van roosen hadde si eenen hoet
Heer Iesus minne die is so soet
22.
Die patriarcken ende propheten
Als si ter tafele waren gheseten.
Den nieuwen most wert daer gheschoncken
Dat sij alle waren droncken
Want die wijn die was so soet
Heer Iesus minne die is so goet
23.
Die martelaren dragen daer alle een croon
Sij blincken van rooder verwen schoon
Allen druck ende liden is daer vergheten
Want si sijn in dat clare weten.
Hier op dragen si hoogen moet
Heer Iesus minne die is so soet.
24.
Die engelkens blasen daer die trompetten
Santori pipen en die claretten
Die soete snaren/ die orghelen schoone
Die luyden/ dattet clinct inden troone
Daer af verbliden alle swaren moet
Heer Iesus minne die is so soet.
25.
Iesus stont daer in die sale
Ende sprac met vriendeliker tale
Schoon lief wilt ghi hier verbliden
Soe moet ghi noch een luttel liden
Het fal v wesen alsoe goet
Want mijn minne die is so soet.
26.
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Nu wil ic mi vander werelt gaen keeren
Heer Ihesum wil ick minnen leeren
Waer ick mi keere waer ic mi wende
Die werelt is alsoe vol allenden
Dat my beswaert so seere minen moet
Het is heer Iesus dyet mi doet.
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No. XL. aant.
Dit is die wise van den timmerman. Het gaet ooc op Trueren alle die
willen/ oft op Sij ghingen alle drie beruoets.

1.
Och steruen mijnder natueren
Dat heeft mi wee ghedaen
Ick hoep aen onsen heere ||
Ick sals goeden loon ontfaen
2.
Och dat ic mijnder natueren
Noyt also vele en sterf
Als ick wel hadde ghemoghen
Dat rout mi menichwerf.
3.
Die gheest en die natuere
Die striden dicwils seere
Och wie den strijt sal winnen sal
Dat weet ons lieue heere
4.
Die gheest moet bouen bliuen
Natuere ghi moet v saten
Ghi moet noch seer bedwongen sijn
Ghi sijt soe onghelaten
5.
Ick sal natuerken bedwingen
Al sout mi costen vele
Al soude ick daer om steruen
Ende alle mijn leefdage quelen
6.
Al mijn leefdaghe te quelen
Dat mocht wel wesen waer
Mijn ionghe nature te steruen
Dat valt mi veel te swaer.
7.
Ick sal natuerken steruen
Al sout mi costen al.
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Al om die groote vruechde
Die hier nae comen sal
8.
Een leuen ende een steruen
En mach niet te samen staen
Wanneer dat is ghestoruen
Een leuen volcht daer nae
9.
Och wie wil leeren steruen
Ick ghene hem goeden raet
Dat hi der dinghen wil deruen
Daer hem sinen sin op staet.
10.
Och troost der creatueren
Wat hebdy mi ghedaen
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Ghi hebt mi dick doen trueren
Ende weenen menighen traen
11.
Ick sochte aen creatueren
Troost/ ick en vantse niet
Had ic hem ghesocht aen Gode
Mi waer veel bat gheschiet
12.
Nu bidden wij onsen heere
Die alle dinghen weet
Dat hi ons te fteruen keere.
Het si ons lief oft leet

+

No. XLI. aant.
Op die selue wise.
1.
TUsscen twe hoge bergen
In eenen groenen gaert.
Daer bleef mijn lief in stride
Van hoogher minnen aert
2.
Ay lief van hooger minnen
Hoe sidy dus mismaect
Al om een arme siele
Die luttel nae v haect
3.
O heere doer v ghenade
Ende doer v minne goet
Hoe gaerne soude ick spreken ||
Tot v een minnelijck woert
4.
Och edel creatuere
Vry edel siele sijn
Wat dinghe is v begheeren
Dat ghi versoect aen mi
5.
Och lief van hooger minnen
Van hoogher minnen aert
Hoe gaerne soude ic mi vermeyen
In uwer minnen gaert
6.
Och wildy v vermeyden
In mijnder minnen gaert
So moet ghijt al begheuen
Daer uwen sin toe staet
7.
Hoe sal ick dat ghemaken
Mijn lief mijn minnekijn
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Altemael te versaken
Dat is seer groote pijn
8.
Och edel creatuere
Wel edel siele mijn
Slaet doch op v ooghen
Aensiet mijn bitter pijn.
9.
Aenden cruce wilt versinnen
In eender perssen swaer
Stont ick om uwer minnen
Om v te ontfangen aldaer
10.
O Iesu lieue heere
Ick bid v staet mi by
Ick wil die werelt laten
Al om die minne van dy.
11.
Ick wilse nv al begheuen
Ende soecken diep ootmoet
Op dat ic hier nae mach leuen
Ende vercrigen dat eewige goet
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No. XLII.
Op die selue wise.
1.
O Ihesu heere hier bouen
Lof moet v altoos sijn
This recht dat wij v louen
Al om den name dijn
2.
Want hi is alsoe soete
Der sielen medecijn
Het is alder qualen boete
Ende troost van alle pijn.
3.
So wie dat bidt den vader
Doer Iesus name fijn
Hi crighet alle gader
Lof soete heere mijn
4.
So wie dat hem wil minnen
Die moet hem volghen nae
Ende mercken wel van binnen
Waer dat hi henen gae.
5.
Want Iesus is ghegangen
Doer pijn ende liden groot
Voer ons heeft hi ghehangen
Ende sterf die bitter doot.
6.
Wie met hem wil verbliden
Die sal dat wel verstaen
Dat hi hier oock moet liden
Alsoe hi heeft ghedaen
7.
Mer wie daer voer vergrouwet
Ende altoos in sonden sijn ||
Die en mogen niet anseouwen
Hier nae sijn claer aenschijn
8.
So wie in druck verhogen
Ende liden blidelijck
Die sullen hier nae moghen
Besitten dat eewighe rijck
9.
O Iesu lief van minnen
Lof si v tot alder tijt
Laet ons v rijck ghewinnen
O heere ghebenedijt
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No. XLIII. aant.
Op die selue wise.
1.
HEt quamen drie coninghen ghereden
Wel verre wt orienten lant
Tot Bethleem der steden
Haers ghelijc men noyt en vant
2.
Te Ierusalem so wij horen
Aldaer so wouden si sijn
Si vraechden waer is hi gheboren
Der ioden coninc sijn
3.
Wij comen hem aenbeden
Wij hebben sijn sterre ghesien
Het is seer corts gheleden
Het moet wonder bedien
4.
Als Herodes dat verhoorde.
Wel seere ontsach hi hem.
Van binnen hi hem verstoorde
Ende alle Hierusalem
5.
Hi beual hen te gane
Hi sprack gaet soect dat kint
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Ick wilt oock beden ane
Coemt segt mi als ghijt vint
6.
Als si buten Ierusalem quamen
Op dyen seluen tijt
Haer sterre si weder vernamen
Dies waren sij seer verblijt
7.
Die sterre was hen voer gaende
Tot daer dat kindeken was
Ende daer bleef si staende
Sij buychden neder int gras
8.
Een huysken sonder doren
Dat vonden sij daer bi
Ende dat kindeken gheboren
Van Maria die maghet vry.
9.
Sij vielen opter eerden
Voer tkindeken. xiij. dagen out
Sij offerden hem met weerden
Wierooc/ myrre/ en gout.
10.
Snachs als si slapen wouden
Heeft hen Gods engel gheopenbaert
Eenen anderen wech dat sij trecken souden
Tot haren lande waert.
11.
Nu louen wij alteenen
Dat kindeken weerdelijck
Dat hi ons wil verleenen
Hier nae sijn eewich rijck

No. XLIV. aant.
Op die seluc wise
1.
MAria maghet reene
Des sondaers toenerlaet ||
Ghi sijt schoon/ suuer/ reene
Daer minen troost aen staet
2.
Al ben ick vol misdaden
O hoochste vrouwe vry
Fonteyne van ghenaden
Toont toch v duecht aen mi
3.
Vrijdt ons van allen sonden
O schoonste ooghen opslach
Op dat ick tot allen stonden
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V lief kint dienen mach.
4.
In v is sulck vermoghen
Wat ghi aen God begheert
Elck mach bi v verhoghen
Troost mi scoon bloeme weert
5.
Aen v stelle ick al tsamen
Mijn siele/ lijf/ ende goet/
O bloeme vry van blamen
Neemt mi in v behoet.
6.
Princesse hoochste verheuen
Voer al dat God gheboot
Bewaert ons in dat leuen
Beschermt ons van alder noot
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No. XLV.
Op die selue wise
1.
ICk weet noch drie ghesusterkens
Die ongestoruen sijn
Dat si God niet en vreesen
Des lijdt mijn hertken pijn
2.
Och maechdekens ghi moet beghinnen
Die wile dat ghi hebt den tijt
Al sijt ghi noch ionc van iaren
Ghi en hebte gheen respijt
3.
O maechden ghi moet beginnen
Die wile ghi hebt den tijt
Oft ick wil van v varen
Ende soecken mijn profijt
4.
Paulus heeft ghesproken
Soe veruaerlijck een woert
Die leuet naden vleesche
Moet steruen die eewige doot.
5.
Wee der armer sielen
Diet al betalen moet
Laet ons voer God gaen knielen
Dat hi sijn sentencie versoet
6.
Och leuen wi naden gheste
Ende hebben de vreese van God
So en doruen wi niet sorghen
Alvoer die eewighe doot.
7.
O maechdekens van onsen conuente
Dit is ter eeren van dy
Ick ben noch arm van duechden
Bidt Gode dat hi mijn hertken verbly

No. XLVI.
Op die selue wise
1.
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HEer Iesus en sijn beminde
Die dragens wel ouer een
Sy moet der sinnen steruen
Ende latent al/ om een
2.
Och siele/ och edel siele
Wel lieue dochterkijn ||
Keert u van buyten inne
Die vruecht is al in mi
3.
Hoe mocht ic dat gheleeren
Ick ben so onbereet
Ende onghestelt van binnen
Te doen dat God begheert
4.
Ghi sult mi wel betrouwen
Ghi en dorft v niet ontsien
Ghi sult mi so hoghe bescouwen
Wildy die dinghen vlien
5.
Die siele die was seer wise
Sy dachte in haren gront
Ick wil vertiden mi selue
So wort mi de waerheyt cont
6.
Doen wert bedruct nature
Ende sprac/ wat is benomen my
Het ghene dat minen sin wel beualt
Hoe salt ghelaten sijn.
7.
Die gheest sprac natuerken
Merct wat is ghespruyt in di
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Een boom met quade vruchten.
Doet wt dat wortelkijn.
8.
Ick heb v trouwe belouet
Bouen alle die ick weet.
Ay heere sijt mijns ghenadich
Al ben ick onbereet.
9.
Hebdy mi veel belouet
Met wercken qualijc volbracht
Dat sal ten wtersten daghe
Hooghelijck sijn gheacht.
10.
Maer wilt ghi v bekeeren
Noch wil ick v ontfaen
In alsoe groter minnen
Oft ghi noyt en hadt misdaen.
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No. XLVII. aant.
Op die selue wise/ oft op valckensteyn
1.
IC sat op eenen vasten gront
Daer as so moeste ick sceyden
Ick quam in eender corter stont
In een alsoe dorren valleye
2.
Nu sceyden wi nu sceyden wij
En dat moet ymmer wesen
So wie die minne Iesu draecht
Hi sal dat sceyden wel ghewesen.
3.
Mijn hert was in pine groot
Dat sceyden moeste ick leeren
Natuere sterf so menigen doot
Eer si haer af conde ghekeeren.
4.
Dat scheyden was my een bitter woert
Dies werdick wel gheware
Dat sceyden heeft mijn herte verstoert
Gebracht in groter vare
5.
Dat sceyden is een edel schat
Diet wel ghelijc can draghen
Sij wandelen inder minnen pat
Die scheyden sonder claghen
6.
Eylaes dat en heb ic niet gedaen
Dat moet ick nu besueren.
Tsceyden heeft mi leet ghedaen ||
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Dat doet mi dicwils trueren
7.
Nochtans wil ic in minen moet
Dat sceyden niet versmaden
Dat sceyden sal mi wesen goet
Ick heb mi wel beraden
8.
Als ic seker waende te sijn
So vinde ic mi al bedroghen
Dat sceyden is mi een medecijn
Ick ben daer mede ontuloghen
9.
Gode wil ick mijn herte opghenen
Ende gaens nu alle menschen af
Ende soecken troost int eewich leuen
Daer ick gheduerich in bliuen mach.
10.
Herte ende sin wil ick hem opghenen
Bouen al dat ic ghescapen weet
Dat ic so spade hebbe begonnen
Dat is mi met goeder herten leet
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No. XLVIII.
Op die selue wise/ oft op mijn heere van valckesteyn
1.
DIe minne van Ihesus becoemt ons wel
Wi connense wel gheliden
Mer temptacie en voerspoet snel
Es ons so swaren striden
2.
Wat ic beghinne/ wat ic aengae
Ic en cans niet wel gheliden
Dat doet die bose viant al
Met sijnder valscher wisen.
3.
Laet ons aenroepen ende begheeren troost
Al aen der maghet Marien
So sal die viant ymmer moeten
Met alle crachten van ons vlien.
4.
Ick rade alle menschen ionc
Sijnt mannen oste vrouwen
Dat si haer herten tot Gode keeren
Ten sal hen niet berouwen
5.
In deser werelt en is gheen troost
Het is al cost verloren
Laet ons aen god soecken troost
Sijn troost mach ons vromen
6.
Wi en souden na gheen menschen vraghen
Wilden wi gode behaghen
Want hy mach ons sijn gracie ghenen.
Bi nachte ende oock bi daghen
7.
O mensche keert v tot Gode waert.
Het sal v veel meer baten.
Ende leert van herte oetmoedich sijn
Ende leest in charitaten
8.
Dye dit liedeken heeft ghemaect
God die wilse in duechden sparen
Ende brengense na deser corter tijt
Al in der enghelen scharen ||

No. XLIX.
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1.
DEn tijt heb ick verloren
Dien ick ter werelt gaf
God gheue mi licht van binnen
Dat ick mi beteren mach
2.
Hoe ick mi bet bedencke
Hoe mi meer rouwet den tijt
Dat ick in eertsche menschen
Noyt sochte mijn iolyt
3.
Och aertsche creatueren
Heb ick gheuonden loos
Had ick gaen dienen Gode
Hi waer mi getrouwe altoos.
4.
O heere wel lieue heere
Waer is die druyue ghelesen
Daer mine sondighe siele
Soe saen was in gheweghen
5.
Die druyve is ghewrongen
Dat sap is wt ghegaen
Die bandekens sijn ontsprongen
Die aen dat herte staen.
6.
Och had ick noch te doene
Al dat ick heb ghedaen
My is alsoe te moede
Ick en souts niet ane gaen
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7.
Waer ic noch alsoe ionghe
Als yemant in dit conuent
Ick en soude niet meer beminnen
Beneden dat firmament.

+

No. L. aant.
Dits die wise van Die daer iaecht Het gaet oock op die wise van
Tandernaken al opten rijn.

1.
Ick heb gheiaecht al mijn leuen lanc
Al om een ioncfrou schone
Die alder soetste wijngaert ranck
Die is in shemels throone
Si es met engelen also omset
Ic en can daer niet bi comen
Dat || hebben mijn sonden belet
Dies wil ick my ontvromen
2.
Ick ben verdwaelt in deser nacht
Die werelt heeft mi bedroghen
Ghenoecht heb ick soe seere gheacht
Mijn waen heeft mi ghelogen.
Rijcheyt en eere heb ic bemint
Ende ydelheyt vercoren
Al iagende ben ic dus verblint
Ende heb minen wech verloren
3.
Ick wil op staen/ this meer dan tijt
Ende hem soecken alleene
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Der maghet sone ghebenedijt
Iesus yst die ick meene
Hi is den wech alsmen verclaert
Ick wil mi tot hem keeren
Den rechten wech ter maghet waert
Sal ick aen hem leeren.
4.
O Iesu heere nu bid ick dy
Al wt mijns herten gronde
Van sonden wilt mi maken vry
Nu ende tot allen stonden
Laet mi die waerde moeder dijn
Met suyuerheyt aenscouwen
Doer haer wilt mijnder ghenadich sijn
Want mi mijn sonden rouwen.
5.
Der enghelen vrouwe wilt op mi slaen
V ontsermhertighe ooghen
Ick heb so swaerliken misdaen
Dus lijdt mijn herte dooghen
Ghi sijt des sondaers toeuerlaet
Ende onderstant der armen
Ghi sighet daert al aen staet
Wilt v doch mijnder ontfermen.
6.
Vrienden/ maghen/ ende schat
Die willen mi beswijcken.
Scriftuere bewijst wel dat
Ic moet van haer gaen strijcken
O moeder Gods wilt mi bi staen
Als ick sal moeten steruen
Want elck sal loon na wercken ontsaen
Wilt mi ghenade verweruen
7.
Och die dit liedeken eerstmale sanck
Was seer ghequelt van binnen
Sijn vleesche heeft hem ghemaect so cranck.
Dat hi was flau van minnen.
Iesus dranc den bitteren dranc ||
Aent cruys om smenschen leuen
Bescermt ons van den helscen stanc
Ende van dat eewich beuen

No. LI. aant.
Op die selue wise
1.
BLiden moet in tegenspoet
En doet gheen liden wijcken
Want hijt bekent diet v toe sent
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En sal v niet beswijcken
Want God altijt de gene troost
Die sijn beuaen met liden
Hier om hebt moet in tegenspoet
Na liden coemt verbliden.
2.
Gheen mensche en leeft in deser tijt
Die liden mach ontganghen
Al schout hijt met groter vlijt
Nochtans wort hi gheuangen
Mer die gecastijt wort in deser tijt
Ende hem daer in can liden
Nae dit verdriet dat hem gheschiet
Sal hi noch hem verbliden
3.
Hi is gheuaen wil hijt verstaen
Met liden vast ghebonden
Die met genoechte soude vergaen
In swaren val der sonden
Mer dat verdriet en ghehenget niet
Dat hi dus coemt in vreesen.
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Maer tegenspoet dat hem gemoet
Doet hem voersichtich wesen
4.
Aldus versint dat hem God mint
Die hi castijt met liden
En dloon bekint/ ende onderuint
Wat wil hi dan vermiden
Hier om met vlijt/ angaet den strijt
Soe moechdy Iesum winnen.
Want wie wel doet in tegenspoet
Heeft altoos vrede van binnen.
5.
O mensche goet hier om hebt moet
En wilt gheen liden wiken
Want niemant en li gelooues mi
Sonder liden op aertrike
Hier om verdraecht al onuersaecht
Ende wilt daer niet op achten
Wort ghi ghewont in uwen gront
Ons heere salt v versachten
6.
Dat siluer is claer ende openbaer
Inder scrifturen bewesen
Dat hem ghemoet groot teghenspoet
Die Gode bequaem sal wesen.
Want int ghemeyn den herten reyn
Wel veel op coemt te liden
Want die weldaet wert dicwil quaet
Verkeert in allen siden.
7.
Een troostelijck woert heb ick ghehoert
Dat doet mi vrolijck liden
Dat God hier loont/ ende namaels croont||
Die vromelijcken striden
Hier om weest vro/ doet ooc also
En laet al ouer ganghen
Der vruechden croon/ int shemels throon
Suldy daer voer ontsanghen.
8.
Der lijdsaemheyt is toegeseyt
Dat si daer croon sal draghen
Die dan sijn schult/ quijt met verdult
Die en derf hem niet beclaghen
Hier om so lijt/ een corte tijt
Ten sal niet langhe dueren
Want God verblijt/ die hi castijt
Lijdt vrolijck sonder trueren

No. LII.
Op die selue wise
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1.
DIe soete Iesus lach int hoy
Ootmoedelijc voer twee stomme beesten
Al en was tlogijs niet alte moy
Nochtans hielt hi daer in sijn feeste
Met haer/ die alder ootmoedichste van gheeste
Sijn moeder/ dat suyuer maechdekijn
Dies singhen wij nu/ die minste en oock die meeste
Gebenedijt moeten si beyde sijn.
2.
Als Iesus lach int open huys
Ende beesde met sijn leden cout
Maria aensach dat groot abuys
Si dancte hem seer menichfout
Dat hi die vaders ionc ende out
Verlossen soude wter hellen pijn
Des singhen wij nu met herten stout
Ghebenedijt moeten si beyde sijn.
3.
Maria nam in corter stont
Haer lief kint op haren schoot
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Si leyde hem aen haer borstkens ront
Die si hem minnelijc boot
Si custe hem aen sijn mondeken root
Ende seyde/ willecoem sone mijn
Des singen wi nu cleyn ende groot
Ghebenedijt moeten si beyde sijn.
4.
Een cribbeken stont daer ghemaect
Te Bethleem tot dyer tijt
Daer leyde si hem in al naect
Iesus Gods sone ghebenedijt
Ende verlosser van alle der werelt wijt
Met sinen bloede met sijnder pijn
Dies singhen wij nu met groten iolijt
Ghebenedijt moeten si beyde sijn.
5.
Ioseph maect ons een papken soet
Haestelijck in corter tijt
Laet mi doch voeden dit onnosel bloet
Het is Gods sone ghebenedijt. ||
Hi sal verlossen dies seker sijt
Adams geslachte wt haer gepijn
Dus singen wij nu ende talder tijt
Ghebenedijt moeten si beyde sijn
6.
Ioseph sprack met haesten groot
Al tot die maget goedertieren
Ey lacy hier en is melck noch broot
Wat soude ick doen ten viere
Doen verscricte die maghet al so schiere
Vol tranen quam haer vriendelijck aenschijn
Dus singhen wi nu in goeder manieren
Ghebenedijt moeten si beyde sijn.
7.
Si die dit liedeken heeft ghedicht
Was seer bedruct van sinnen
Eylaes sy en was niet wel verlicht
In goddeliker minnen
Mer si droech doleur int herte binnen
Ende daer toe menich swaer ghepijn
Maer si sanghet om troost te ghewinnen
Ghebenedijt moeten si beyde sijn.

No. LIII.
Op die selue wise.
1.
EEn vrolijck salich nyeuwe liet
Alder werelt openbare
Vanden kindeken dat Iesus hiet
Te Bethleem wast ghebaret
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In groter armoeden ende verdriet
Somen daer mocht aenscouwen
En daer leedt hi swaer verdriet
In alsoe groter couwen
2.
Al was hi coninck van groter macht
Wt Dauids geslachte gheresen
Hi heeft so langhe na ons ghewacht
Doer hem sijn wij ghenesen
Doen hi in dyen donckeren nacht
Gheboren was midts desen
Die heer was van groter macht
Heeft ons verlost in desen
3.
Dat cleyne kindeken suuerlijc
Is ons ghegeuen ghemeyne
Die nu wort dus iammerlijck
Verdruct int swerelts pleyne
Want die moeder suyuerlijc
Si hoorde hem clagelijc weenen
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Ende al met tranen druckelijck
Haer hert was cout als steenen
4.
Daer wayden menige winden stout
Rijm/ haghel/ onghetemperde lochte
Dat kindeken lach daer naect en bloot
Van couden also onsochte
Nu peyst hoe Mariam dat verdroot
Dat si hem niet leg- || ghen en mochte
In doecxkens sijn sijn ledekens bloot
Des had si grote ongenoechte
5.
Och wat armoeden moeste daer sijn
Doen die soete Iesus daer neder lach
Want van coude leedt hi grote pijn
Gelijcmen daer openbaer aensach
O Maria maghet sijn
Dat was v een swaer ghelach
Want daer en was gheen sonnen schijn
Ost vier/ of eenich ander solaes
6.
O heilige Ioseph suyuer ende reyn
Wat groten liden hebt ghi ghehadt
Als Maria die maghet fijn
Al op die aerde neder sadt
En si dat costelic godlijc greyn
In alsulcken couden nacht
Tusschen twee stomme beesten alleyn
Bewaerde dien dierbaren schat
Doen lach hi daer die heere was
Wten vrienden ende maghen
Ter werelt ghecomen als die sonne doert glas.
Voerwaer ten sijn gheen sagen
Na dat Maria sijns ghelach
Si heeft die sorghe ghedragen
Want si behoetster van hem was
In alle sine daghen.
8.
Nu hoort hoe couden weder dat was
Doen dat kindeken lach inder crebben
Want daer hout noch brandt en was
Wat sorge moeste Maria doen hebben
Want daer siluere noch gout en was
Om den cost dair af te betalen
Doe Maria te Bethleem was
Waer mocht sijt doen al halen
9.
Nu hoort hoe dat kindeken teeder van leden
Al nae die ioetsche wet
Opten achtsten dach was besneden
Ende oock inden tempel gheset
Daer si hem grote pine deden
Ende sijn bloet voer ons storte wt
In sijn soete ionghe leuen
Die heere der werelt wijt.
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10.
Hoe heeft ons nu die heere besocht
In sinen ionghen leden
Ende in sijnder herten gheknocht
Dies wi wel moghen leuen
Want hem is een grote offerande ghebrocht
Gout/ myrre/ ende wieroock || mede
Bi eender sterren is hi ghesocht
Wt menighe vreemde stede.
11.
Och laet ons nu tot Bethleem gaen
Daer dat kindeken inder cribben leet
Die met sonden sijn beuaen
Hy is altijt bereet
Ons in sijn ghenade te ontfaen
Als ons die sonden sijn leet
Hi wil ons in sijn rijck ontfaen
So ons die scrifture leert
12.
O opperste heere der heeren
Wilt ons toch een kindeken sijn
Als wij van deser werelt sullen moeten scheeden
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Met drucke/ met liden/ ende pijn.
Ende wilt ons dan bereyden
Die costelijcke fonteyn
Dijnre grooter ontfermherticheyden
Ende verlost ons vander hellen pijn.
13.
Och heere wilt onser ghedincken
Doer den kelck der bitterheyt
Dyen v liefste moeder moeste drincken
Hi was haer soe swaer bereyt
Doen ghi aenden cruce wout drincken
Die selle bitterheyt
Wilt ons v bitter liden doch schincken
Al sijn wij qualijck bereyt
14.
Och heere ick mach wel beclaghen
Minen verloren ionghen tijt
Dyen ick aldus heb ghedragen
Met sonden/ met haet ende nijt
Ende wilt doch dyes niet ghewaghen
Als ghi ten ordeel comende sijt
Want mijn siele sal claghen
Ouer mi allendich catijf

No. LIV. aant.
Dit is die wise/ ghelijck alst beghint.

1.
VAn liefden comt groot liden
Ende onder wilen groot leyt
Het minde die maget || Maria
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Den Gods soon wel ghemeyt
Si minde hem seer/ si hadde hem lief
Als si hem sach in liden
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Si en conde gherusten nyet.
2.
Maria was in liden
Si ghinc eenen droeuen ganc.
Tot Hierusalem voer die poorte.
Die si ontsloten vant
Daer sach si comen haers herten lief
Met eenen cruce gheladen
Als een verbannen dief
3.
Met weenentlijcken oogen
Dat si hem ane sach
O my sprac si doen eylacen
Is dit den droeuen dach
Die van my is ghepropheteert
Dat mijn hert soude doersniden
Dat wreede bitter sweert.
4.
Iesus sprak o moeder
Ghegroet so moet ghi sijn
Dit cruys dat moet ick draghen
En liden voer hem die pijn
Dat Adam mijn knecht heeft verdient
Voer hem so wil ick steruen
Het was mijn beste vrient
5.
Nu ben ick hier alleyne
Een moeder onghetroost
Ick sie hem in groten liden
Den Gods soon alder hoochst
Ic min hem seere/ ic heb hem lief
Mocht ic hem helpen draghen
So en waer mijn liden niet.
6.
Ghi en sijt daer niet alleyne
Sprac een engel wten throon
Ick ben een bode tot v ghesant
Wel edel maghet schoon
Mijn heere heeft mi tot v ghesant
Dat ick v soude troosten
Ic en weet oft ghi hem yet kant?
7.
En soudick hem niet kennen
Ick kenne hem badt dan ghi.
Ick sach hem in sijn liden
Dies lijdt mijn herte pijn ||
Sijn armen sach ick wt recken
Ende aenden cruyce slaen
8.
Ick heb hem horen roepen
Tot sinen vader inden throon
Och willet hem vergheuen
Sij en weten niet wat sij doen
Ontfermt v ouer der menschen schout
Daer ick den doot om steruen moet
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Al aen des cruycen hout
9.
Die engelen songen schone
Al inden hooghen throon
Die alder bedroefste moeder
Stont onder des crucen boom.
Die moordenaer riep ontfermelijck
O heere wilt mijnder ghedencken
Als ghi coemt in v rijck.
10.
Iesus verblide hem seere
Al in des moordenaers roep
Hi keerde hem wederomme
Met eenen sachtmoedigen moet
Hi sprac o vrient sijt dies wijs.
Ghi sult heden wesen
Met mi int paradijs
11.
Hi sprac tot sijnder moeder
Daer hi aent cruyce hinck
Met weenentlijcker stemmen
Och vrouwe siet hier v kint
Ioannes lieue discipel mijn
Siet die bedroefde moeder
Want die beuele ick dy.
12.
Sijn leden begonden te beuen
Hi was seer onghedaen
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Die doot street tegen dat leuen
So begonste sijn herte tontgaen.
Hi riep Hely o vader mijn
Hoe hebdy mi nu ghelaten
In desen allendighen schijn
13.
Och alle creatueren
Die God ghescapen heeft
Coemt nu tot deser vren
Met eenen bedroefden gheest
Helpt ons beclaghen den grooten noot
Die hemel ende aerde ghescapen heeft
Die hanghet hier naect en bloot.
14.
Die hoghe prince der heeren
Iae mede die hemelsche vorst
Met also heesscher stemmen
Sprack hi/ o mi dorst.
Die soete fonteyn diet al versaet
Met edick ende met galle
Wert hi ter stont ghelaeft
15.
Die eenighe soon des vaders
Iae mede die hooghe God
Daer die engelsche scaren voer knielen
Is nu der ioden spot
Sij riepen cruyst hem/ si maecten iolijt
Ghi en sijt gheen || coninck van Israhel
Ghi sijt vermaledijt
16.
Sijn ooghen begonsten te weynden
Die minne bewees haer cracht
O vader daer ghi mi om hebt ghesonden
Dat heb ick nu al volbracht
Sijn stemme was lude ende heesch
Met eenen gheneychden hoofde
Gaf God sinen gheest.

No. LV.
Op die selue wise/ oft op Een nidich herte is seer gepijnt
1.
O Minnelike alder opperste cracht
Waer om hebt ghi mi oyt ghemint
Ende na v wesen ooc ghewracht
Dyen ick so luttel heb versint
Nochtans ben ick gheboren
V te hebben wtuercoren
Als mi eenich verstant beghint.
2.
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Water/ zee/ lucht/ het paradijs
Sonne/ mane/ ende sterren claer
Schiept ghi om mi/ ick bens nu wijs.
My beminde ghi. xxxiij. iaer
Met woerden ende met wercken
Dat ick v soude bemercken
Inden gheest al openbaer
3.
Wwen gheest hebdy mi verclaert
Ghelijck een minnare gheerne doet
Ghi en hebt v lichaem niet ghespaert.
Ghi schonct mi al v herte bloet
Op dat ick dit soude smaken
Ende na v minne haken
Ghelijck een minnersse doet.
4.
Eglentier/ boomen/ ende cruyt
Vruchten/ ende elementen vry
Gaefdy mi doer v virtuyt
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Maer ghi wilde mi wesen bi.
Tot eenen testamente
Ghi en liet van v gheen prente
Maer v wesen recht soot si
5.
Ghi segt/ this al v melodie
By des menschen kinderen te sijn voerwaer
Ghi segt/ doet dat ic v ghebiede
Mijn rijcke volcht v naer
Bi v wilt ghi ons stellen
Wt liefden wilde ghi tellen
Van mijn hooft bisonder elc hayr
6.
Gheen meerder liefde yemant en heeft
Dan die hem voer sijn vrienden stelt
Een huerelinck diemen huere gheeft
Die Iaet sijn scapen opt velt
Al vanden woluen verschoren
Maer ghi stelt v daer voren
Dies men v een goed herder scelt.
7.
Wie aen v roept ghi hoort hem || schier
Ghi sijt der armen toeuerlaet
Rijcheyt van die v minnen hier
Der penitenten aduocaet.
Die haer sonden besuchten
Alle menschen die tot v vluchten
Ghi minlijc in v gracie ontfaet
8.
Ghi en verdrijft v minnaren niet
Noch en vergheet die ws ghedinct
Elck hem verhuecht die v aensiet
Alle licht in v aenscijn blinct
Dwelc verblijt den hemel binnen
Mids uwe woerden van minnen
Men daer eewelic singt en sprinct
9.
Wie dat van v hier oyt yet badt
Sijn begeerte hi ontsinc
Ick neme v voer minen schat
Dat geeft mi o hemelsce coninc
In een godlijck ghebruyken
Wilt mi in v armkens luycken
Dit begheer ick voer alle dinc.

No. LVI. aant.
Op die selue wise
1.
ALs ons den winter henen gaet
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So coemt ons die coelen meye
Dan singhen die voghelkens schoone
So menigerhande gheleye
Dat doen si al om haer Gods danc
Met groter melodie
Bouen alder engelen sanck
2.
Maria is een fonteyne
Daer al minen troost aen staet
Ende een lelie reyne
Die hem seer wel behaecht
Hi wilde van haer gheboren sijn
Om dat hi ons soude verlossen
Al wter aertscher pijn.
3.
Hi daelde in aertrijcke
In dit ellendighe dal
Om dat hi ons soude verlossen
Al wt der sonden val

Een devoot ende profitelyck boecxken

78
+

Daer ons Adam die vader in brocht
Al bi des viants rade
Dat hi verbrack tghebot
4.
Sij voeren alle ter hellen
Beyde cleyn ende groot
Daer waren si so menich iaer
In duysternissen groot.
Tot dat die heere verresen was
Doen quam hyse verlossen
Veel claerder dan den dach
5.
Met een groote claerhede
So quam die heere aldaer
Hi stack die poorte ter neder
Die ghesloten hadde ghestaen
Hi haelde daer sijn vrienden wt
Met groter vrolichede
Soe waren sij verblijt
6.
Dus waren si in vruechden ||
In blischap menichfout
Die heere wildese laten
Ende comen nederwaert
Om sijn lichaem dat hi aen nam
Ende verrees in paeschdaghe
Tot Maria dat hi quam
7.
Met troostelike woerden
Dat hi tot haer sprack
God groet v heylighe moeder
Maria verblide haer daer af
Sy sach daer haren gheminden staen
Dyen si vanden cruyce
So deerlijck hadde ontfaen.
8.
Maria roose bloeme
Vry edel maghet vry
Bidt Iefum uwen sone
Dat hi mijnder ghenadich si
Als ick van hier scheyden sal
Dat hi mijn siele brenghe
Al in dat hemelsche dal.
9.
Die dit lieken heeft gemaect
God gheue hem goet bekennen
Dat hi so sijn leuen mach brengen
Tot eenen saligen eynde
Ende leuen so in deser tijt
Dat hi hier nae mach comen
Al in dat eewich rijck
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No. LVII. aant.

1.
GHeen meerder genuechte op aerde niet en is
Dan die int herte te vreden is
Dient God in minnen reyne
En laet die werelt die werelt sijn
Want alle dingen verganckelijck sijn
Behaluen God alleyne ||
2.
Ghenoechte der werelt en mach niet staen
Schoonheyt des lichaems sal vergaen
In alsoe corten stonden
Onsen tijt is cort/ dye doot is snel
Wildy hier naemaels wesen wel
So leeft nu reyn van sonden
3.
Het goet der werlt en mach nyet baten
Het gheselscap moeten wij al hier laten
Wij moeten cortelijc steruen
Ic bid v heere gheeft mi respijt
Dat ic hier nu in desen tijt
Ghenade mach verweruen
4.
Wij moeten alle steruen dat is sekerlijck
Daer om rade ick een yegelijc
Dat hi nu steruen leere.
So can hijt als hi steruen moet.
Ende varen sonder tegenspoet
Bi Iesum onsen heere.
5.
Ghi ionghe herten al eest v pijn
Ghenoechte te deruen/ gheuanghen te sijn
Troost v met onsen heere
En voer den arbeyt die ghi hier doet
Sal v God gheuen dat eewighe goet
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Dat eyndet nemmermeere
6.
Die ghene die haer willeken hebben hier
Sij singen/ sij springen/ sij maken goet chier
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Mer cortelijc sullen sij smaken
Die bitter doot/ die nyemant en spaert.
De helle die voer hen open staet
Daer sullen sij in gheraken
7.
Och heere die alle herten doersiet
Beschermt ons vore dat swaer verdriet
Als coemt die leste vren
Lof si v heere tot alder tijt
En troost de ghene die op aertrijc
Nu hemelrijc besueren
8.
Die dit lieken eerstwerf sanc
Na Gods ghenade hem verlanct
Hi heuet so wel ghesongen
Onse heere God die bermhertich is
Die wil ons gheuen verghiffenis
Van alle onse sonden

No. LVIII.
Op de felue wise
1.
WErwaerts dat ick mi henen keere
Ick en vinde aen die menschen gheenen troost
Nature wil mi verheeren
Ende ooc die helsche viant boos
O weerdighe suyuer Maria
Staet mi altoos in staden. ||
2.
Ghi doet mi altoos liden
Ende ghi en verblijt mi niet
Mi dunct in alle siden
Mijn clagen en helpt mi niet
Mer ghi verblijt tot alder tijt
Ende laet mi staen alleyne
3.
Nochtans so wil ick hopen
Het sal noch eens al worden goet
Sal ick ter minnen lopen
En ghebruken dat eewich goet.
So moet ic al mijn genoechte
In bitter liden maken.
4.
Ghi sijt een wijngaert rancke
Mijn alderliefste wtuercoren lief
Mocht ic van uwen druuen smaken
So waer mi seer wel geschiet
Ende van alle siecheden
Waer ick te mael ghenesen
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No. LIX.
Op die selue wijse
1.
ONtfermt v my God heere
Ick ben ghepijnt so seere
V minne eest diet mi doet
Gae ick tot uwer schole
Die werelt seyt dat ick dole
Laet ick dat aertsche goet.
2.
Volghe ick v leere
Die werelt versmaet mi so seere
Die ick noch laten moet
God de heere spreect daer tegen
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Die arme hebben dat leuen
Daer om storte ick mijn bloet
3.
Hoort/ hoort alle die minnen
Ick gheue v medecijn
Wercter na dat is v goet
Ick was arm van gheeste
Suuer van herten reyn van vleesce
Als een lam was ic gheuoet
4.
Wacht v die grote blame
Die werelt van Adame
Trede ick so snel onder die voet
Ick machs mi wel scamen
Maer dat ick draghe die name
Dat ick wil schinen goet
5.
Het is tijt dat ick beghinne
Te steruen minen sinne
Die doot coemt onuerhoet
Onse heere spreect van binnen
Hoort alle die mi minnen
Coemt in mijns vaders goet

No. LX.
Op die selue wise
1.
GOds geest leert van binnen
So wie die waerheyt wil verstaen
Hi moet hemseluen sien binnen
Ende in sinen gronde gaen
Beelden ende vormen ledich staen
Ende alle ghescapen dinghen
2.
En dat vernam een raet des gheests
Hy sprack/ natuere ghi moet steruen
Alle ghenuechte des vleesches ||
Ende alle creaturen af gaen
Soe moechdy in rusten in vrede staen
Ende leuen naer den raet des gheests
3.
Die reden sprack
Hier en is gheen langer beyden
Dat licht verlicht de siele mijn
Daer in so wil ick wesen
Al in dat licht der godheyt fijn.
Dair al die engelen onbeeldelic sijn
Dat is leuen bouen sinnen
4.
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Die waerheyt heb ic onderuonden
Die in minen gronde staet
Die heeft si mi ontbonden
Staende in grote ootmoedicheyt
Ghebruykende sijn properheyt
Van alle banden ontbonden.
5.
Vruechdelijck sijn wij ouercomen
Ende in haren oorspronck gheraect
In haren eersten beginne
Daer staet si alle dinghen naect
In eenen diepen afgront gheraect
Dats in eenicheyt te sine.
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No. LXI.
Op die selue wise
1.
TRueren is mijn lesse
In sorgen/ in liden/ ende druck
Wat wil ic mi vermessen
Ick en weet mi seluen gheen bestier.
Mijn herte gloeyt als een vier
Datter Iesus minne ghewesse
2.
Wel ouer schoon cypresse
Slaep ic/ waeck ic/ oft hoor ic messe
Altijt leyt hi mi inden sin
Dat doet sijn lieflijc clare aenschijn
Het beuanget mijn herte op dit termijn
Ick en can hem niet vergessen.
3.
Hi leyt so diep in minen sin
Die alderliefste die ick meyne
Mer lacy op mi en acht hi twint
Als ic sijns meyne seker te sijn
Dan moet ic deruen sijn claer aenscijn
En ic vinde mi alleyne
4.
Aldus yst een eewich striden
Tvleesch wilt den gheest verdriuen
Nature en cans gheliden niet
Ay lacy wat is mi gheschiet
Dit doet mi also groten verdriet
Si en wils haer niet vermiden
5.
Dus leyt mijn herte in groter sorgen
Ende in groter bangicheyt
Den tijt is bina ontgaen
Nochtans in sonden bliue ick staen
Dat cost my alsoe menighen traen
O Maria weest mijn borghen
6.
Dus rade ic alle herten reyn
Dat sij hem tot Gode keeren
Eer hen den edelen tijt ontgaet ||
Eylaes hi en wort niet achter haelt
Nochtans moet hier al wesen betaelt
Dat is te claghen seere
7.
Mocht ick mi doch vermeyden gaen
Metten liefsten die ick meyne.
So waer mijn trueren al gedaen
Ic soude hem so vast omhelsen gaen
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Met also menigen heeten traen
Hi en ontghinc mi nemmermeer
8.
Och lacy ic en can daer niet toe ghecommen
Natuere en moeste eerst sijn verwonnen.
Ende liden gaerne suer en soet
Ende bliuen altoos wel ghemoet.
Het si totten leuen oft totter doot
Ter minnender hoochster blommen

No. LXII.
Op die selue wise
1.
ICk soude so gaerne bi Iesum sijn
Maer ick en hebbe gheen duechden
Die schult die is mijn
Des lidick int herte grote pijn
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O soete waerde Iesu reyn
Wat raet wildy gheuen mi
2.
O siele wildy bi my sijn
So leert in liden verduldich sijn
Al yst uwer herten pine
Ick wil altijt v trooster sijn
O minnelike soete Iesu reyn
Wat raet suldy gheuen mi.
3.
Den noorden wint die wayt hier cout
Des vyants stricken sijn menichfout
Si schieten ooc haer pilen na my
In wat plaetsen dat ick si
O alder soetste Iesu fijn
Wat raet suldy gheuen my
4.
Heere God waer leyt mijns vaders lant
Dat is mijnder sielen onbekant
Ick wiste dat also gherne
Ick hope daer noch te comen
Ende hebben God te loone
Ende in liefden bernen.
5.
Te Ierusalem is ws vaders lant
God heeft sijn bode wt ghesant
Ouer gheheel aertrijcke
Dat wij alle souden comen
Die besitten willen te loone
Dat soete/ schoon/ eewich rijcke
6.
Die bloemkens groeyen daer in dat dal
Die rooskens en lelien ouer al
Alsoe ghenueghelijcke
Och siele en is dat nyet suuerlijc
Altijt te gebruycken sonder respijt
Wie hoorde oyt dies ghelijcke.
7.
Wanneer wij comen aen der || maechden dans
Daer sullen wi singen eenen nieuwen sanck
Met Gods moeder Maria
Die wil ons allen verbliden hier na
Met Iesum haren kinde
In blischap sonder ynde.
8.
Daer sullen wij singen en iubileren
Met nieuwe tongen discanteren
Alsoe ghenoegelijck
Och siele is dat niet suyuerlijc
Gods aenscijn te aenscouwen tot alder tijt
In dat ghenoechlijc hemelrijc.
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No. LXIII.

1.
Ick wil mi gaen vertroosten
In Iesus liden groot
Al heuet ghestaen ten boosten
Het mocht noch werden goet
Al om mijn sondich leuen
Ben ick met druck beuaen
Dat wil ick gaen begeuen
O Iesu siet mi aen
2.
Mijn suchten ende mijn kermen
Siet aen ghenadich God.
Eylaes wilt mijns ontsermen
Al heb ick v ghebot
Versmaet tot menigher vren
Ick wil mi beteren gaen
Dit doet mijn herte trueren
O Iesu siet mi aen
3.
Den tijt heb ick verloren
Die ghi mi hebt verleent
Nae v en wilde ick niet horen
In sonden was ick versteent.
Seer traech ben ic tot duechden
Al heb ick goed vermaen
Oorspronck der eewiger vruechden
O Iesu siet my aen
4.
Al ben ick vol van sonden
Wilt mijns ghedachtich sijn
V duecht is sonder gronden
Die schulden sijn al mijn ||
Ick kent al yst seer spade
En wilt mi niet versmaden
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Aen v roep ick ghenade
O Iesu siet my aen.
5.
Och lacy mi ocharmen
Hadde ict te voren versint
Soe mocht ick in uwen arme
Rusten als v kint
Om mijn groote misdaden
Mocht ick mi wel verslaen
Maer vat vol alder ghenaden
O Iesu/ siet mi aen.

Een devoot ende profitelyck boecxken

85
+

Fo. xxxvij.v-Fo. xxxviij.r

6.
Maria keyserinne
Des sondaers toeuerlaet
Vercrijcht mi ws kints minne
Want mi nu nauwe staet.
O maghet wilt mi hooren
In mijnder noot bi staen
Noch roep ick als te voren
O Iesu siet mi aen.
7.
O heylighen alle gader
Staet mi in noode bi
Wilt bidden God den vader
Dat hi mijnder ghenadich si
Mijn roepen en wil ic niet laten
Mocht ick ghenade ontfaen
Noch roepe ick macht mi baten
O Ihesu siet mi aen.

+

No. LXIV. aant.
Op die selue wiue.
1.
MEt desen nieuwen iare
So willen wij vrolijck sijn
Ons heeft een maghet clare
Ghebaert een kindekijn
Te Bethleem wtuercoren
So ons die scrifture verclaert
Is ons dat kint gheboren.
Die maecht bleef onbeswaert.
2.
Hier bouen wten throone
Is Gabriel ghesant
Tot eender maghet schoone
Al in dat ioetsche lant
Te Nazareth in die stede
Vant hi die maecht alleyn
Hi sprac / God gheue v vrede
Met Gode sidy ghemeyn
3.
Bouen alle vrouwen
Sidy ghebenedijt
By v sal sijn behouwen
Dat Adam heeft ontvrijt
Ghi sult in uwen lichame
Een edel vruchte ontfaen
En twifelt niet hier ane
Die maecht wert seer ontdaen
4.
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De maecht wert seer van binnen
Verscrict in haren moet
En dachte in haren sinnen
Wat wesen mocht die groet
Die haer die enghel dede
Want si en hadde niet ghesien
Si sprack ter seluer stede ||
Hoe sal dat moghen gheschien
5.
Die enghel sprack / o reyne
En weset niet versaecht
Ghi sult ontfaen alleyne
Ende bliuen suyuer maecht
Ende baren sonder pine
Dat licht/ der enghelen broot
Des sondaers medicine
Men vant noyt sijn ghenoot
6.
Hoe soude ic kint ghedragen
Ick en bekende gheenen man
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Daer om wilt mi ghewagen
Hoe soude dat wesen dan
Het is bouen naturen crachten
Te wesen moeder en maecht
Dus truer ic in mijn gedachten
Hier om ben ick versaecht
7.
O suyuer maecht van prisen
Waer om sidy versaecht?
Die heylighe gheest sal risen
In v wel suyuer maecht
Die Gods cracht wtuercoren
Sal v ter stont omuaen
Dat van v sal sijn gheboren
Sal Adams sonden af dwaen.
8.
Elyzabeth heeft ontfangen
In haerder ouder tijt
Al sijn haer dagen vergangen
Reyn maecht ghebenedijt
Het is al in Gods vermoghen
Dat is / oft wesen sal
Dus weest in goeden hoghen
Vertroost die werelt al.
9.
Adam ende sijn ghesellen
Die so langhe laghen gheuaen
Int voergheburcht der hellen
Om dat si hadden misdaen
Want Eua hadde verloren
Dat aertsche paradijs
O suyuer maecht vercoren
Lof si v ende prijs
10.
Die ootmoedighe maghet reyne
Viel neder op haer knien
Siet hier Gods deerne cleyne
Nae uwen woerden moet my gheschien
Al doen ter seluer vren
Ontfinck die maghet sijn.
Den sone Gods sonder trueren
Ende baerde hem sonder pijn.
11.
Te Bethleem wtuercoren
Als ons scriftuere ghewaecht
So wert dit kint gheboren
Van eender suyuer maecht
Laet ons hem alle louen
Al met die moeder sijn
Op dat si ons brenghe daer bouen
Daer eewighe vruecht is sonder pijn.
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No. LXV.

1.
ADieu natuerlijc leuen mijn
Adieu solaes ende alle mijn vruecht
Adieu het moet ghesceyden sijn
Van al dat ghene dat nu mijn herte verhuecht.
Mi en sal niet bliuen dan die duecht
Dat ic hier vinde wort mi ontogen
Ioncheyt / schoonheyt / solaes / ende alle mijn vruecht
Wie dat v mint hy wort bedroghen.
2.
Adieu werelt ende v ghesinne
Adieu ghi aertsce compaengyen
Adieu tes al verloren minne
Dat wi beminnen te desen tyen
Adieu het is al fantasie
Al sidy schone voerden ooghen
Tes al verdriet ende bitter lyen
Wie dat v mint hi wort bedrogen
3.
Adieu is een ontroostelijck woert
Gheuoele ick wel in minen moet
Adieu ghi hebt mijn herte verstoert
Och sceyden ghi my trueren doet
Ic hope ghi sult mi wesen goet
Als ic hier namaels sal verhoghen
Och werelt valsch fe || nijn / al smaect ghi soet
Wie dat v mint hi wort bedrogen
4.
Adieu dat ic te minnen plach
Van v te sceyden dat doet mi pijn
Natuere roept o wi o wach
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Adieu bose werelt vals fenijn.
Ghi hadt verblint dat herte mijn
Dat ghi mi seyt vinde ick gheloghen
Ick meynde het hadde alsoe ghesijn
Wie dat v mint hi wort bedrogen
5.
Adieu al sidy mi nu arbeyt
Maer als die siele van God moet scheyden
Och lacy dat is veel meerder leyt
Dat oerdeel si dan moet verbeyden
Waer sal si haer dan gaen vermeyden
Want nyemant en sal haer helpen moghen
Dan salsi moeten wenen en screyen
Wie dat v mint hi wort bedrogen
6.
Aldus dacht ic in minen sinne
Tes beter dat ic mi bekeere
Eer ick inden strick gheuangen binne
Ende dat ick mi keere tot onsen heere
Wat soude mi baten der werelt eere
Als ick quame in so swaren doghen
Dat ick haer hebbe ghedient dat rout mi feere
Wie dat v mint hi wort bedrogen
7.
Ick bid v bloeme bouen alle vrouwen
Maria neemt mi in v behoet
Op v staet alle mijn betrouwen
Als ic mijn leuen laten moet
Dat ghi den viant van mi doet
Om mijn verdriet is al sijn pogen
Bescermt mi vander hellen gront
Die anders mint hi wort bedrogen
8.
Maria bloem der amorosen
Ghi sijt een tresoor vol alder duecht
Ghi sijt vol minnen ghelijck die roose
Ghi sijt een prieel / des hemels vruecht
Ghi sijt die mi verbliden muecht
V langhe deruen brengt mi in doghen
Coemt mi te hulpen suyuer iuecht
Wie anders mint hi wert bedroghen.

No. LXVI. aant.
Op die selue wise/ oft op die wise van Pauien
1.
DEn gheest is ghewillich / maer tvleesch is cranck
Dat mach ick wel beclaghen
Want ic heb al mijn leuen lanck
Na de werelt gonste ghedragen
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Ic en weet nyet wat ic sal bestaen
Ick vinde mi vol ghebreken
Ic heb haer soe menigen dienst || ghedaen
Doer haer wellustighe treken
2.
Vander werelt en can ic mi niet ghesniden
Nature en wil dat niet ghedogen
Vruecht en solaes doet mi verbliden
Daenscouwen met minen ooghen
Venus kinderen houden mi int bedwanck
Om dat ick ben onghebonden
Gheen vruecht en dunct mi wesen lanck
Ionckheyt trect my altijt tot sonden.
3.
De kennisse die ic had ontfaen
Heb ick inder aerden ghegrauen
Ghelijc die quade knecht heeft ghedaen
Ende ben gheworden der sonden slauen
Ic diene de werelt om haer eer
Dat wort mi nu mispresen
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O vader ic en ben niet weerdich meer
Dat ic v sone sal wesen
4.
Die werelt hebdy in v ghewelt
Haer machte hebdy benomen
Mit haer ben ic so seer ghequelt
Ick en can van haer niet comen
Sy is in mi / ende ick in haer
Alleen hebdyse verwonnen
O heere den strijdt valt my te swaer
Want ick en hebs noyt recht begonnen.
5.
O heere mijn gheest een wapen begheert
Al om die werelt te bestriden
V godlijck woert tot een vierich sweert
Scerp wesende aen alle siden
Een vast gelooue tot eenen scilt
Ende haer verwinnen als ghi wilt
So waer ick gans ghenesen
6.
Prince der princen nu staet mi bi
Dat ic victorie mach verweruen
Dese drie vianden bestormen mi
Mijn siele willen si bederuen
Die werlt / de duuel ongevreest
Ende mijn eygen lichaem mede
Sijn altijt rebel tegen den geest
Dus is mijn siele tonvreden
7.
Die dit liedeken heeft gheordineert
Sijn herte dat leyt bedwongen.
Sijn sinnekens sijn gecorrumpeert
Wt fantasien heeft hijt ghesonghen
Die weerelt en can hi niet wederstaen
Bidt voer hem tallen tiden
Dat hi rechte kinnisse mach ontsaen
Al soude hi daer om liden

No. LXVII. aant.
Op die selue wise || oft op Ghi ruyters ghesellen.
1.
LAet ons altijt den sin verlichten
Inder scrifturen troost vervruecht
Die liefde Gods int herte stichten
Waer wt can comen alle duecht
Want als wij mercken hoe by sonden
Wi so van God waren vervreemt
Tot groten troost is ons beuonden
Dat wij tot hem dus sijn gheteemt
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2.
Dat ioetsche volc / bi Gods verkiesen
Heeft eerstmael die scrifture ontsaen
Maer het heeftse worden te verliesen
Doer menschen inset oft bestaen
Het heeft vermenicht Gods gheboden
Ende anghebeden dwerc van sijnre hant
Dit is die meeste val der ioden
Gods woert versmaet menschen bestant
3.
Die ioden waren tvolc vercoren
Inden olijfboom wel versaemt
Sij hebben haer recht verloren
Waer wt si mogen sijn bescaemt
Wij waren die olijfboom tacken
Die inden wilden woude stont
Tbeliefde god ons op te packen
Om te planten in sinen gront
4.
Wij waren albeulect mit sonden
Doer Adam die hem viel rebel
God heefter tegen boete vonden
Daer bi tvechten is worden spel
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Hi heeft hier neder laten dalen
Den Messias lange beloeft
Ende die scult hem laten betalen
Van dyen die in sijn woert gheloeft
5.
Het ionstich verkiesen van onsen heere
Heeft ons totten gelooue brocht
Waer bi dat wi tot sijnre eere
Tot sijnder liefden sijn gherocht
Waer wt wi alle saken liden
Verduldelijc sonder verdriet
In tegenspoet wi ons verbliden
Versekert dat ons God aensiet.
6.
Want wij doer dwoert / als doer den speghel
Den schat van sinen gheeste ontfaen
Cristus bloet dat is den seghel
Die gheest moet tot ghetuyge staen
Dien ontfanghen wij tot eenen pande
Die ons den pays int herte ghiet
Gheen vyant / gheen sonde / noch scande
En brenghen ons onruste noch verdriet
7.
Het wtwendich teeken van tdoopsel
Gheeft ons van desen claer bediet
Tgelooue / die gheest van binnen / knoopsel ||
Doer dwoert dat ons hier Christus liet
De gheest die coemt ons hier versamen
Ghemeen met Christo onbeschaemt
Waer bi dat wij ons niet en scamen
Sijn erfghenamen te sijn ghenaemt.
8.
Wij sijn die bruyt / ende onse heere
Die is die bruydegom verciert
Sijn weldaden gheeft hi tonser eeren
Onse sonden hy tot hemwaerts stiert
Sijn goet dat coemt van sinen vader
Gheeft hi ghemeen tot onsen profijt
Wat onse is neemt hi algader
Gheen sonde en coemt ons tot verwijt
9.
Wij sijn sijn broeders altemale
Kinderen van God met hem ghenaemt
Dit weten wij al biden strale
Den gheest die ons maect onbeschaemt
Hi is dat hooft / wi sijn die leden
Van een gheestelijc lichaem sijn
Die vader moet bi allen reden
Dat hooft van Cristo selue sijn.
10.
Wij moeten hem gaen doen offerande
Alsoot int doopsel staet vertoocht
Ende versmooren alderhande
Strale des vleeschs die niet en dooch
Spijt / nijt / houerdie / idel reden
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Ende des vleeschs alle wellust
Moeten hier al sijn ondertreden.
Die gheest brengt al dat vlees in rust.
11.
Na dit steruen coemt dat verrisen
Als Cristus verrees na de doot
Die wet doet alle menschen afgrisen
Belofte brengt ons wter noot
Want als hi ons dus wort te nopen
Coemt / ick heb al voer v voldaen
Dan comen wij na hem ghelopen
En voer sijn gherechte staen
12.
Dan moeten wi den heere louen
Want al dese gauen hi ons geest
Wat wi hebben dat coemt van bouen
Daer onse salicheyt aen cleest
Wij sijn hem sculdich alle ons wercken
Die wij in hem connen bestaen
Willen wij die scriftuere aenmercken
Hi heeft self al voer ons voldaen
13.
Mer dit moeten wi al bekennen
Ouer die kerstenen al ghemeen
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Vliegende snellijc als met pennen ||
Tot haren orbaer al ouer een
Makende henlieden ghemeene
Cracht / wijsheyt / sinnen / en scat
Sonder van hem te willen scheen.
Dit leert dat woert Cristi plat
14.
Wi moeten al ons costen winnen
Int sweet van onse aenscijn claer
Met handen / voeten / ende sinnen.
Dit toont de scrifture openbaer
Die ghenoech hebben bi te leuen
Wercken voer die / dies hebben noot
Hier in en mach ooc nyemant sneuen
Voer al die werelt is Christus doot.
15.
Wij moeten al wt charitaten
Malcanders last blide ondergaen
Die liefde van mtalcander vaten.
Ghewillich mit malcander staen
Den crancken sondare verdragen
Rechtende snel elck anders verdriet
Dus sullen wij Gode behagen
Salich is hi die Goods woert aensiet.
16.
Want sonder dat aensien van den woerde
Ende dat nyeuwe testament.
Ons sinnen staen altijt int noerde
Ende totten vleesce ghewent
Maer int licht vander scrifture
Wort alle duysternisse claer
Die daer in soect sijn auontuere
Sijn leuen wert hem openbaer
17.
Hi sal daer doer comen te weghe
Die alle vleesch is onbekent
Elck man dit woert wel neerstich weghe
Dat hi mach leuen onbeschent
Tis al te cranck dat wi versieren
Met God te worden versaemt
Sonder die scrifture te hantieren
Diese versmaet die wort eens beschaemt.
18.
Onse ouders diese niet en wisten
Bi onbequaemheyt vander tijt
En sochten met alle listen
Gods eere / ende haerder sielen profijt
Die mogen bi eenige reden
Hier in wesen gheexcuseert
Nu en mach niemant sijn te vreden
Die sinnen heeft hi en studeert.
19.
Och troostich woert / o vierich leuen
O crachtich brant o vierich aensien
Ghi moget den strael van minnen gheuen
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In liefden ontsteken ons ingien
Wildy in ons vierichlijc wercken
Als in die menige is ghedaen
So worden wi de rechte clercken
Die tot uwen dienste sullen staen ||
20.
Och kersten met soe dierbaren ware
Wt ws vyants slot ghecocht
Aenmerct dat woert / this die nyeu mare
Doer welcke ghi sijt wt gherocht
Ondersoect dat mit soeten gheeste
So moechdy vri comen als vrient
Seer blidelijc ter auont feeste
Daer dwoert selue ter maeltijt dient.
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No. LXVIII.
Dit is die wise Ick seg adieu

1.
O doot o doot / v macht gaet bouen screnen
V cracht is groot / die v God heeft ghegheuen
Ghi nemet al in v ghewout
Hoe rijc / hoe sterck / hoe vroom / hoe stout /
Hoe ionck / hoe out / hoe ionc / hoe out /
Ghi benemet haer allen dleuen
Ghi benemet haer allen dleuen.
2.
Hout op in tijts
Eer v die doot verslinde
Bidt waer ghi sijt
Dat v God gratie sinde
Ghebruyct toch wijsheyt en verstant
En wacht v voer den helschen brant ||
Ick rade v dat / ick rade v dat
Daer is pijn sonder eynde
Daer is pijn sonder eynde
3.
Allendich man
Wat sal ick nu gaen maken
Die niet en can
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Tot eenige duechden gheraken
De werelt heeft mi so vast gheuaen
Al wilde ick / ick en cans haer nyet ontgaen
Wat sal ic bestaen / wat sal ic bestaen
Als ic die doot sal smaken
Als ick die doot sal smaken
4.
Niemant en weet
Wanneer die doot sal comen
Maect v ghereet
Het sal v namaels vromen
Ende schout die valsce werelt wreet
Die naer ons verdoemenisse steet
Altijt bereet / altijt bereet.
So waer haer cracht benomen
So waer haer cracht benomen
5.
Rijck God wanneer
Sal ick die sonden laten
Eylacen niet eer
Eer ghi mi coemt te baten
Och God ghi sijt mijn toeuerlaet
Daer allen minen troost op staet.
Hoet met mi gaet / hoet met mi gaet.
Doet mi doch v charitaet
Doet mi doch v charitaet
6.
In minen noot
So wilt mi doch beschermen
V liefde groot
Laet doch in mi verwermen.
Van duechden ben ic also cout
Vol sonden ben ick menichsout
Dwelck my seer rout / dwelck my seer rout
Och God wilt mijns ontsermen.
Och God wilt mijns ontsermen.
7.
Cort is den tijt
Die wij hier moghen leuen
Dies seker sijt
Elck wacht hem voer deewich sneuen
Want ons quaet leuen ende onbestier
Mocht ons brenghen int helsche vier
Noeyt meerder dangier / noyt meerder dangier
Die van God sijn verdreuen
Die van God sijn verdreuen
8.
Kendt v misdaet
Ende leeft bi wisen rade
This sorghelijck / iaet
Te sondigen vroech en spade
Ons cranc ghelooue doet ons den noot
Dat wij dus bli- || uen in sonden groot
Verblint ter doot / verblint ter doot
Daer om bidt God ghenade
Daer om bidt God ghenade
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9.
Biecht v in tijts
Dat God gheen sonden en vinde
Neemt gheen respijt
En doet niet ghelijc die blinde
Ende hout altijt den rechten pat
En wacht v voer dat helsce gat
Ick rade v dat / ick rade v dat
Dats tslot / aensiet het ynde
Dats tslot / aensiet het ynde
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No. LXVIX. aant.
Op die selue wise
1.
ICk seg adieu
Werelt wi twee wi moeten sceyden
Van een lief nyeu
Wil ick troost gaen verbeyden
Ick laet v Icsu dat herte mijn
Want waer ghi sijt daer moet ick sijn
Tfy vruecht ost pijn / tfy vruecht ost pijn
Altijt moet ick v vry eygen sijn
Altijt moet ick v vry eygen sijn
2.
Mijns sins ghequel
Dat doet mi dicwils trueren
En tvleesch rebel
Wil des gheests vrede schueren.
Maer Iesu ghi brengt mi wter noot
Met liue ghewont aent cruyce bloot
O liefde groot / o liefde groot
V eygen blijf ic tot in die doot.
V eygen blijf ic tot in die doot.
3.
Ick dancke v God
Reyn minnelic God ghepresen
Van allen spot
Dat ghi mi hebt ghenesen
Nyders fel met haer fenijn
Willen ons beletten v blide aenschijn
Op dit termijn / op dit termijn
Altijt moet ick v vry eygen sijn
Altijt moet ick v vry eygen sijn
4.
Myn hope is troost
Die ghi tot mi doet keeren
Heere op my gloost
So sal mijn vruecht vermeeren
Want moste ic v deruen ter noot
Ic bleue verdruct in liden groot
Wanhopich bloot / wanhopich bloot
V eygen bliue ick tot inder doot
V eygen bliue ick tot in mijn doot
5.
Gheenssins van mi
En moechdy sijn ghesceyden
Met gheen dan di
Mach ick mi gaen vermeyden.
In v so vinde ic voetsel sijn
Dwelck maect vroem die siele || mijn
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Ende lost wt pijn / ende lost wt pijn
Altijt moet ick v vrij eygen sijn
Altijt moet ick v vry eygen sijn
6.
Ghi sijt een schat
Verciert met allen vruechden
Een costelijck vat
Alleen veruult met duechden
Ghi helpt alleen wt wederstoot.
Die hen op v betrouwen bloot
In alder noot / in alder noot.
V eygen blijf ic tot in die doot.
V eygen blijf ic tot in die doot.

Een devoot ende profitelyck boecxken

95
+

Fo. xliij.r-Fo. xliij.v

+

No. LXX.
Op die selue wise
1.
TEr eeren van hem
Wil ick een liet beghinnen
Gheen droeuer stem
Dan sceyden van sijnder minnen
Alleene doer hem is verwonnen die doot
Noyt grief so groot
Hy en verwan ter noot/ hy en verwan ter noot.
Als therte ghelooft van binnen
Als therte ghelooft van binnen
2.
Och troostelijck greyn
In v en mach niemant clagen.
Alle last certeyn
Hoe swaer het si om draghen
Int swerelts pleyn/ tsy te lande oft ter zee
Ist Ihesu sonder wee
Doer v ghelee/ doer v ghelee.
Ghi maect druc blide draghen
Ghi maect druc blide draghen.
3.
Al yst nu den tijt
Dat v niders regneren
Sterct ons in strijt
Verwint ons persequeren
Die menich benijdt dat ghi alleen vermuecht
Stercken die duecht
In druc maken verhuecht/ maken verhuecht
In pijn doen triumpheren
In pijn doen triumpheren
4.
Quade niders fel
Wilt v te swighen pooghen
Then is gheen spel
Duecht sien met quaden oogen.
Stopt uwen rel/ oft tsal v wesen leet
Te spade/ God weet
Dalder diepste secreet/ dalder diepste secreet
Hi en mach nyet sijn bedrogen
Hi en mach nyet sijn bedrogen
5.
Ghi niders expeert
Secreet ende openbare.
Wacht wel den steert
God yst wel claer gheware
Dattet v deert dat onse herte || op hem staet
Die duecht maect ghi quaet
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Dit wel verstaet/ dit wel verstaet
God is iuge ordinare
God is iuge ordinare
6.
God prince eerbaar
Ic danc v met herten van desen.
Dat ghi v woert claer
Maect in mijn herte ghepresen
Tes mijn pylaer/ mijn schilt/ mijn helm/ mijn crijt
In alder tijt/ ende ook de werelt wijt
Die werelt wijt
Salt mijn bescermsel wesen. &c.
7.
Dit is ghedaen
Teghen swerelts fantasie
Om druck af te dwaen
Spijt tsvyants practesie
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Al sou men hem vlaen die dit heest ghedicht
Hi blijft altijt vast ghesticht
In des waerheyts licht/ in des waerheyts licht
Doer haer sal hi verbliden. &c.

No. LXXI. aant.

1.
OCh wilt anmercken ghi weeldige herten
V crancke nature di steruelijc is
En doet ghijs niet het sal v smerten
Als coemt die doot die vreeselijc is
Hier om so wilt v spoeyen
Die werelt te versoeyen
Ick leert v als die wise doet
Wat batet al als ic steruen moet
2.
Steruen so moeten wi arme ende rijcke
Wat willen wij ons vermeten dan
Die pijn der hellen sal dueren eewelike.
Hi is wijs die dit beuroeden can
Want danssen ende springhen
Het sijn al vergaende dinghen
De doot neemt doch ons leuen soet
Wat batet al als ic steruen moet
3.
Bereyt v huys in corten stonden
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Oft die doot sal v den wech ondergaen
Och wee den ghenen die dan steuren in sonden
Die sullen dan loon nae haer wercken ontfaen.
Als die ooghen sullen keeren
En therte v sal faelgeren
Waer blijft dan tgheselscap ende aertsche goet?
Wat batet al alsic steruen moet
4.
Al sidy beswaert met fantasien
Al sidy nu bevreest al voer die doot
Wilt ghi voort aen gaen vromelijc strien.
God sal v helpen wt alder noot.
Aldus leert die werelt haten
Ende wilt die sonden laten
Die doot cost ons doch vleesch en bloet
Wat batet al alsic steruen moet
5.
Adieu prieel vol van wellusten
Bedruckelike werelt/ een corte solaes
Ick wil in God gaen soecken mijn rusten
Ic moet doch eens worden der wormen aes
Wat salt mi profiteren
Houeren ende bancketteren
Als die doot coemt snel ende onbehoet
Wat batet al als ick steruen moet.
6.
Waer sijnse die pleghen te triumpheren?
Sij sijn ghepasseert/ men sietse nu niet
Wat willen wi dan ghenuechte hanteren
Alst eynde en is anders niet dan verdriet
Dus laet ons gaen beghinnen
Ons seluen te verwinnen.
Want die doot coemt rasch op die staende voet
Wat batet al als ick steruen moet.
7.
Laet ons nu princelijc leeren steruen
Bescreyende met tranen ons misdaet
Ende vreesen den heere/ wi en sullen niet bederuen
Ende dienen God/ elck in sinen staet
Want waer wi ons so keeren
Scrifture salt ons leeren
Dat teghen die doot en is schilt || noch boet
Wat batet al als ick steruen moet.

No. LXXII.
Op die selue wise
1.
HEer Iesus liden ende sijn smaerte
Moet ic altoos gedachtich sijn
Ende dragen altijt in mijn herte
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Want hi dat begeert van mi
Hi is die liefste mijn
Daer ick alleen troost op stelle
Och anders en macht ooc niet sijn
Wil ic salich hebben de siele mijn
2.
Ic wil mi gaen tot liden voegen
Na dat ons heer op mi verhingt
Die hem dair best in laet ghenoegen
Is die wijste diemen vint
Ick ben v lieue kint
Dat ghi so seere bemint

Een devoot ende profitelyck boecxken

98
+

In liden sidy mi voer ghegaen
Och mocht ic oock liden saen
3.
Och die mit herten wel conde versinnen
Hoe salich dat hem liden is
Hi sout met alder herten beminnen
Hoe wel dat swaer te verdragen is
Want hier cort is ons leuen
Alle dinck sal ons begheuen
Na liden coemt verbliden ghewis
Alst hier willichlijc gheleden is.
4.
Hoe connen wi ghenoechte bedriuen
Want ons die propheet Iob bescrijft
Daer en is niet dan liden
Hier in deser nederheyt
Alle gheboerne van vrouwen
Vol drucx ende vol rouwen
Vol armoeden ende catiuicheyt
Is onsen tijt voerby gheleyt
5.
Och die dit altoos hadde voer ooghen
Hi soude wel leeren dooghen
So wat hem ouer comen sal
Hier beneden in dit aersche dal
Want liden hier sal ynden
Den eewighen loon vinden.
Na liden comet verbliden an
So wel hem die hier liden can
6.
Sinte Augustinus seyde
Die mi een vrage te voren leyde
Wie die beste mensche ware
Ic antwoerde hem voerware.
Die meest lidens conde verdragen.
Sonder croonen ende claghen
Ende hem daer in cost reguleren
Sonder eenich murmureren

No. LXXIII.
Op die selue wise/ oft op die wise Mishouwet soe is die name mijn.
1.
OCh mensch aenmerct dat leuen dijn ||
Besiet hoe cort is uwen tijt
Ende wilt voortaen bewachtsaem sijn
Van sonden/ eer dat ghi steruende sijt
Die doot die sal toch comen
Wat salt ons dan vromen
Als wij in sonden hebben geleest
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En men dan niet dan pine daer voer en heeft.
2.
Als hi sal comen die rechter stranck
Waer sal die sondare dan moghen vlien
Voer hem te comen dat is bedwanck
Nae sijn wereken sal hem gheschien
Wortmen dan gheuonden
Int wterste met sonden
Hi gheest sentencie herde schier
Gaet ghi vermaledide in dat eewighe vier
3.
Die daer met duechden dan comen sal
Die sullen daer staen al sonder vare
Daermen sal roepen ouer al
Coemt mijn beminde in mijn rijck clare
Coemt alle ghi ghebenedide
En ick sal v verbliden
Besidt mijn rijc/ het is so schoon
Dat sal ic v gheuen tot een loon
4.
Nu rade ic elcken wie dat hi si
Die noch met sonden is besmet
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Dat hi hem make suuer ende vry
Eer hem die vyant brenghe in sijn net
Dat hijt niet en beclaghe
Hier na ten eewigen daghe
Daer liden is/ ende swaer bedwanc
Och eewelijck te sijn in pinen is soe lanck.
5.
Sy/ die dit liedeken eerstmale sanck
Bidt Iesum niet herten fijn
Al doer sijn bitter liden stranc
Dat hi haerder wil genadich sijn
En dat hi haer wil vergheuen
Al dat si heeft bedreuen
Tegens sijn hooghe maiesteyt
God verleene ons sijn eewighe salicheyt.
6.
Soe wie dit liedeken hoort oft singt
Bidde ick dat hijt wel verstaet
En dat hi hem van sonden dwingt
Eer hem die doot den wech ondergaet
So sal hem God gheuen
Hier na/ sijn eewich leuen
Wanneer sijn siele sceyden moet
Wilt Iesum beminnen/ want hi is soe soet. ||

No. LXXIV.
Op die selue wise
1.
HOort hier na man ende wijf
Die Marien dienaers sijt
Gheeft haer op siel ende lijf
Wildy van haer sijn beurijt
Allen vrouwen bouen
Moeten wij haer louen
Bidt God dat hi den staet versta
Lofweerdige schoone Maria
2.
O coninginne van hemelrijc
Des sondaers alder beste vrient
Noyt mensch en vant in v beswijc
Die v met goeder herten dient
In soe menigher stede
Hier ende elders mede
Repareert ghi der lieden scha
Lofweerdighe schone Maria
3.
Eerweerdighe beelde miraculeus
Het is wel recht datmen v eert
Vrouwe der engelen gracieus
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Wie dat uwen dienst vermeert
Wint voer een duechde schoone
Iesum tot sinen loone
Noyt moeders minne en ghinc ons soe na
Lofweerdige schoone Maria
4.
Moeder der ontfermherticheden
Fonteyne der ghenadicheyt
Blinckende tempel Gods vol vreden
Slot der maechden reynicheyt
Aarons roede bloeyende
Moyses doorne groeyende
Arcke van Noe/ suyuer la
Lof edel minlicke Maria.
5.
Ghi sijt die godlicke berade
Die des vaders gramscap heeft ghestilt
Ghelijc Hester Assuero payde
Dies Mardocheus sijn lijf behilt
Wij waren alle verloren
Maer dat kint van v gheboren
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Heeft ons verlost wten helscen qua
Lof aldersuuerste maget Maria
6.
Dauids slingher van machte groot
Daer Golias voren tonder bleef
Ghi hebt den vyant ghebrocht ter doot
Also den olifant het serpent verdreef
Ghi loste volc ende landen
Wt Holifernes handen
Soe Iudith verloste Betulia
Lof Christus lieue moeder Maria.
7.
Lya seuen kinderen baerde
Ghi baerde een inder waerheyt.
Het licht dat hemel ende aerde verclaerde
Het lam der ontfermherticheyt
Sybilla propheteerde ||
Dat v God oerdineerde
Dies sloech Octauianus ga
Lof alder schoonste Maria
8.
Veel schoonder dan Noemi was
Sydy Maria Gods moeder soet
Ghelijc de sonne doerschijnt het ghelas
Quam God in uwen onbesmetten moet
Moeder ende maghet bleuen
Dat hi ons sonder sneuen
Van alle onse sonden dwa
Lof Gods moeder Maria.
9.
O wise Sara/ bidt Abraham
Dat hi ons wil bewaren voort
Al dat hier comen is/ oft quam
In hemelrijc bringhe daert behoort
Dit liet van wiser leeren
Ghemaect tot uwer eeren
Tis recht datment in danck ontfa
Lof alder goedertierenste Maria.

No. LXXV.
Dits die wise van Het was eens ioden dochter
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1.
Haer oogen stralen blincken
Veel claerder dan een cristal
Maria wilt mijns ghedincken
Maria wilt mijns ghedincken
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Ghi sterct mijn sinnen al
2.
Met sonden ben ic beuangen
Och moeder ende maghet soet
In gracien wilt mi ontfangen
Aensiet mijn groot verlangen
Geeft mi tot duechden spoet
3.
Ick en can mi niet verbliden
Al sonder die minne dijn
Die werelt wil ick vertiden
Om v behaechlijck te sijn
4.
Een maghet wtghelesen
Vwen lof in mi vermeert
Ten hoochsten sidy ghepresen
Die van beginne mocht wesen.
Van alle menschen begheert
5.
Al is si hooch verheuen
Haer vrienden nochtans si kent ||
So langhe als ick sal leuen
So langhe als ick sal leuen
Blijft ghi in mijn hert gheprent
6.
Met haer ben ic verbonden
Ende alle mijn hert beuaen
Ick gheuoele een soete wonde
Van minnen/ die si mi gonde
Om haer niet af te gaen
7.
Op der werelt minnaers scaffen
So is mijn achten cleyn
Haer minne seer te straffen
Haer minne seer te straffen
Haer leuen is onreyn.
8.
Al ben ick noch ghesceyden
Van die alderliefste mijn
Haer coemste wil ic verbeyden
En daer toe mi bereyden
Om eewelijck bi haer te sijn.

+

No. LXXVI.
Op die selue wise/ maar den derden regel moetty altijt verhalen
1.
VRiheyt van herten en gaue ik niet
Om duysent mercken van goude
Dat ic in eender missen lanck
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Mijn hertken deruen soude
2.
Daer om sijn sij vry altoos
Ende ghernst in minen sinne
Dat ick oyt puere minne coos.
In minen aenbeghinne.
3.
Den voghelen is veel beter gheschiet
Die inder luchten swimmen
Dan eenen die ghenangen leet
Al inder lieden minne.
4.
O edel herte nu hout v vry
Ende wacht v van verliesen
Des menschen gelaet is duechdelijc
Ende twifelijc te verkiesen
5.
Een wile tooghen sij v een schoon ghelaet
Dat dunct v int aenschine
Als ghi ws selfs berooft staet.
So laten sij v in die pine
6.
O edel herte nu hout v vry
En staet daer na met vlite
Vriheyt is so edelen goet
Het maect den menigen rijcke
7.
O edel herte nu hout v vry
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Ende staet daer na met sinne
Ghi meynt daer uwen orbaer in doen
Het is al vrientscap sonder minne
8.
Laet liden/ laet liden/ laet ouergaen
Al dat metter tijt vergaet
Die in liden can verbliden.
Deewige goet wert hem bereet.

No. LXXVII.
Op die selue wise/ oft op Minen tijt gaet wech/ ende ick daer by.
1.
Sijn wij Gods creatueren ||
Tis recht dat wij labueren
Want quaet cruyt tot allen vren
Maect goede vruchten swaer
Dat sien wij openbaer
2.
So wie in sijn lant beuonde
Dat daer quaet cruyt in stonde
Die wortel totten gronde
Moet al wesen wt ghedaen
Sal daer goet cruyt inne staen
3.
Gods volck ende martelaren
Die hebben hier haer iaren
Ghearbeyt sonder sparen
Dat quaet cruyt wt ghetrocken
Dat goede voort ghebrocht.
4.
Moghen wi alle ten ende
Na pine ende swaer allende
Ontgaen die grote amende
Der godliker rechtuerdicheyt
So yst al wel ghearbeyt
5.
Daer ysser soe wi horen
Seer veel gheroepen voren
Maer weynich wtuercoren
Ter bruloft wel bereet
Na dat godlijcke secreet.
6.
Die quade cruden anmercken
Wilt dan met goede wercken
Eer si beghinnen te stercken
Haer belettende den ganck
In alle haer leuen lanck.
7.
Dit sal den arbeyt sochten
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Hebt dit in v ghedochten
Die inden wijngaert wrochten
So vele die leste ontfinghen
Als die daer eerst in ghingen
8.
Die sijn lant wil besorghen
En beyde na gheenen morgen
Wie weet oft God sal borgen
Tot dat elck bekeert int goe
Elck sie in tijts wel toe
9.
Wilt al met wisen seden
Vwen tijt seer wel besteden
Eer ghi wort af ghesneden
Dat onder dat suyuer saet
Gheen oncruyt en staet
10.
Die suyuer herten blide
Sijn dat lant dat ick belide
Die God in allen tide
Bemint hier bouen al
Dat is/ ost wesen sal.
11.
Wij bidden alle ghemeene
Iesum van Nazareene
Dat hi ons tijt verleene.
Dat ons leuens termijn
Salich mach gheuonden sijn
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No. LXXVIII. aant. aant.
Dits die wise van Een boerman had eenen dommen sin

1.
DIe sinen voet set in eenen || doren
Ende nochtans wel weet te voren
Dat hem droesheyt sal brengen inne
Coemt hem daer af liden oft thoren
Men claecht hem veel te minne e ro minne.
2.
Hier om mijn vrienden voersiet v wel
Wacht v van dese doornen fel
Der werelt/ en haer bedriegen
Si en leert v nyet dan svyant spel
Haer waerheyt is al lieghen
3.
Inden doren sette ic minen voet
Als ict eerst dede het dochte my goet
Dat moet ic nu besueren
Had ic mijn ioncheyt wel behoet
So waer ic nu vry van trueren
4.
Wien sal ic clagen mijn verdriet
Het is mijn schult en anders niet
Ick moet alleene draghen
Al wat ghi doet v wel voersiet
So en hebdy na gheen clagen.
5.
Der werelt vruechde en is nyet dan wint
Wie haer begheert die maect si blint
Dat soete doet si versueren
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Vanden man maect si een kint
Sy loont met eewich trueren
6.
Die nu sijn herte ter werelt gheest
Ende nae die ghenoechte sijnder sinnen leeft
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Die blijft ongberust van binnen.
Ten is geen wonder dat hi sneeft
Hi en is niet inder minnen
7.
Keert vander werelt eert is te laet
Keert v ter duechden dats minen raet
In God stelt v betrouwen
Eer opter duym de clincke slaet
Ten sal v niet berouwen
8.
Dus singe ic als ic dede te voren
Wacht v van desen fellen doren ||
Der werelt/ ende haer begheeren
Sij worden al bi haer verloren
Die hen tot haerwaert keeren

No. LXXIX.
Op die selue wise.
1.
DIe mensch is seer dom ghesint
Die eenich dinc ter werelt mint
Ende rust op creatueren
Der weerelt blischap en is niet dan wint.
Si loont met eewich trueren
2.
So wie dat aertsche minne draecht
Die sie wel toe wat hi iaecht
Dat hem na niet en rouwe
Si heeft mi somtijts oock wel behaecht
Maer ick en vantse noyt ghetrouwe.
3.
Der werelt minne is al niet
Si brengt den menigen in verdriet
Ende bangicheyt van binnen
Maer wie sijn herte tot Gode keert
Veel rusten sal hi vinden
4.
Iesus is so schoonen man
Mijn ionge herte dat ic hem gan
Bouen alle creatueren
Mer wie dat Iesum minnen sal
Hi moet dat eerst besueren
5.
Iesus die is van hauen rijck
Keyser noch coninc sijns ghelijc
Coninc van shemels throone
Daer toe so is hi suyuerlijck
Bouen alle engelen schoone
6.
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Hi is van formen gracelijc
Ende oock van seden weselijck
So is hi die ick minne
Sijn oogen staen so vriendelijck
Gheen mensch en macht bekinnen
7.
Op hem soe draghe ick hooghen moet
Ic hope het sal mi wesen goet
Die werelt laet ick varen
O God neemt mi in v behoet
Ende wilt mi altijt bewaren
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No. LXXX. aant.
Dits de wise alsoot beghint

1.
In minen sin had ic vercoren
Een suuer maecht na mijn behagen
Scoonder vrouwe en is nye gheboren
Haer || wil ick dienen alle mijn dagen
Daer om en wil ick niet versagen
Ick gheue haer op siel/ lijf/ ende goet
Mocht ic noch troost van haer beiaghen
So waer ic vro daer ick nu trueren moet.
2.
Met haerder reynster minnen strale
Heeft si ghewont mijn herte binnen
Ick beuele mi haer generale
Mach ick ghebruyken haerder minnen
Mijn herte heeft si ende alle mijn sinnen
Want si is alder qualen boet
Mocht ick noch troost van haer van haer ghewinnen
Soe waer ick vro daer ick nu trueren moet.
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3.
Och mocht ick sienlijck met haer spreken
Twaer mijnder herten medicijn
Mer lacy neen / het moet ghebreken
Des lide ic dicwils grote pijn
Mi verlangt soe seere bi haer te sijn
Wat wonder yst/ si is so goet
Och woude si comen tot minen tot minen lesten fine
Soe waer ick vro daer ick nu trueren moet.
4.
Si heeft een minlijc wesen
Si is schoon bouen alle vrouwen
Si can alle druck ghenesen
Si heeft een vriendelijc aenscouwen
Aen haer staet alle mijn betrouwen
O suuerlike maghet soet
Staet mi bi/ maect dat ic blijf/ || maect dat ick blijf behouwen
Soe waer ick vro daer ick nu trueren moet

No. LXXXI.
Op die selue wise.
1.
O Edel siele wilt v ontwecken
En loefthem die v heeft gemaect
Ende wilt sijn hooghe duecht vertrecken
Op dat ghi altijt na hem haect
Om v schiep hi hemel en aerde
Vier/ lucht/ water/ boomen/ en cruyt
Op dat ghi hem met groter waerde
Sout minnen/ als sijn liefste bruyt.
2.
Al datter leeft/ ende is ghescepen
Vertoont sijn wonderlicke cracht
Op dat eensdeels soude sijn begrepen
V groote liefde/ ende gheacht
Nae dat die mensche God hadde verlaten
Hi heeft hem noch gherepareert
Ende als vader vol charitaten
Heeft hi sijn kind gheaccepteert
3.
Sijn wonder wilt hi sijn vertoghen
Sinen volck dat sinen wille bekent
Hi seyt het is alle mijn verhoghen
Der menschen kinderen te sijn ontrent
Hi heeft ons hier comen minnen
Hi is wt sinen hemel ghedaelt
Ende heeft ons ghebrocht ten hemel binnen
Ende heeft ons wter hellen ghehaelt.
4.
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Salich sijn si die in hem betrouwen
Hi is ons troost/ ons toeuerlaet
Wij hopen al op sijn aenscouwen
Hi is der sondaren aduocaet
Hoe snode wij ter werelt comen
Van smoeders beenen/ die ons ontsaet
Sijn bloet wascht af ons verdoemen
Ende een engel ons ooc altijt bi staet.
5.
Alle saken ons begheuen
Als wij comen in die doot
Mer hi is altoos dat eewich leuen
Die ons verlost wt alder noot
Wi nemen hier al ons behagen
Ende ons begeerte inder tijt
Maer weynich vreest men dat eewich claghen.
Want dat brengt alte druckighen strijt.
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6.
Gheselscap/ eere/ ende feesten
Daer nemen wi in ons melodie
Vergetende die hemelsce geesten
Tgeselscap van Gods ierarchie
Die moesten wi ghedincken
Daer ons eewich verbliden licht. ||
Daer alle glorie in sal blincken
Daer ick nu in eynde mijn ghedicht.

No. LXXXII. aant.
De wise alst beghint

1.
Aenhoort doch mijn gheclach
Ghi hertekens veruult met minnen
Ic truere nacht ende dach
Dwelck ick wel claghen mach
Aylacy noyt sulcken verdrach
Tes mi een swaer gheclach
Dat ick dese droefheyt kinne.
2.
Och menigen heeten traen
Heeft oueruloten mijn wangen
Och om dat ick soe saen
Mijn lief af moet gaen
Want scande is tvermaen
Och dat sonde is ghedaen
Dat maect mijn herte so bange.
3.
Had ick die duecht ghekint
Die hi mi heeft bewesen
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Ick hadde hem wel bemint
Ende niet gheacht den wint.
Die therte dick heeft verblint
Och hadde ick dit versint
Mijn siel waer al ghenesen
4.
Die liefde was so groot
Mer die hem heeft ghedwongen
Te comen inder doot
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Voer mi die was in noot
Ende oock van duechden bloot
Om dat wi om sviants poot
Souden worden ghedwongen
5.
Ons goets en hoefde hi niet
Die rijck is bouen maten ||
Noch wast diet wel besiet
Sijn liefde die hem riet
Dat hi hem cruycen liet
Ende niet vaet mijn bediet
Dan tot onser grooter baten
6.
Wie hadde oyt sulck verstant
Dat hi daer mede bekinde
Gods grooter liefden brant
Die hi hadde/ doen hi sant
Dat alder weertste pant
In dit allendich lant
Blijct wel dat hi ons minde
7.
Met ons wast eirst al quaet
Eer God die wet volbrachte
Des vyants dootlijck saet
Was ons aldoen en laet
Ende onser en was gheenen raet
Nochtans verghinc den haet
Doer liefde die dat wrachte.
8.
Laet ons dan alle ghemeyn
Int eynde weder keeren
Want hi verbeyt certeyn
Ons allen groot ende cleyn.
Om ons te maken reyn.
Ende om des hemels pleyn
Te gheuen tot sijnder eeren

+

No. LXXXIII. aant.
1.
LAet staen toch v gheclach
Ghi kerstenen fray van sinnen
Laet trueren nacht ende dach
Dat God niet hooren en mach
Noch sijn woort met verdrach
Als Cristus ons eerst aensach
Bestraelde hi ons hert met minnen
2.
Daerom hoort hem naer
Wilt ghi hem sijn gheleken
Ghi siet die waerheyt daer
Spreect vrolijck teghen haer
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Haren last en is niet swaer
Maer licht om dragen voerwaer
Want si doet alle last breken.
3.
Alle ons leet met sijn bloet
Heeft hi willen bedwinghen
Dat dede sijn gratie soet
Die alle herten voet
Met trouwe vol liefden goet
Alle sijn bloet nam sinen vloet
Het moste ten wonden wt springen.
4.
Die nacht viel ons te lanck
Wi en conden niet langer ghedueren
Wij laghen int bedwanck
Des viants banden stranck
In duysternissen cranck
Wij wetens hem groten danc
Die ons dlicht heeft laten gebueren
5.
Noch salt eens anders gaen
Den tijt die sal noch keeren
Dat wij worden beuaen
Met blischap sonder traen
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Om Cristum dat minnelijc graen
Laet ons alle druck versmaen ||
Hi sal ons vruecht vermeeren
6.
Elck die dit liedeken sinct
Mint Christum tot allen tiden
Die wter scalen drinct
Die ons heer Iesus schinct
Sijn liden ouerdinct
Eer ghi in sijn rijck sprinct
Certeyn ghi moet wat liden

+

No. LXXXIV.
Op die selue wise
1.
REyn maechdelijc aenscijn
Ghi hemelsce coninghinne
Ghi staet int herte mijn
Altijt sonder eenich termijn
V eygen wil ick sijn
Bedwingt dat herte mijn
En schenct mi doch v minne
2.
O vruchtbaer honich soet
Der maechden keyserinne
Neemt mi in v behoet
Al in des werelts vloet
In minen teghenspoet
Maect mi der dinghen vroet
En schenct mi doch v minne
3.
In v rust mijn verlaet
O wijste vrou van sinne
Daer alle mijn hoep aen staet
O schoonste dagheraet
Weest doch mijn aduocaet
Al in des hoochsten raet
Ende schenet mi doch v minne.
4.
Schoon bloemken excellent
Wiens duecht ic seer beminne
O edelste Maria yent
Int liefste parlement
Als ick sal sijn present
Solueert mijn argument.
En schenct doch mi v minne
5.
Maria roose root
Helpt mi ten hemel binnen
Maect mi van sonden bloot
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Helpt mi in alder noot
Wacht mi voer svyants stoot
Och coemt doch in mijn doot
Ende schenct mi doch v minne
6.
Die dit lieken heeft gemaect
Eerstmael int beghinne
Is in die cap gheraect
Ende heeft die werelt versaect
Van eenen predikaer ontscaect
Princersse doch op mi waect
Ende schenct mi doch v minne

No. LXXXV. aant.
Op die selue wise.
1.
AEnhoort doch mijn gheclach
Ghi coninc der hemelen binnen
Ick truer nacht ende dach
Om die sonden daer ic in lach
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Dwelc ick wel beclagen mach
Ick bid v om een verdrach
Ghi heer der Seraphinnen. ||
2.
Beroert is alle mijn bloet
Want ic mijn sonden niet en kinne
In Iesus wonden soet
Beueel ick mi metter spoet
V gracie mi ontdoet
Neemt mi in v behoet
O heere der Cherubinnen
3.
Nu hoort doch al hier naer
Wij sondaren int ghemeene
Hoe dat met tranen claer
Wiesch Iesus voeten voerwaer
En droochdese met haren hayr
Een sondersse openbaer
Maria magdaleene.
4.
Waer om si heeft ontsaen
Quitinge van haerder pene
Ende oock der sonden saen
Die si oyt hadde misdaen
Och noyt so bliden vermaen
Hier om so roep ick aen
Maria magdalene.
5.
Van sonden ben ick belast
Van binnen ben ick onreene
Mijn crancheyt dagelijcx wast
Die vyant mi gaerne verrast
Hi doet mi groot ouerlast
Wilt mi vercrigen rast
O weerdige Magdaleene.
6.
Wilt mi vercrighen dach
Dat ick mijn sonden beweene
Ghi sijt diet wel vermach
Die voer Iesus voeten lach
Met soeten ooghen opslach
Hem eerst verresen sach
O schoone Magdaleene
7.
Ghi sijt mijn aduocaet
In mijn herte sidy de ghene
Die mi mach gheuen raet
Al teghen die sonden quaet
En des helschen viants raet
Princersse mijn toeuerlaet
Sijt ghi vierige Magdalene
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No. LXXXVI.
Op die selue wise/ oft op Een meysken ionc van sinnen
1.
HOort toe kersten gemeyne
Hoort toe na Gods vermaen
Ende wilt met herten reyne
Van uwen sonden af staen
Ende dienen God
En houden sijn ghebot
So suldy van hem troost ontfaen
2.
Kent eerst dat in v seluen
Niet en is dan ghebreck
Wilt ghi v herte om weluen
Ghi en vint daer niet dan dreck
Ende alle noot
Die v sal stellen bloot
Verdoemen in dat helsche peck.
3.
Maer wildy troost verweruen
Keert weder wter hel ||
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Aensiet dat bitter steruen
Ende al dat swaer ghequel
Het welc heer Iesus goet
Wt grooter liefden soet
Leedt om uwer sonden wille
4.
Daer om gelooft met herren
Met monde/ en metter daet
Dat Iesus alle v smerten
Afneme/ ende al v quaet
Ende gheue v gheheel
Sijns eewighen rijcx iuweel
Doer God sijns vaders raet
5.
So dat ghi nu recht moecht segghen
Heer Iesu ghi sijt mijn
Ick wil v nu gaen leggen
Al voer ws vaders aenschijn
Voer een groot ransoen
Ende daer mede voldoen
Van alle mijn scult/ ende vri sijn.
6.
Dan so suldy wt minnen
Dienen God sonder bedwanc
Den Heere met lijf ende sinnen
In alle v naesten cranck.
Voort gaende in alle duecht
So veel als ghi vermeucht
God gheuende lof en danck
7.
Met God sijnde te vreden
In alle tghene dat hi v doet
In allen tide oft steden
Het si verdriet oft voerspoet.
Sijnde int herte gherust
In Gods soete wellust
Hem lidende in ootmoede.
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No. LXXXVII. aant.
Dit is die wise van Hier comen drie licht gheladen/ of het gaet op O mey
God danck.

1.
O fluer van allen vrouwen
Maria reyn beelde soet
Als ick v mach aenschouwen
Verhoecht mi minen moet.
Ghi || sijt diet al verbliden doet.
Daer bouen in des hemels lant
V gracie vloeyt als een volle vloet
Op ons arme menschen cranck.
Schoon aenschijn blanck
Lof ende danck
Al ben ick cranck
Ghi sijt ons troost verheuen
Al in des hemels sanck.
2.
O hoochste coninghinne
Van God altijt ghemint
Ick ben bedruct van sinne
Mijn leuen en is maer een wint
Vercrijcht mi gracie aen v kint
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Te gaen den rechten ganck
Eer my die bitter doot mijn leuen beneemt.
Neemt mi hier in v bedwanck.
Schoon aenschijn blanck
Al ben ick cranck.
Ghi sijt ons troost verheuen
In des hemels sanck.
3.
O bloeme alder hoochst ghepresen
Voer al dat God gheboot
Bi v sijn wij ghenesen
O troost in alder noot
Ghi en hadt noyt smette/ cleyn noch groot. ||
Int baren noch int ontsanck
V siele/ v lijf/ wert na v doot
Verheuen in des hemels sanc.
Schoon aenscijn blanck. & cetera.
4.
Fonteyne vol van duechden
Met engelen al omrinct
Doer tgroot solaes van vruechden
Als ghi den Gods sone ontfinct
Ick bid v dat ghi den vyant dwinct
Int vechten valt hi ons so strange
Eer hi mijn siele tonder brinct
Coemt mi te hulpen ic ben so cranc
Schoon aenscijn blanc. &cet.
5.
Doert minnelijc visiteren
Van uwer nichten weert
Wilt mi nu preserneren
Van dat mijnder sielen deert
Ic heb mi seer qualijc gheneert
Tot Gode ben ic veel belanck
V kint gheeft al dat ghi begeert
Vercrijcht mi sinen danck
Schoon aenscijn blanc. &cet.
6.
Al vander hellen soorte
Gods moeder en maecht eerbaer
Doer die vruechde dijns kints gheboorte
Vertroost mijn herte swaer.
Mijn hope staet aen v eenpaer
Al ben ic in duechden cranck
Bescermt mi vander hellen vaer
Och eewelijc is so lanck
Schoon aenscijn blanck. &cc.
7.
O moeder die God meest minde
Maria fijn vrouwelic diet
Doer die vruecht van uwen kinde
Doert liden dat hem gheschiet
Sijn bitter doot ende v verdriet
Behoet ons vander hellen slanc
Doer de vruecht daer ghi hem nu in siet
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Neemt mi in v bedwanck
Schoon aenscijn blanck. &cet.
8.
O maecht niet om volprisen
In duechden heel verclaert
Doer die vruecht van dijns kints verrisen
Sijn opuaert ten hemel waert
Doer den heiligen geest- vermaert
Die God sinen apostolen sant
Ick bid v dat ghi mi bewaert
In mijnder sielen wtganck
Schoon aenscijn blanck. &c.
9.
O alder schoonste schoone
Wiens vruecht is onghesomt
Ghi sijt int shemels throone
Daer ghi bouen die sterren clomt
Als v kint de quade verdoemt
Ghedenct dan desen sanck
So dat ic hooren mach/ nu comt ||

Een devoot ende profitelyck boecxken

114
+

Fo. liij.r-Fo. liij.v

Segt mijnder moeder danck
Schoon aenscijn blanck
Lof ende danck
Al ben ick cranck
Ghi sijt onsen troost verheuen
In des hemels sanck

+

No. LXXXVIII. aant.
Op die selue wise/ oft op Wat gaf hi haer te loone
1.
WAt sal ic nu beghinnen
Waer sal ic gaen om raet.
Ick sie dat alle mijn sinnen
Dolen al meest int quaet
Eylaes wat is mijn leuen?
Hoe snoode is minen staet
Al vinde ick mi buten screuen
In also menighe misdaet
Schoon aenschijn claer
O reynste maghet eerbaer
O vrouwe vry
Thoont v ghenade aen mi
2.
Den heere die mi maecte
En heb ick niet bekent
Noch dliden dat hi smaecte
O wach mi mensche blent
Dat ick hier alle mijn iaren
Den edelen tijt present
Dus ydelijck laet varen
Dit maect mi swaer torment
Schoon aenschijn claer. & cete.
3.
Al dat ick hier ontfanglie
Heb ick seer qualijck verdaen
Mi naect Gods ordeel strange
Och wat sal ick aen gaen
Ick ben al vol misdaden
Waer sal ick troost ontfaen
O moeder vol ghenaden
Wilt mi doch nu bi staen.
Schoon aenscijn claer. &cet.
4.
O alder hoochste vrouwe
Mijn sonden sijn soe groot
Dies legghe ic nu met rouwe
Mijn hooft in uwen schoot
O weerdighe aduocate
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O schoonste roose root
Thoont nu v charitate
Aen mi in deser noot
Schoon aenscijn claer. &cete.
5.
Verdient heb ic veel plaghen
O hoochste vrouwe vry
Wien sal ic mijn liden claghen
O moeder/ anders dan dy
Ghi sijt ons troosterinne
Ghi staet doch elcken bi
Doer v moederlike minne
Maket dat ick salich si.
Schoon aenschijn claer. &ce.
6.
O moeder bidt den heere
Die in uwen lichaem lach
Dat ick mi na sijn leere
Voort aen bat stichten mach. ||
En lost mi vanden sonden
O schoonste ooghen opslach
So dat ick tot allen stonden
V lief kint dienen mach
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Schoon aenschijn claer. &ce.
7.
Al ben ick nu mistoerden
In quaet meer dan ick weet
Met wercken oft met woerden
O moeder het is mi leet
Bidt God om mijn ghenesen
Maect mi ter duecht bereet
Ick wil sijn dienaer wesen
Voort aen in minnen heet.
Schoon aenschijn claer. &cet.
8.
O weerde Gods princesse
Die onse moeder sijt
Helpt mi dat ick Gods lesse
Volbrenghe in alder tijt
Verlicht mi arme blinde
Want ghi die arme bevrijt
Ende weest mijn troost int ynde
In minen laetsten strijt
Schoon aenschijn claer
O reynste maghet eerbaer
O vrouwe vry
Thoont v ghenade aen mi.

+

No. LXXXIX.
Op die selue wise.
1.
MAria schoonste der sucaden
Gaet onder des cruycen mey
Met sonden ben ick beladen
Verwerst mi vast gheley.
Al in des werelts foreesten
Laet mi gheen erch gheschien
Maer brengt mi toch ter seesten
Int rijck vol melodien.
Die helsche pryen
Wilt mi verbyen
Ende hen bespyen
Doet van ons vlien
Die de edel siele benyen.
2.
Maria reyn suuer sonteyne
Als den dach claer blinckende vroech
Soet rieckende maioleyne
Diet godlijc bloemken droech
Schenet mi wt charitaten
Der sielen troostighen dranck
Ende coemt mi doch te baten
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In dese werelt stranck
Ick spreecx v danc
Mijn leuen lanc
In uwen armkens blanc
Mijn siele seer cranc
Luyct vaste in v bedwanck
3.
Maria vol van virtuten
Bedruct onder des cruycen hout
Ontsluyt nu die conduten
Vwer liefden menichfout
Soudic uwen troost moeten deruen
Ic bleue int sondich sweet
Int rijck ws kints wilt eruen ||
Vwen dienaer tot v bereet.
Mijn sonden wreet
Naert rechte bescheet
Sijn my seer leet
Met gracien heet
Schenct mi dat bruylost cleet
4.
Maria scoonste der camenieren
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Die met Iesu waert bevrucht
Ick ben die snootste der dieren
Dies mi mijn herte versucht
Mijn scult en wil ic niet swigen
Mijn sonden ende al mijn quaet
Mer laet mi troost vercrighen
Van u/ schoon dagheraet
Reyn maechdelijck saet
Daert heel aen staet
Mijn toeuerlaet
Voer mijn misdaet
Aen Iesum voer mi gaet
5.
Maria reyn edel princesse
Bloeyende rancke yent
Der enghelen meesteresse
Int hemelsche firmament
Al ben ick met sonden begoten
Ick bid v met sinnen vroet
Als den mont mi wort ghesloten
Neemt mi in v behoet
Princesse soet
Dese duecht mi doet
Inder liefden gloet
Crijcht metter spoet
Mijn siele int eewighe goet.

+

No. XC.
Dit is die wise van Ick weet noch een maghet

1.
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Ten was noyt mensche van sonden van sonden so versaecht
Had hijs groten rouwe
En Gode sijn liden claecht
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Ende voort op hope leuet
God die heere is al so goet
Dat hijt hem al vergheuet.
2.
Wij willen God gaen dienen
Hi salt ons loonen bat
Hi wil ons gaerne gheuen
Sinen eeweliken schat
Die niet en mach vergaen
Daer eenen dach meer vruechden is
Dan hier vijfduysent iaer
3.
Aen God van hemelrike
Staet alle mijn toeuerlaet
Want alle dese werelt
In sijnder hulden staet
Daer sonder niet en mach sijn
Eenen corten ooghenblick
Dat is ons allen aen schijn
4.
Hi wacht hem also wale
Die hem te wachten heeft
Men vint in niemant trouwe
In gheenen mensche die leeft
Dan aen den rijcken God
Wouden wij dat wel verstaen
Wij onderhielen sijn ghebot
5.
Dese boose werelt
En is anders niet
Dan loos/ quaet/ ende vals/
Ongbestadich als dat riet
Dat voer alle winden helt
So wie der werelt volgen wil
Sijn herte blijft onghestelt
6.
Dese valsche werelt is
Broosscher dan een ghelas
Ten was noyt eenich mensche
Hoe hooch hi gheboren was
Hi en sterf/ ende wert niet
Met alle sinen groten goede
Daer hi hem toe verliet

No. XCI. aant.
Op die selue wise
1.
DIe alder soetste Iesus
Die alder miltste heere
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Hi mint die reyne maechden
Die maechden also seere
Ende siet vanden hemel wt
Hoe suuerlijc dat si is ghedaen
Sijn wtuercoren bruyt.
2.
Hi sprac/ verblijt v maghet
Edel roose root
Om v heb ick gheleden
Den bitterlijcken doot
Des danct mi tot alder tijt
Keert v tot mi in alle uwe noot
Ick sal v maken verblijt.
3.
Ic liet mi om uwer minnen
Aent hout des cruycen slaen
Dus wilt met bliden sinnen
Doer mi dat cruyce ontsaen
Ende draghen blijdelijck
So sal ick v hier nae vriendelijc
Ontfaen al in mijns vaders rijc
4.
Daer sal ick v gheuen

Een devoot ende profitelyck boecxken

118
+

Der maechden dierbaer croon ||
Die gheheeten is Aureola
Al bouen maten schoon.
Die sullen si draghen alleen
Die nu den viant wederstaen
Ende bliuen maghet reen
5.
Bouen alle heylighen
Die daer zijn inden troon
So vercrigen daer die maechden
Een sonderlinghen loon
Ende singen eenen nieuwen sanck.
Ende elcken voetstap die sy inden hemel treen
Gheeft eenen soeten clanck
6.
Maria die ouer scone maget
Si leydet daer den dans
Ende alle die soete maechdekens
Die draghen een gulden crans
Die is gemaect van lelien soet
Want si haer stolen al wit ghewasschen hebben
Al in des lammekens bloet.
7.
Daer wort Iesus die brudegom
Dat soete lammeken geuoet
Onder die lelien
Dat suyuer maechden sijn
Die hem al om beringhen
Ende duysent dusent ende hondert du sent
Vrolic alleluya singen
8.
Si schouwen blijdelijcken
Dat godlijck aenschijn
En volghen stadelijcken
Dat soete lammekijn.
So waer dat benen gaet.
Dit vercrighen alleen die ootmoedich ende reyn
Die hem hoeden voer misdaet

No. XCII.
Op die selue wise
1.
ICk weet een vrouken ghebenedijt
Die mi also wel behaecht.
Och bouen alle die werelt wijt.
Dat si die croone draecht
Si rust bi haer lieue kint
Noch is dye vrouwe een suuer maecht
Die alle herten bemint
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2.
Die vrouwe die en sal ic laten niet
Om schoonheyt noch om goet
Als mijn aenschijn haer beelde aensiet
So verhuecht si minen moet
Ick wonde dat ic waer bi haer
Hier bouen int eewighe leuen
So waer al mijn trueren gedaen
3.
Die vrouwe is wt Iessen rijs
Gheboren als een iuecht
Al in mijn herte draecht sy den prijs
Dat doet haer groote duecht
En hadde dese vrouwe ghedaen ||
Wij hadden alle int helsce vier
Met droefheyt moeten gaen.
4.
Haer mondeken root/ haer oochskens claer
Si verlichten dese werelt ront
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Mocht ic hier bouen bi haer sijn
So waer mijn herte ghesont
Aylacy ende mi is leet
Dat ick mi nu tot deser vren
Aldus vol sonden weet.
5.
Die dit lieken eerstwerf sanc
Hy sangt wt reynder minnen.
At en heeft hijt nyet te puncte gheraect
Men salt ten besten bringhen
Want sijn memorie was licht
Ter eere van onse lieue vrouwe
So heeft hi dit lieken ghedicht

No. XCIII. aant. aant.
Dit is die wise van Ick had een ghestadich minneken

1.
Ick weet een suuerlike
Gheen schoonder niet en leeft
Sy woont in hemelrike
In weelden dat sy leeft
Wie dat haer liefde heeft
En dienen haer met trouwen
Die schoonste bouen alle vrouwen
Die haer dienaren niet en begheeft
2.
Twee vriendelike oochskens draecht si
In alle haers dienaers noot
Daer mede so veriaecht si
Och allen tegenspoet
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Och edel maghet soet
Wilt doch mijnder ontfermen
Als ick sal moeten steruen
Troost mi in alder noot. ||
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3.
Ick en conde niet vergheten
Haer grote ootmoedicheyt
Ten waer niet wt te spreken
Haer suyuer reynicheyt.
En ick weet wel hoe si heyt
Die mijn hertken heeft béuangen
Na haer staet al mijn verlangen
Tot inder eewicheyt
4.
Wt Dauids geslachte geboren
Vander eewicheyt voersien
Wt alle maechdekens vercoren
Wat lof/ wat eer mocht ic haer bien
O Maria maget puere
Propheten van goeden leuen
Die hebben van v ghescreuen
So menighe schoon figuere.
5.
Och gloeyende Moyses doren
Die brant/ ende niet en verbrant
Schoon roose sonder doren
Al in dat coren gheplant
Weest doch mijn onderstant
Ende wilt voer mi spreken
Als mi mijn herte sal breken
V dienaer wil ick sijn
6.
O alder schoonste duyue
Noyt wijn soe soet men vant
Reyn tacken van olyuen
O duyue die v ghewan
Die wter arcken quam
Prijs hebt ghi ons verworuen
Hi is voer ons ghestoruen
Die ons dit leuen gan
7.
Schoon bloeyende Aarons roede
Reyn maechdelike greyn
Fonteyne der minnen vloede
Al in des hemels pleyn
Rust ghi altijt certeyn
So wilt toch voer mi spreken
Als mi mijn herte sal breken
V dienaer wil ick sijn.
8.
Reyn balsem gaerde gepresen
Ghi riect als nardus soet
Want ghi cont ghenesen
Des sondaers wonden groot
Al waren sij totter doot
Als hi die sonden wil laten
Soet bouen honich raten
Sijt ghi des sondaers troost.
9.
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O suyuer lelie reyne
Noyt sinette in v en quam
Een herte sach v alleyne
Seer wilt dat tot v quam
Het is gheworden tam
Het liet sijn iaghers driuen
Het woude bi v bliuen
Wel neghen maenden lanck.
10.
O Sara schoonste vrouwe
Wiens ghelijc men noyt en vant
Ick bid v op rechter trouwe
Als ick moet int vreemde lant. ||
Daer ic ben onbekant
Wilt doch mijn leytster wesen
Soe sal icx al ghenesen
Wat mi daer coemt ter hant
11.
O Gedeons vlies bedouwet
Met hemelscen dau bespreet
O alder claerste vrouwe
Ghi verwint den viant wreet.
Verdrijft toch alle mijn leet
Ende wilt se bi v bringhen
Alle die dit liedeken singhen
Want God v gaerne verhoort
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No. XCIV. aant.
Op die selue wise.
1.
MAria suyuer kerssouwe
Moeder ende maghet fijn
O alder ghenadichste vrouwe
Der sondaren medecijn
Bedwingt dat helsche swijn
Aen v staet al mijn betrouwe
Wacht mi vanden eewigen rouwe
Ende v dienaer sal ic sijn
2.
Bi Iesum sidy verheuen
Aldoer v gratie soet
V ghenade is onbescreuen
Die ghi den sondaers doet
Verwerst nu metter spoet
Dat mijn sonden mi worden vergenen
Hier na dat eewich leuen
Der sielen dat eewich goet
3.
Ick ben een vat vol sonden
Van sonden ben ick onreyn
Gheen sondiger en was oyt vonden
Dat ken ic voer v certeyn
Dyes alder weertste greyn
Doer v kints bloedige wonden
Verwerft mi tot allen stonden
Ghenade int shemels pleyn.
4.
Te laet yst dat ick bekinne
Mijn sonden ende al mijn quaet
Als ic mijn boosheyt versinne.
Mijn herte wort desperaet
Dus voer mijn swaer misdaet
O hemelsche keyserinne
Al doer v vierighe minne
Aen Iesum voer mi gaet.
5.
Princesse roose sonder doren
Mijn sonden sijn mi seer leet
Aen God sidy vercoren
Ic stincke doer mijn sondich sweet
Maria doer v liefde heet
En laet mi niet verloren
Noch in mijn sonden versmoren
V te dienen ben ick bereet.

Een devoot ende profitelyck boecxken

No. XCV.
Op die selue wise/ oft op Tandernaken al op den rijn.
1.
ALle minen troost die is bereyt
Waer ic keere oft waer ick vaer
Om eender vronwen lieflicheit
Alle duecht heeft si in haer ||
Si is in reynicheden maer Een edel vrou van duechden vry.
Daer om mach ick wel seggen claer
Maria mater domini
2.
Als ic denc op haer grote duecht
Die mi comen mach te baten
So worde ic so seer verhuecht
Ende moet al mijn trueren laten
Na haren wille mach si saten
Mijn arme leuen waer ick si
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Want si is machtich bouen maten.
Maria mater domini
3.
Edelder vrucht/ oft reynder maecht
En was ter weerelt noyt gheuoet
Daer mijn herte ende sin tce draecht.
Op haer heb ic so groten moet
Si is reyn en daer toe goet
Ende alle duecht die is haer bi
Waer bi dat ick nu seggen moet
Maria mater domini
4.
Tot haer wil ick ghestadich sijn
Then sal mi nemmermeer wesen quaet
Si is die alder liefste mijn
Ende mijn eewich toeuerlaet
Hope ende troost daert al aen staet
In reynicheden so is haer cry
Si heeft ecn ioncfroulijc gelaet
Maria mater domini
5.
Nu groetse ghi heeren ende gasten
Na den edelen hoogen weert
So leefdy in vruechden vaste
Als ghi dalder hoochste begeert
So wat die werlt heeft verteert
Dat sal die vrou al sonder sy
Betalen aen den hoochsten weert
Maria mater domini.

No. XCVI. aant.
Op die selue wise.
1.
Laet ons met vruechden singen
Ende blidelijck spelen gaen
Ende alle vreemde dinghen
Van ons doen vlyen saen
Van Iesus eest vermaen
Hi is ons vrient/ onse heere
Ons lief/ ende al ons eere
Om hem yst al ghedaen
2.
Twee vroukens vander stede
Bethanien/ wel bekant
Rijck/ edel/ ende goet van seden
Van Iesu waren bemint
Hi was haer liefste vrient
Sij hebben hem ontsangen
Na hem staet al haer verlangen
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Hi was int herte gheprint
3.
Ende als hi is gheganghen
Int huys daer Martha was
So neerstich ombeuanghen
Om hem te voeden ras.
Magdalena op dat pas ||
Is bi sijn voeten gheseten
Oprecht van haer vermeten
Want hi haer souden ghenas
4.
Si was in sijnder minnen
Seer vierich ende vast
Haer herte ende al haer sinnen
Had si op hem ghepast.
Si en dacht op gheenen last
Op hem si contempleerde
Haer herteken iubileerde
Hi was so weerdighen gast
5.
Sijn vierige woerden crachtich
Sijn suuer leeringe soet
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Die waren also machtich
Si veruulden haren moet
Si en socht gheen ander goet
Bi hem so woude si bliuen
Ende in hem oock becliuen
Hi was der minnen vloet
6.
Martha seer sorchfuldich
En conde vergheten niet
Si was seer onuerduldich
Dat haer Maria liet
Si seyde/ heer nu besiet
Mijn suster en is niet werckende
En sidy dat niet merckende
Segt haer dat si doe/ dat si te doene heeft.
7.
Iesus die soete heere
Onser alder toeuerlaet
Heeft haer met sijnder leere
Besceyden als aduocaet
Hi sprack/ ten is niet quaet
Want een voer alle dinghen
Is noot/ het sal v bringhen
Totten volmaectsten graet
8.
Maria heeft wtuercoren
Dat een/ seer wijsselijck
In mi is si herboren
Ende seer gheworden rijck
Si peyst seer danckelijck
Dat alle dinghen blijckelijck
Ende nader werelt wijckelijck
Sijn alle verganckelijck
9.
Maria heeft wtghelesen
Dat alder beste deel
Haer hertken is op gheresen
Tot in des hemels casteel
Ende inder minnen pricel
Daer is si haer vermakende
Ende mijnder liefden smakende.
Die bi haer blijft gheheel.
10.
Hi heeft haer willen seghen
Enden allen menschen claer
Dat niet en was te pleghen
Dat Martha dede daer
Maer dat bescouwen voerwaer
Den werck gaet verre te bouen
Dus die volcomelijc wil louen
Den heere/ die stae hier naer. ||
11.
Dese bedinghe suyuerlijck
Heeft haer Iesus gheleert
Ende si seer dancbaerlijck
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Heeft sinen lof vermeert
Ende heeft tot hem ghekeert
Haer werck ende al haer sinnen
Dat si hem soude ghewinnen
Ende met hem sijn gheeert
12.
Wilt dan tot desen stonden
Gods kinderen alle ghemeyn
Gaen beteren uwe sonden
Ende metter herten reyn
Vlieghen na tshemels pleyn
Want daer suldy beschouwen
Dat v niet en sal rouwen
Och this seer groot certeyn.
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No. XCVII.
Op die self wise/ oft op Met vruechden willen wij singhen
1.
ICk wil mi gaen verbliden
In Iesus minne soet
Hi sal mi leeren liden
In hem vindick alle goet
Conde ick mi daer toe keeren
So waer mi wel gheschiet
Hi soude mi so wel leeren
Bekennen mijn arme niet
2.
Sal ic ter minnen comen
Ick moet mi leeren steruen
Natuere eest onghewone.
Si wil den gheest bederuen
Mocht ic die minne Gods verweruen
So waer mi wel geschiet
Hi soude mi so wel leeren
Bekennen mijn arme niet
3.
Nature heeft mi bedroghen
Al in dit doncker dal
Den tijt is mi ontuloghen
Ick en weet niet waer ick sal
Ick prise die minne bouen al
Altoos wat mijns gheschiet
Hi soude mi so wel leeren
Bekennen mijn arme niet
4.
Wil ick ter minnen comen
Ic moeste ootmoedich wesen
Anders soude mi luttel vromen
Mijn bidden ende mijn lesen.
Conde ick natuer ghebrengen tot desen
So waer mi wel gheschiet
Hi soude mi so wel leeren. &cet.
5.
Ick wil mi gaen verliesen
In Iesus minnen gloet
Ende God gaen verkiesen
So mach ick wesen vroet.
Iesu neemt mi in v behoet
So wort mi wel gheschiet
Hi soude mi so wel. &cete.
6.
Die minne is ghenadich
Die al wt Gode groeyt
Si maect den mensche ghestadich ||
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In liden in haren moet
Een herteken dat wt minnen gloeyt
Hem is so wel gheschiet
Hi soude mi soe wel leeren
Bekennen mijn arme niet
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No. XCVIII. aant. aant.
Dit is die wise van Ic weet noch eenen acker breyt.

1.
Ons naket eenen soeten tijt
Wij mogen al wel sijn verblijt
Met herten ende met sinnen
Ons is gheboren des seker sijt
Soe soeten ionghelinghe.
2.
Ons is geboren so cleynen kint
Van eender maecht een iongelinc
Een sone is ons ghegeuen
Dat is ons allen een salich dinc
Ende hem is eewelijck leuen
3.
So scier als hi geboren was
Wert hi gheleyt / alsoe ick las
In eender couder cribben
Want daer gheen ander wiege en was
Daer hi in mocht liggen
4.
Op wat hoys wert hi geleet
Iosephs coussen sijn eerste cleet
Daer wert hi in ghewonden
Noyt en was meerder ootmoedicheyt
In deser werelt vonden
5.
Die beesten vielen op haer knyen
Waer was dat wonder oyt meer ghesien
Sij bekenden haren heere
Dat en sachmen noyt gheschien
Het is ons een groote leere.
6.
Het wert den herderkens gheopenbaert
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Al van den enghel metter vaert
Die hen die boetscap brochte
Sij liepen alle te Bethleem waert
Daer sij dat kindeken sochten
7.
Sij vonden alle die waerheit
So hen die engel hadde geseyt
Vanden kinde / en vander moeder
Het is ons een grote weerdicheyt ||
Dat hi is onse broeder.
8.
Die herden liepen alte hand
Si maecten meyre al om int lant
Dat Iesus waer gheboren.
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Waer ons dat kindeken niet ghesant
Wij waren alle verloren
9.
Daer na al opten achsten dach
Also ons Lucas doet ghewach
So wert dat kint besneden
Sijn suuer bloet men storten sach
In sine ionghe leden
10.
Iefus wert dat kindeken ionc
Gheheeten op die selue stont
Dies wij ons alle verbliden
Ende dragen in onser sielen gront
Hem eewelijck tallen tiden
11.
Drie coningen quamen alsoe verre
Wt haren landen bi eender sterre
Tot Bethleem inder steden
Sij offerden wieroock / gout / en myrrhe
Tot sijnder weerdicheden
12.
Doen Herodes dat vernam
Wert hi toornich ende gram
In alle sine sinnen
Hi dacht hoe hi dat ionge lam
Al totter doot soude bringhen
13.
Herodes geboot den ridders sijn
Te doden al die kindekijn
Die in dyen lande waren
Sijn herte was in groter pijn
Hi en woude niemant sparen
14.
Ioseph doen met haesten groot
Metten kinde ende metter moeder vloot
So hem die engel seyde
Vliet in Egipten om den noot
Al doer die langhe heyde
15.
Nu bidden wij dat kindeken cleyn
Ende Maria die suyuer maghet reyn
Dat sij ons willen beschermen
Ende bi hem brengen ons al gemeyn
Ende verlossen ons van alle kermen

No. XCIX. aant. aant.
Op die selue wise/ oft op Roy roy wt rijnsche vaten
1.
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DIe werelt heest mi in hare ghewout
Mit haren stricken so menichsont
Heeft si mijn eracht benomen
Nochtans so wil ic hebben moet
Daer ysser vele wt comen
2.
Die werelt toont mi vrolicheyt
Nature die is daer toe bereyt
Der werelt wil si behaghen
Dat ick nature heb ghenolcht
Mach ick wel seer beclaghen
3.
Die werelt wil ic nu af gaen
Haer vruecht is so haeft gedaen
Si vergaet in corten daghen ||
Ic en wil die edel siele mijn
Niet langher daer in waghen.
4.
Ick hoore in mi so groof gheclach
Nature roept o wach
Haer vruechde moet si laten
Daer si haer in te verbliden plach.
Moet si nu leeren haten
5.
Adieu adieu nature mijn
Mijn hert moet onbecommert sijn
Van alle eertsche saken
Die conine vander eewicheyt
Die wil mi nu in laten
6.
Mijn vianden nemen mi nau waer
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Heymelijc ende openbaer
Sij legghen mi valsche laghen
Daer om so moet ic wacker sijn
Bi nachte ende bi daghen
7.
Ic sie den engen wech bereyt
Met doernen is hi al bespreyt
Nature en ghi moet steruen
Dat ic dus lange verloren heb
Hope ick noch te verweruen
8.
Die ons dit lieken heest gedicht
Dat was een ioncfrou wten sticht
Die werelt heest si begheuen
In een cluyse is si ghegaen
Om daer te beteren haer leuen.

+

No. C.
Op die selue wise/ ost op Wel op ridder wel ghemoet
1.
WEl op hertken wel gemoet
Ende loest den heere goet
Hoe slapen wij dus langhe
Laet ons vertyen vleesch en bloet
Ende houden dat in bedwanghe
2.
O siele ic hoor wel dat ghi ghist
V bewijs ende uwen list
Es al om mijn bederuen
Ghi segt / het wort hier al ghequist
Oft ick nature moet steruen
3.
Nature / steruen waer v best
Ghi sullet seker vinden int lest
Den tijt die sal noch comen
Siet dat ghi die siele wel vest
Want si mach v wel vromen.
4.
Och reden ghi hebt seer wel gheseyt
Maer ick sie haer net soe wide ghespreyt
Hoe sal ick des ontganghen
Des vyants lagen sijn lanc en breyt
Hi sou ons gerne vangen
5.
Nature waer om sidy versaecht
Hi is geboren van eender maecht
Die ghebenedide Gods sone
Dic des viants macht veriaecht
Daer om wilt wesen vrome
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6.
O reden ghi moet mi leeren dan
Want ict selue niet en can
Hoe soude ick des ghenieten
Ten is ter werlt vrou noch man ||
Ten soude hem verdrieten
7.
Natuere wilt ghi v seluen wt gaen
So wilt des lidens doen vermaen
Dat Cristus leedt doer onfe schout
Ende peynst o siele ghi hebt misdaen.
Het sal v rouwen menichsout
8.
Dit argueren van desen tween
Vinden wi daghelijcx in een
God geue ons allen sulcke minne
Dat ons allen groot ende cleen
Die redene verwinne
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No. CI.
Op die selue wise
1.
KInderen loest den enghel fijn
Hy vliecht soe hooghe voer Gods aenschijn
Hi is hem so bequame
Aldaer Gods engelen singhen eewighen lof
Franciscus is sinen name
2.
Rechte armoede is sinen scat
Die nyet en begheerde/ noch niet en besat
Van gheenen aertschen dingen
Daer om is hi soe hooghe ghecroont
Aldaer die enghelen singhen
3.
Als ick doergae dat hemelsche lant
Ende ick daer sie soe menighen sant
Verciert met duechden schone
Soe en heeft daer niemand die wonden dan hy
Ghelijc die soete Gods sone
4.
Heylighe vader / heylich patroon
Bidt uwen broeder den Gods soon
Dat hi ons wil vergheuen
Onse sonden / die sijn menichfout
Ende brengen ons int eewich leuen
5.
Heylige vader / heylich tresoor
Die van hauen waert alsoe bloot
Een coorde ende eenen grauwen roz
Daer me waerdy der werlt spot
O prince der Seraphinnen
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No. CII.
Dit is die wise Ick ligghe op die steenpoorte gheuaen

1.
Sal ick sijns langhe ontberen
Die mi verbliden mach
Met hem wil ick gaen teeren ||
Soe heb ick goet ghelach
Van hem en wil ick niet sceyden
Want hi betalet al
Ick hope hi sal mi beyden
Al sijn mijn rentkens smal.
2.
Ick ben verdoelt och leyder.
Waer sal ick henen vlien
Ick ben van hem ghesceyden
Ick en derf niet opwaerts sien
Des leyt mijn herte in rouwen
Beyde nacht en daer toe dach
Waer sal ick mi onthouden
Ick ducht seer voer den slach
3.
Hoe dom was ick van sinne
Dunct mi na mijn verstaen
Dat ick oyt leyde minne
Aen tghene dat moet vergaen.
Des ben ick seer te schouwen
Dat ick des oyt bestont
Waer sal ick mi onthouden
Ick ben ter doot ghewont.
4.
Ick wil in hopen leuen
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Ende maken goeden moet
Al heb ick dit bedreuen
Het mach noch werden goet
Ick wil nu weder keeren
Tot hem die mijns wel acht
Ende volghen sijnder leeren
Nae mijnder sielen cracht
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5.
Eylaes ick ben ghesceyden
Van God / mids sonden groot
Ick doelde / ick was verleyden
Ick waer veel lieuer doot
Dan ick aldus sou dolen
Want ick en weet waer heen
Ick soude sijn verloren
Al inder hellen scheem
6.
Aldus mach ick wel claghen
Ende laten alle mijn vruecht
Want God mi alle mijn dagen
Anders niet en doet dan duecht
Ick en mach sijns niet vergheten
Al in mijns herten gront
Anders worde ick verbeten
Al vanden helschen hont ||

+

No. CIII. aant.
Op die selue wise
1.
ALs ic peyse om die doot
Die Iesus sterf aent crucen hout
Ende om sijn bloedige wonden root
Ontfangen om onse schout
Sijn liden swaer / gaet mi so naer
Sijn druc / sijn liden / ende pijn
Nochtans ist ons een medicijn
Hoe soude ick blide ghesijn
2.
Wi willen gaen hopen ende duchten
Ende senden een vriendelijc suchten
Den heere die alle dinck wel weet
Bidden doer sijn druck ende leet
Dat hi voer ons heeft gheleden
Als een ridder een baroen stout
Als hi voldede aent crucen hout
Voer alle der menschen schout
3.
Een siele is mi benolen
Dat ick die bewaren souwe
Dat si mi niet en worde gestolen
Daer voer lide ic groten rouwe
En wilt doch niet betrouwen
Want de viant dinct nacht ende dach
Hoe hi die siele verwinnen mach
Ende brengen int eewich geclach.
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4.
O Iesu gin sijt so schoone
Gheboren van eender maecht.
Hi mach wel spannen de croone
Die v in sijn herte draecht
Vwen soeten naem is ons bequaem
Dat bloet dat wt v side ran
Ghi sijt die liefste bouen al
Die oyt was / oft wesen sal
5.
Quade tonghen sijn schoon voer ooghen
Maer achter rugghe clappen si quaet
Bloeyende risen doen si verdroogen
Quade tongen sijn also quaet.
Een duyfken puer / volcht sijn natuer
Ick en keere daer niet om mijn hant
Hoe diere cocht hy den lieuen pant
Om te brengen int shemels lant.
6.
Die dit liet te dichten begonde
God gheue hem goeden spoet
Dat hi alle sijn sonden
Mach af wasscen in Iesus bloet
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Want hi is seer cranc van minnen
Ende traech tot alder duecht
O heylige gheest van binnen
Weest toch mijns herten iuecht

+

No. CIV. aant. aant.
Op die selue wise/ ost op Ick wil mi seluen troosten / ende maken eenen
moet. Ost op Aenhoert ick sal beghinnen / om te singen een nieuwe liet
1.
IC wil mi gaen vermeyden
Verhueghen minen moet
So mocht ick mi verbliden ||
Al in dat hoochste goet
Daer yst al in beuanghen
Dat mi verbliden mach
Aen hem so wil ick hanghen
Ghestadelijck sonder verdrach
2.
Wanneer dat ic aenscouwe
Die dinghen in deser tijt
So mach mi dan wel rouwen
Dat ick mi daer hebbe verblijt
Al in die creatueren
Die hier beneden sijn
Want si altoos berueren
Den vrede des herten mijn
3.
Nu wil ick Gode verkiesen
Ende minnen bouen al
En mi seluen in hem verliesen
Dien ick ghebruycken sal
Dat ghenoelen sijnre minnen
In mi sonder verdriet
Het gaet bouen alle sinnen
Men cant vertellen niet
4.
Niet meer en wil ick dencken
Op deser werelt eere
Want si heest in haer wencken
So menighe valsche leere
Daer si mede wil bedrieghen
Haer dienaers al ghemeyne
Maer die tot God wil vlieghen
Die bliue int herte reyne.
5.
So wie aen God wil cleuen
Die is met hem een gheest
Hi wort daer op verheuen
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Al inder hoochster feest
Daer die fonteynen vloeyen
Der eewigher salicheyt
Die vruchten daer altijt bloeyen
Also ons die scrifture seyt
6.
Die hem wil voeghen te leuen
Al inder waerheyt vry
Moet in God ghetogen wesen
Ende gheen dinck minnen daer bi
Bouen alle dinghen
Die dese werelt bemint
Moet hi sijn nature bedwingen
Dat is mi wel bekint
7.
De ghene die haer weeren
Van deser werelt lust.
Ende God minnen leeren
Ghebruyken altoos die rust
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Wanneer dat si gheraken
Dat vier der minnen gloet
En si scouwen / en si smaken
Want die heere is so soet.
8.
Mocht mi dat ghebueren
So leefde iek sonder vaer
God gheue mi sonder trueren
Sijn edel minne claer.
Op dat ick mach ghenieten
Gods ghenade puere
Altoos sonder verdrieten ||
In gheeste ende in natuere.
9.
In God so wil ick hopen
Want hi heeft mi verlost
Sijn gracie staet altijt open
Daer hi die sine mede vertroost.
Die weenen ende screyen
Om haren verloren tijt
Ende haer herte bereyen
Tot alder vruechden wijt.
10.
Aldus moet ick mi timmen.
Ende altijt wederstaen
Mijn onghestoruen sinnen
Ende houden onderdaen
Ende aldat ic wil begheeren
Dat is der natueren doot
Want si soude mi gaerne leeren
Te beleuen die waerheyt bloot.
11.
Och mocht in mi becliuen
Die waerheyt die mi beruert
Dat goddelijck voortdriuen
So waer mijn siele ghepuert
Mocht ick ghenade verweruen
Die bouen natuere gaet
Ende mijns selfs te gronde steruen
Al inder minnen daet
12.
Nu wil ick in alle stonden
Dienen die fuyuer inecht
Maria / si heeft gheuonden
Daer wi mede sijn verhuecht
Dat Adam hadde verloren
Langhe tijt sonder waen
Dat heeft die wtuercoren
Ons weder al gheuaen.
13.
Den vyant heeft si bedwongen
Die edel bloeme des ghewelts
Ghelijc die enghelen songhen
Gloria deo in excelsis
Dat is na ons bedieden
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Bliscappe sonder pijn
Ende vrede allen lieden
Die van goeden wille sijn.
14.
Maria wilt onser ontfermen
Doer dat groot ghetal
Des auonts ende des morgens
In dit allendighe dal
Cranck ende allendich
In allen duechden cout
Die viant is behendich
Ende bedriechlijck menichfout.
15.
Heere God wilt ons verwecken
Tot allen duechden snel
Ende onse sielen schicken
In uwer vruechden spel.
Dat wij v godlijck beelde
Aenscouwen moghen ende sien
Al in die eewighe weelde
Amen dat moet gheschien.
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No. CV.
Op die selue wise
1.
ICk weet een maget ydone
Aen haer staet al minen troost ||
Sy is so ouer schoone
Haer mondeken dat is root
Mocht ic noch bi haer comen
So waer mi wel gheschiet.
Ende icxse mocht aenscouwen
Ick waer sonder verdriet
2.
Si is den boom granate
Die droech den soeten keest
Daer wij bi sijn behouden
Ghebrocht ter grooter feest
Dies heeft si lof ende eere
Nu ende in alder tijt
Mocht ic noch bi haer comen
Ick waer so feer verblijt.
3.
Si is so oner schoone
Der roosen is si ghelijck
Si spant een gulden croone
So diepe int herte mijn
Haren naem moet ick segghen
Moeder en maget is si sijn
Maria is si gheheeten
Si verblijt dat herte mijn
4.
Si is die roose gaerde
Daer in besloten stont
Die schoone roode roose
Iesus is hi ghenoemt.
Om ons heeft hi gheleden
Beyde pijn ende verdriet
Mocht ic noch bi hem comen
Mi ware so wel gheschiet
5.
Laet ons dye maget dancken
Die ons dat slot ontsloot
Daer wi mede waren geuangen.
Midts Adams sonden groot
Haer willen wi altoos eeren
Met goeder herten fijn.
Dat si ons wil verleenen
Int cynde haer claer aenschijn
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No. CVI.
Op die selue wise.
1.
ICk sal mi seluen troosten
Ende maken eenen moet
Ende keeren mi totten besten
Het sal mi wesen goet
Van sonden wil ick mi keeren.
In minen ionghen tijt
Ic bidde v ghenadighe heere
Dat ghi mijns ghenadich sijt
2.
Mijn siele sal sijn bedouwet
Also ick hebbe verdient
In blischepe oft in rouwe
Dus rade ick minen vrient
Dat hi hem van sonden keere
Want cort is hier den tijt
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3.
Hadde ic dat sware liden
Voerdacht dat waer mi goet
So soude mi God verkiesen
Ghelijc hi ander salighe doet
Maer neen ic dat rout mi seere
Al minen verloren tijt ||
Ic bidde v. &c Dat ghi. &c
4.
Niemant en derf hem pogen
Om te comen daer God sy.
Hy en moet na sijn vermoghen
Van sonden wesen vry
Ende dienen altoos gode.
Wanneer hi heeft den tijt.
Ic bidde v. &c Dat ghi. &c
5.
Ouder mach ic werden
Maer iongher nemmermeer
Hier namaels onder die eerde.
Ende laten goet ende eer
Waer toe dat ick mi keere
Altoos ontgaet mi den tijt.
Ic bidde v. &c Dat ghi. &c
6.
Nu so wil ick hopen
Op God ende onser vrouwen.
Die gracie Gods staet open
Als ons die sonden rouwen
Milde so is die Heere
Onseker is ons den tijt.
Ic bidde v. &c Dat ghi. &c
7.
Nu so wil ick gaen temmen
Dat ionghe leuen mijn
So mach ic namaels clemmen
Daer alle die salighe sijn
Daer is so lanck so meere.
Vruecht / blischap / ende iolijt
Ic bidde v. &c Dat ghi. &c
8.
O radt van auontueren
En sult ghi niet omme gaen
Dat mi gracie mocht gebueren
Van al dat ic hebbe misdaen.
Ic en sondichde nemmermeere
Al had ick wel den tijt
Ic bidde v. &c - Dat ghi. &c
9.
Ghestadelic wil ick dienen
Ende Gode sijn onderdaen
Het staet mi noch te geschieden
Dat ick sal moeten gaen
Ende nemmermeer weder keeren
Nemmermeer in gheender tijt.

+
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Ic bidde v. &c Dat ghi. &c
10.
Nu spreect voer mi ten besten
Ghi heylighen alle ghemeen
Al come ick nu ten lesten
Ic ben nochtans daer een
Daer Christus God ons heere
Om sterf op eenen tijt.
Ick bidde v ghenadighe heere
Dat ghi mijns ghenadich sijt
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No. CVII. aant.
De wise van die Molenarinne

1.
ICk wil mi gaen vermeyden
Ende laten die werelt staen ||
Tot Iesus mijnen lieue
Wil ick mi keeren gaen.
Mijn herte wil ic hem gheuen.
Gaen beteren mijn leuen
Hi sal mi wel in sijn gracie ontfaen
2.
Hier is so grooten pine
Al in dit aertsche dal
Hier is so veel te doene
Eer wijt connen versmaden al.
Conden wij die dinghen laten
Die ons meer scaden dan baten
Het bewaerde ons voer menighen val.
3.
Wij hadden gaerne ruste
Hoe sullen wi daer gheraken an
Wij moeten ons bedwingen
Dats dbeste/ diet wel ghedoen can
Ende gaen leeren sternen
Van liden maken ons erue
Oft anders yst verloren al.
4.
Ons seluen moeten wij laten
Ost anders yst al niet
Hebben wij gheen charitate
Al ander duechden en baten ons niet
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Ons herte tot Gode draghen
Ende nieuwers el na vraghen
Dan tonser salicheyt en dient
5.
Och conden wij ghecrighen
Een die ons so wel betaemt
Het is so schoonen vrouwe
Paciencie is si ghenaemt
Si sout daer al bestieren
Ons duechden leeren hantieren.
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So mochten wij lichtelijc voorder gaen
6.
Ick bid v alle gader
Dat ghi op v hoede sijt
Wilt dese duechden vercrighen
So worden wij namaels verblijt.
Die vyanden en sullen niet slapen
Can hi/ hi salt so maken
Dat ghi daer af beroouet sijt

No. CVIII.
Op die selue wise
1.
COmt van libaen mijn duue
Coemt hier ghi wort ghecroent
Wilt ghi v tot mi voeghen
Ghi wort van mi gheloont ||
Die vruechden sijn also soete
Gaet uwer lusten wte
Terdt de nature onder die voete
2.
De siele die wert droncken
Al in des heeren woert
In minnen wert si ontsoncken
Si scheen van vruechden doot
Si daelde neder in sinen schoot.
Maer aldat si begherende was
Dat was van hem ghehoort.
3.
Si dranck wt sijnder herten
Den alder puersten wijn
Sijn goddelike smerten
Was haer een medicijn
Si wert verlost wt alder pijn
Als si aensach met vruechden
Den schilt der minnen fijn
4.
Hi nam wt grooter minnen
Ons crancke menscheyt aen
Dat heeft si wel connen versinnen
Ende si yst al af ghegaen
Ghenoechte/ solaes/ eere/ en vruecht
Ende si heeft haer verlaten
Al in des heeren duecht.
5.
Haer cleederen waren besprongen
Met sinen bloede root
In minnen worden si versmolten
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Ende si sprack sonder woort
Die engelen houden met haer accoort
Sij louen den oppersten vader
Al vander bliscap groot
6.
Met vruechden is dit liedeken ghedicht
Met eender blider herten
Ick bidde Gode eenparelijck
Dat hi ghedencke der smerten
Die hi van minnen heeft ontfaen.
Wt sijn grote milde duecht
So heeft hijt al ghedaen
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No. CIX.
Op die selue wise
1.
EEn suchten ende een beuen
Dat soude my voegen wel
Als ick aensie mijn leuen
Tot sonden also snel
Ick hebbe in mi beseuen
Nature heeft redene verdreuen
Dat en dunct mi gheen spel
2.
Redene wil mi leeren
Der dinghen wederstaen
Nature wilt noode ontbeeren.
Hoe sal haer dat vergaen.
Heere/ God bouen alle heeren.
Doet mi mijn sinnen keeren
Ende leert mi redene verstaen
3.
Gheen dinck in desen tiden
Nature bedwinghen mach
Dan als haer druck en liden
Te selden wil doen verdrach
Dan wil haer duecht ontgliden
Ende si wil haer vermiden ||
Ghenoechte die si plach
4.
Te leuen ghelijc die beesten
Natuere altoos begheert.
Te leuen na den gheeste
Ons reden altoos leert
Heer God laet mi vol leesten
So mach ic comen ter feesten
Daer alle druck is gheweert

No. CX.
Op die selue wise.
1.
EEn maechdeken wtuercoren
Vol duechden onbesmet
In Iudeen was si gheboren
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Ioseph die was haer trouwe
Maria die suyuer vrouwe
Si woonde tot Nazareth
2.
Ghesonden was hi van Gode
Die enghel Gabriel
Totter maghet als een bode
Om te doen des vaders beuel.
Hi boot haer doen die groete
Met woerdekens also soete
Voer ons dede hi die boetscap wel
3.
En wilt v niet versagen
Sprac die engel der maget an.
Ghi sult een kindeken draghen
Dat wort groot wonder an
Maria sprack met desen
Hoe soude dat moghen wesen
Ic en kende noyt gheenen man.
4.
Ghi sult een vruecht voort bringhen
Reyn maechdelijc ingien
Gods cracht sal v omringhen
Maria die sprack met dien
Naer uwen woorden reene
Siet hier gods deerne cleene
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Na v woorden moet mi geschien
5. In een huys te Bethleem binnen
Baerde si die suyuer dracht
Dies wi met vruechden singen
Die herders met groter cracht
Si vonden daer in weene.
Gheboren een kindeken cleene
In also langhe coude nacht
6.
Al naer der Ioetscher seden
Scrifture doet ons ghewach
So was dat kint besneden
Al op den achtsten dach
Iesus was sinen name
Tot onser alder vrame
Hi is die ons behouden mach
7.
Bi claerheyt eender sterren.
Vergaerden dry coningen bout
Si brochten den kinde van verre
Myrrhe/ wieroock/ ende gout
Vriendelic dat sijt aenbaden
Dat quam hem allen te staden
Dies si verhuechden menichsout
8.
Simeon dat kint aensiende
Sijn siele was verblijt ||
Herodes dat bespiende
Maria heuet bevrijdt
Al na der offerhande
Track si in Egipten lande
Met haren sone ghebenedijt.
9.
Dies moghen wij wel louen
Der suyuer maghet Marie
Dat si God van hier bouen
Bidde dat hi ons beurie
Dat wij na dese iaren
Met die engelsche scharen
Mogen hebben hemelsce melodie

No. CXI.
Op die selue wise
1.
HOe mach gods liefde reyne
Dus weynich sijn geuonden
Van elcken int ghemeyne
Gheacht so ouer cleyne
Die ons bemint certeyne
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Hy wil dat wij alleyne
Hem minnen tot allen stonden.
2.
Als onse begheerten strecken
Al na die weerlijcke dinghen
Die de siele beulecken
Ende van Gode trecken
Gods wijsheden die ontdecken
Hoe ons des werelts smecken
In eewighen druck sal bringhen.
3.
Al dat het vleesch begheert
Ende ooc des lichaems ghesichte
Ende hoouerdie ontweert
Dit yst dat die siele begheert
Ende haer minne dicwils verteert
Die dit nyet en ontkeert
Moet deruen van den lichte
4.
Wi sijn van als wel vroet
Om des lichaems bestiere
Maer der sielen goet
Dwelck God bekennen moet
Dat treedt men onder die voer
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Seer luttel beroert dat ons bloet
In Gods woorts allegieren.
5.
Wie doet van God vermaen
Dien heetmen hypocrite
Die werelt doet versmaen
Si en can God niet verstaen
Maer laet drincken gaen
Dat is al wel ghedaen
Dit schijnt een hemelrijcke
6.
Maer die God toe behoort
En can dat niet vergheten
Maer hi verhaelt Gods woort
Al na der kercken accoort
Gods kinder drijft hi altijt voort
Die werelt hi heel verstoort
Si en wil sijns niet gheweten
7.
Wie is nu die verblijt
In goddelijcken vrede
Ghelijcmen heest iolijt
In ghierighen appetijt
Wie yst die hem nu also quijt
Om God onsen heer ghebenedijt ||
Als menich mensche om rijcheyt
8.
Ghi ionghe maechden fijn
Ghi soect rijcheyt en eere
Ghi en acht verdriet noch pijn.
Mocht ghi verheuen sijn
Hier al dit cort termijn
Maer dat schoon godlijc aenscijn
En hebdy in minne noch in eere
9.
Ontpluycte ghi v iuecht
In dat godlike bescouwen
Ghi sout meer sijn verhuecht
Met liefden also bevruecht
Int smaken alre duecht
Die cracht van shemels vruecht
Die soude v hier bedouwen
10.
Ruyter van sijnder aert
Den crijch is al v leuen
Op dat ghi sijt vermaert
Strijdt fier ende onueruaert
Als knecht onder den standaert
Maer v seluen niet en spaert
Int duechdelijck aencleuen
11.
God die ons heest ghemaect
Dyen stellen wij besiden
Seer luttel yemant smaect
Christum aent cruyce naect
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Die doer ons liefde blaect
Nochtans die na hem haect
Gheeft hi dat eewich verbliden
12.
Oerlof/ dit is dat ent
Die dit wilde vertellen
Hi haet die werelt blent
Want si hout innocent
Den ghenen die Christus liefde kent.
Sijn woorden excellent
Can si ouer side stellen
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No. CXII. aant. aant.
Dit is die wise van Tandernaken al opten rijn Daer sach ick twee
maechden spelen gaen.

1.
Och voer de doot en is troost en is troost noch boet
Met rechte mach ick mach ick wel kermen
Mer want ic ymmer ick ymmer steruen moet
Rijc || God wilt mijnre wilt mijnre ontfermen
Al toeft die doot een iaer een iaer oft yet
Het moet eens sijn het moet eens sijn ten baet mi niet
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Ic moet daer toe alst God alst God ghebiet
Al mach hi mi weynich borghen borghen
Daer om so lijdt mijn herte mijn herte verdriet
Altijt leue ic leue ic in sorghen
2.
Al heeft mi God nu gespaert
Mijn herte verscrict van vreesen
Als ick denck op die henenvaert
Die ymmer eens moet wesen
de doot is snel/ seer fel en wreet
Ick moet daer aen tsi lief oft leet
Mijn teerghelt is een linen cleet
Ick salt hier haest begheuen
Och want ic nu dat seker weet
So mach ick oock wel beuen.
3.
O steruen moet ic dat is vast
Daer om mach ic wel trueren
Die doot heefter soe vele verrast
Ick wachtse tot allen vren
Si spoert mi na gelijc een hase
Wat baet ghenoechte/ wat ba- || tet solaes
Ick moet doch sijn der wormen aes.
Ter stont na na dit versceyden
Dat moet ic olacy arm dwaes
Bedroeft altijt bescreyden
4.
Och als ic ben gheset een lijck
Ende stae ghekist in baren
Ende tvleesch moet rotten onder tslijck
Waer sal mijn siele dan varen
Ic worde te graue met sanghe gheleyt
Die grauers staen daer al bereyt
Niet meer en worde ick nae bescreyt
Om tgoet soe gaet men kinen
Maer och ick weet so crancken bescheyt
Waer dan mijn siele sal bliuen
5.
Lijf/ herte/ nature/ twort al ontstelt
Mijn sinnen bestaen te crencken
Mijn hayr dat crimpt/ mijn bloet dat smelt
Als ick gae ouerdencken
Bedruct/ bevreest/ met grooten gheclach
Och waer mijn siel den eersten nacht
Na mine doot sal worden ghebracht
Oft watmen haer sal tiden
Iolijt/ genoechte/ noch gheen solaes
En can mi dan verbliden
6.
Nu bid ic v prince/ o here god
Wilt mijns ghenadich wesen
Alst vleesch te samen leyt en rot.
Begrauen inder eerden
O schone Maria ic roepe op v.
Och Anna biddet voer mi nu
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Dat Ihesus mijnder sielen si getrou
Als ick sal moeten steruen
Dat ick hier nae mach doer v
Dat hemelrijck verweruen.

No. CXIII. aant.
Op die selue wise.
1.
ICk mach wel clagen mijn verdriet
Ende al met weenenden ooghen
Dese werelt en wilt achten niet
Dat doet mijn herte verdroogen
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Wilt v oochskens op mi slaen
Iesu liefste dagheraet
Mijn sonden ende mijn misdaet
Die sijn wel also quaet
Ic worde dicwils desperaet
Ic en siets niet langer te ghedoogen
2.
Nature ghi waret diet mi riet
Dat ic dese werelt soude beminnen
Mer aylacy acharmen wat mi gheschiet
Haer bedroch en conste ic niet bekinnen
Ontsanct der tranen vloet
Wt minen bedroefden moet
Dat dunct mi wesen goet.
In minen teghenspoet ||
Dit waer mi wat versoet
Oft anders moet ick ontsinnen
3.
Een troostelijc woert is my nu confoort
Van Iesu in mijns herten gront
Na ander confoort ic mi niet en spoer
Bedroch heb ic daer in vonden
O Iesu siet doch op mi
So ben ic der droefheyt vry
Och noyt niemant so blide
Als ic nu si op desen tide
Wilt ghi mijn herte doerwonden
4.
Orlof werelt feninich bloet
Met rouwe gae ic mi cleeden
Heere verlicht mijn herte ende minen moet
Ende wilt mi troost verleenen
Teghen des lidens tijt
So maect mi een iolijt
Ende dies seker sijt
Mijn herteken v eyghen blijft
Om scade noch om profijt
So en sal ick van v niet sceyden

No. CXIV.
Op die selue wise
1.
O Iesu lief wat sal ick doen
Wat sal ick nu beghinnen
Ic ben met uwer liefden beuaen
Ic bid v en wilt mi niet ontgaen
Dats slaep ic/ waeck ic/ eet ick ost drinck ick
Al wat ick beghinne
Altoos staet ghi in minen sinne
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Al in mijn herte van binnen
Altoos staet ghi in minen sin
Mijn herte roept tot v van binnen
2.
Dat ick v niet aenscouwen en mach
Dat doet mijnder herten pijn
Ic hope het sal noch sijn den dach
Dat ic v aenscouwen sal
Wachten sal ick nacht en dach
Tot dat sal comen deynde
Wilt my doch stercken in alder duecht
In uwer herten minnen
Wilt mi toch stercken in alre tijt
Ende verlichten oock van binnen
3.
Dat ic versmaet der werlt bin
Dat en is mi gheen verdriet
Dien ic met gansser herten min
Die en sal mi laten niet
Der werelt gonste maeet cort iolijt
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Ic en sal daer niet na gheren
Mijn bliscap sal gaen bouen tijt
Ende dueren inder eewicheyt
Al sonder eenich cort respijt.
In eewige onsprekelike vrolicheyt
4.
Mer eer icker toe comen mach
So moet ict hier besueren
Steruen moet ic nacht en dach.
En vreesen altijt tot allen vren. ||
Nature die moet verwonnen sijn
Al doeget hem dicwils grote pijn
O Iesu lief wilt bi mi sijn
Ghi hout mijn herte beuanghen
Daer om lide ic sware pijn
Liggende in groot verlanghen
5.
Die Iesus liefde verweruen wil
Die moet hemseluen kinnen
Ende dalen in dieper ootmoedicheyt
Ende rusten op sijn bermherticheyt.
Wel hem die hier toe comen is
Sijn herte dat is in rusten
Ende in groter wellusten.
Ick bid v Iesu soete heere
Wilt ons verleenen deewich goet
Dat dueren sal ymmermeere.

No. CXV.
Op die selue wise/ maer het en heeft maer acht regulen/ ende daer om
en singt men den derden ende vierden regel niet/ ghelijck den eersten ende
tweeden.
1.
ICk hiels mi aen dese aen dese wilde zee
Ende daer vant ick/ ende daer vant icker twee
Het was de siele/ si was met druck beuaen
Si sprack tot haren enghel/ om troost van hem te ontfaen
Ick moet v claghen mijn verdriet
Die viant/ die werelt/ mijn eyghen vleesch
Sij willen mi van mijn liefken veriaghen
Eest wonder dat ick claghe?
2.
Nu swijcht ghespeelken/ en hebt des gheen verdriet
Mijn heere sal v eyghen sijn/ al waert hen allen leet
Als v begeerte hen altijt tegen staet
Ick ben sijn bode/ nu hoort na minen raet
So stelt v vromelijc ter weere
Dit yst dat uwen lieue behaecht
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Hi en laet v nu oft nemmermeer
Laet staen v droeflijck trueren.
3.
Och hoe mocht ick ghelaten mijn droeflijck trueren
Het is altoos strijt/ mi en mach gheen rust ghebueren
Want broossche nature is altijt teghen mi
Het valt my suere eer si verwonnen si.
Ic worde vermoeyt in deser noot
En dede die hulpe mijns liefs soe groot
Sij souden mi van mijn liefken veriaghen
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Eest wonder dat ick claghe?
4.
Nu swijcht ghespeelken/ ghi moet v hier in liden
Alst coemt ten eynde/ het sal v || seer verbliden
Oft ghi versinde wat vruechden ghi sult ontfaen
Als ghi met uwen beminden tot sinen houe sult gaen
Al valt v nu dit striden swaer
V lief weet al ws lidens clagen
Hi wilt v minnelic helpen dragen
Laet staen v droeflijc claghen.
5.
O soete bode van also hoogher macht
Ghi hebt mijn herte in grooter rusten bracht
Als ic hoore van die liefste mijn
Want ic hier lide om die minne sijn
Dan sal ick mijn gracelijck liefken meer behaghen
Al moeten wij nu verscheyden sijn
Den tijt gaet om/ het sal seer cortelijck daghen
Wat wil ic dan nu meer claghen.
6.
Ghespeelken goet/ siet aen den corten tijt
Weest wel ghemoet/ als ghi sijt inden strijt
Dan laet v herte tot minen here gaen
Ghi sult van hem seer grooten troost ontfaen
Sijn hulp is bereet in alder vren
Ghi sult met hem in corter tijt.
In eewiger vruechden dueren.
En wilt doch niet meer trueren

No. CXVI. aant.
Op die selue wise/ oft op Het quam een ruterken wt bosscayen.
1.
O Broossche nature sel ende quaet
Waer toe wilt ghi verdreghen sijn
Schout dese werelt/ dats minen raet
Want haer treken sijn al fenijn
O broossche nature merct wel den fijn
Soect gheen ghenoechte met eenighen list
Soectyse elders dan in Gode
Voerwaer nature ghi hebt gemist
2.
Laet af in tijts/ dat dunct mi best
Sterft v sinnen/ gaet v seluen wt
Maect v ruste in Iesus nest
Soe moechdy worden des conincx bruyt
Onthout dat alder hoochste saluyt.
Dat hi den aerne heeft ghegeuen
Houdt v ootmoedich/ ende cleyne cruyt
Wilt alle ghenoechte der werelt begheuen.
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3.
Ghenuechte te laten is grote pijn
Het steruen der sinnen valt mi so swaer
Al duncket mi die hoochste pine sijn
Aylaci siele het gaet mi so naer
Ick heb so menich langhe iaer
Ghenoechte ghehanteert tot de || ser tijt
Aylacy sal ic moeten laten
Alle ghenoechte ende iolijt
4.
O broossce nature rou onbesneden
V claghen en acht ic niet een caf
V seluen wilt onder de voeten treden
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Doer hem die sijn leuen om het uwe gaf
Weest vroom/ hout v aen sinen staf
Merct wat hi doer v heeft gheleden
Onse leuen en is niet een ooghen opslach
Wilt alle ghenoechte der weerelt begheuen.
5.
Ic ben beswaert in mijn ghedochte
V langhe vermaen dat doet mi pijn
Al soudict bequelen/ mi niet en rochte
Had ict gheplogen een lanc termijn
Maer lacy neen ic/ dat is wel aen schijn
Mijn ionge sinnen sijn onbereet
Al heb ick lange ter scholen ghegaen
Tsteruen heb ic qualijc gheleert
6.
O broossche nature wilt na mi horen
Laet staen v clagen tis meer dan tijt
Die oppers te coninc van hier bouen
Int steruen en nam hi gheen respijt
Die viant hadde ons benijt
Adam wilde hi met allen vertreden
Weest vroom/ gaet voort/ ende sijt bevrijdt
Wilt alle ghenuechte der werelt begenen
7.
O hoochste coninc Emanuel
Wilt ons bi staen in onser noot
Nature heeft ons geweest so sel.
Si wil ons quetsen totter doot
O mogende coninc v macht is groot
Wilt desen vyant van ons verderuen
Dat wi allen cleyn ende groot
Onse broossche nature moeten steruen.

No. CXVII.
Op die selue wise/ oft op Het quam een ruterken wt bosscayen.
1.
O Maria schoon roose root
Ghi hebt onse eerste vaders verblijt
Ghi hebt ghebaret naect en bloot
Der hellen vreese/ en des hemels iolijt.
Noyt en brocht ons kindeken alsulc profijt
Want des vyants cracht heeft hi vercleent
Dus al die goede kerstenen sijt
Latet kindeken wiegen eer dat weent.
2.
Al naect lach hi sijnder moeder voren
Al in een cribbe opt hoye daer ||
Noyt kindeken en was so arm gheboren
Nochtans is hi een coninc eerbaer
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Spreect die heylighe scriftuere claer
De helle was van sijn voys vereent
Om dat hi is des kersten gheloofs pilaer
Latet kindeken wieghen eer dat weent
3.
De herderkens die opten velde laghen
Sij hoorden wonder int shemels foreest
Ende vander claerheyt die si daer sagen
Werden sij also seer bevreest
Als sij verstonden den rechten keest
Dat aertrike was pays verleent
Elck was doen daer in vruechden meest
Latet kindeken wieghen eer dat weent.
4.
Dry coningen machtich die dat vernamen
Bi eender sterre aent circkels throon
Te Bethleem dat si doen quamen
Besoecken den coninc der glorien schoon
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Sij beghisten daer God in persoon
Dyes was Herodes herte versteent
Myrrhe/ wieroock/ gout tot sinen loon
Latet kindeken wieghen eer dat weent.
5.
Herodes beual den coningen snel
Als ghi hebt vonden den heere sijn
Keeret hier weder/ doet mijn beuel
Ick sal v oock beghiftende sijn.
Keert eenen anderen wech nade landen dijn
Sprac die enghel/ oft ghi wort vercleent
Ende scout Herodes valsch fenijn
Latet kindeken wieghen eer dat weent.
6.
Herodes wilde van quaetheyt bederuen
Doen hem die coninghen waren ontvaren
Dus swoer hi/ hy soudese alle doen steruen
Die kinderkens beneden den twee iaren
Maria en Ioseph hoordent verclaren
Dat hi die kinderkens te doden meent
Sij vloden in Egipten sonder sparen
Latet kindeken wieghen eer dat weent.
7.
Hier nae so heeft dat kindeken puere
Adams gbewrochte schult betaelt
Ende ons ontdaen des hemels duere
Onse voerouders alle daer in ghehaelt.
Met sinen bloede heeft hy die aerde bestraelt
Om dat wij alle souden sijn ghereent ||
Van sonden/ dus dan eer ghi faelt
Laet dat kindeken wieghen eert weent.
8.
Nu bidden wij alle den kindeken cleene
Gonstich voer die dit heeft ghemaect
Int eynde so dat hem God verleene
Gracie/ dat hi in sijn rijc geraect
Hy sal doch sijn van duechden naect.
Ende oft hem dan die viant teent
Neemt sijns in hoeden daert al na haect
Eer hi van groten drucke weent.

No. CXVIII.
Op die selue wisen
1.
MEt recht ben ic wel gemoet
Mijn lief heeft mi ghelaten
Sijn precioes vleesch en bloet
Het dunct mi een pant van baten
Die mijn lief siet en niet en groet
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Met herten wt charitaten
Die mijn lief siet en niet en groet
Hi wort daer om verlaten
2.
Wat laet een minnaer bet sijn lief
Als hi trect wten lande
Dan voer een eewich minnenbrief
Sijn vleesch sijn bloet te pande
Wee hem die daer noyt troost in en besief
Als hijt hadde onder hande
Wee hem die daer noyt troost in en besief
Ten valt gheen meerder scande
3.
Ghelijc die vogel pellicaen
Sijn bloet stort voer sijn iongen
So heeft mijn lief voer mi ghedaen
Ondanc der niders tongen
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Wil hi mijns herten bloet ontfaen
Ick schenct hem onbedwongen.
Wil hi mijns herten bloet ontfaen
Hem ter eeren is dit ghedaen
4.
Wie is/ wie was van al dat leeft
So seere ghewont van minnen
Dat hy die bitter doot ghestoruen heeft
Om sijn lief te ghewinnen.
Hi doelt die sulcken lief begheest
Als mi beroert van binnen
Hi doelt die sulcken lief begeest.
Ick gonne hem alle mijn sinnen
5.
Schoon lief al sidy mi nu bedect
Ghestadich ic bi v bliue
Als mi die doot om steruen wect
Sijt tot minen fumatiue
O alder soetste minnaer trect
Met uwen wonden viue
O alder soetste minnaer trect
Die siele wt minen liue.

No. CXIX.
Op die selue wisen
1.
LAet liden dat v nyet aen en gaet
Ende en neemt v || niemants dinck te naer
Ende ordeelt na ws selfs quaet
Ende neemt voort v seluen waer
Onse oogen dicwils elders sijn
Ende in haer seluen seer onbekint
Daer om seg ic elcken int openbaer
Weest horende doof en siende blint
2.
In dit sterflijc corte leuen
Verkiest altijt die nederste stede
Versmaet te sijn/ ende niet gepresen
Dat is der ootmoedigen groten vrede
Versmaet v yemant/ versmaet v mede
Ende laet God dat ordeel onbekint
Ende cruypt altijt in simpelheden.
Weest horende doof en siende blint
3.
Wi willen ander daer toe driuen
Dat si hemseluen laten sullen
Wi en connen ons seluen daer niet toe crighen
Om wt te gaen onsen eyghen wille
O lieue mensche swijcht al stille
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Ende en weest niet dus onbekint
Mer wilt eerst v quaetheyt villen
Weest hoorende doof. &c.
4.
Al den onurede die wi beseffen
Die coemt wt ongestoruenheyt.
Dat wi die dingen te seer opheffen
Ende volgen der onredelicheyt.
Het is nature en sinnelicheyt
Die ons dus verre van God verureemt
Dus seg ic so ic heb gheseyt
Weest hoorende. &c.
5.
Ost alle menschen volmaect waren
Ende ons niet en worde op gheleyt
Waer mede haer dan soude openbaren
Ons selfs ongestoruenheyt
Dus seg ick so ic hebbe gheseyt
Als ons die dingen sijn onbekint
So sijn si best in die beste vouwe gheleyt
Weest horende doof en siende blint

Een devoot ende profitelyck boecxken

148
+

Fo. lxx.r-Fo. lxx.v

+

No. CXX. aant.

1.
HOe luyde sanc die leeraer op der tinnen
So wie met sonden is beswaert
God latet hem verwinnen
Ende keere hem || in tijts tot Gode waert
Eer hem die doot den wech onder gaet
Hi is wijs diet can versinnen.
2.
Och edel mensche denct dat ghi moet steruen
En sidy dan niet van sonden vri
Gods rijcke moet ghi deruen
Ghi hebt so dick versuymt den tijt
Ten si doer Gods ghenadicheyt.
Die helle moet ghi verweruen
3.
Ende dat verhoorde een ionghelinck ionck van iaren
Leeraer sprac hi doet mi ghewach
Hoe moechdy so ghebaren
Ic sal noch leuen menigen dach
Ghenoechte hantieren so ic plach
Nochtans te Gode varen.
4.
De leeraer sprac/ dat is seer hooch vermeten
Och waer sijn v ghesellen nu
Die bi v waren gheseten?
Sij hadden der iaren so veel als ghi
Waer sijn si nu berecht dat my
Die wormen hebbense gheten.
5.
Die iongelinck sprac/ ick en can mi niet bedwinghen
Ic wil gaen leyden dleuen mijn
Met danssen ende springhen
Si moeten steruen die veyge sijn
Laet ons gaen drincken den coelen wijn
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God salt ons wel ghehinghen
6.
Die leeraer sprack/ dit leuen en mach niet dueren
Want het verkeert so menichssins
In alsoe corter vren.
Waerdy al vanden sinne mijn
Want ghi mi dunct vol sonden sijn
Ghi en sout niet doen dan trueren.
7.
Die ionghelinck sprack/ ghi en moghes mi niet. ontraden
Dat ic der werelt sal sceyden van
Ende leuen in versmaden
Ick wil volcomen al dat ick can
Der werlt vruechde ende ghespan
Die en can mi niet versaden ||
8.
Die leeraer sprack/ ghi dunct mi buyten keere
Dat ghi der werlt vruecht verkiest
Voer dleuen van onsen heere
Siet dat ghi v so niet en riest
Dat ghi dat rijcke Gods verliest
Dat dueren sal ymmermeere
9.
Die ionghelinck sprac/ ick acht dat herde cleyne
Mach ick in minen lesten tijt
Voer al die werelt ghemeyne
Eens versuchten met bekentheyt
Ic hope mi en sal niet worden ontseyt
Gods soete aenscijn reyne
10.
Die leeraer sprac/ ouerdachten wij onse sonden
Ende minden den heere met herten deuoot.
Die doersiet alle gronden
Eer ons coemt halen die bitter doot
Al worden wi opde werlt versloot
Wi worden wel salich vonden
11.
Die ionghelinc sprack/ soude ick die helle verweruen
So wil ic begeuen goet ende schat
Ende leuen so ic wil steruen
Ick heb ghemist den rechten pat
Waer sal ic dan varen berecht mi dat
Ic ontsie der hellen eruen
12.
Die leeraer sprack/ wildy v tot duechden risen
Den wech ten eewigen leuen waert
Wil ick v gaerne wisen
Daer nemmermeer en is verdriet
Doet altoos wel/ en twiselt niet
God sal v siele spisen
13.
Die ionghelinck sprack/ die werelt wil ick laten
Ende wil gaen leuen sonder verlaet
In minnen ende charitaten
Ende scouwen alle des viants raet
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Al wordick op dese werlt versmaet
Ic hope het sal mi baten
14.
Die leeraer sprac/ daer segt ghi herde wale
Scheyt der werelt sonden at
Het brengt v in die sale
Daer al die engelen singhen lof
Hier bouen in ons vaders hof.
Ende schout der hellen quale
15.
Die ionghelinck sprack/ die quale wil ick schouwen
Ende wil gaen dienen God altijt
Ende onser lieuer vrouwen
Ende maken mi van sonden quijt.
Eer ick hoore van God verwijt
Daer voer mach mi wel grouwen
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16.
Die leeraer sprac/ ghi moet v wel ouerdincken
Ende roepen op gods ontfermenis ||
Sijn gracie sal hi v schincken
Siet dat ghi v daer toe bereyt
Of anders soudy voerwaer gheseyt
Al inder hellen sincken

No. CXXI. aant.
Op die selue wise.
1.
HOe luyde riep die siel tot God van binnen
O heer almachtich vader goet
Wat sal ick nu beghinnen
Dat lichaem beswaert dat herte mijn
O heer wilt mijns ghenadich sijn
Dat vleesch wil mi verwinnen
2.
Als dat lichaem die siele aldus hoorde claghen
Het sprac o edel siele mijn
Waer om wildy versaghen
Schout des boosen viants raet
En laet die valsce werlt quaet
Ghi sult God wel behaghen
3.
Die siele sprac ick sonde dat gaerne volbringhen
Maer ghi o valsche lichaem mijn
En wilt dat niet ghehinghen
Natuere en ghi/ ghi doet mi pijn
Nochtans so moet ghestreden sijn
Ick en can v niet bedwinghen
4.
Dat lichaem sprack/ o siele die heer der heeren
Heeft v ghegheuen sin ende list
Om dat ghi mi sout leeren
God heeft v gegeuen reden en sin
Om mi die tot quaet ghenegen bin
Dat ghi mi sout regeren
5.
Die siele sprack/ och mocht my dat ghebueren
Dat ick mocht steruen ghelijc als ghi
So leefde ick sonder trueren
Maer als ic voert ordel Gods sal staen
Ende daer na wercken loon ontsaen
So moet ict al besueren.
6.
Dat lichaem sprack/ als ghi dit weet te voren
So wie hemseluen al willens wont
Oft quetst in eenen doren
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Wie sal hem clagen dat vrage ic di
Ghi moet sorghen oock voer mi
Oft wi bliuen beyde verloren.
7.
Die siele sprack/ o lichaem ghi moet oock wel sorghen.
Want als sy coemt die bitter doot
Wie sal v dan verborghen.
Wat sal v dan helpen v weelde groot
Dus moet ghi oock sorghen het is v noot
Ghi en hebt toch ghenen morgen
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8.
Dat lichaem sprack/ moet ick oock steruen leeren
Ende ic en weet doch gheenen tijt ||
Waer toe sal ick mi keeren
Die werelt toont mi vrolicheyt
Nature die is daer toe bereyt
Hoe sal icxse moghen verheeren
9.
Die siele sprack/ o lichaem snode van weerden
Waer op so verlaet ghi v
Wat wildy hier aenueerden?
Hoe dorfdy maken eenich solaes
Arm stinckende vleesche/ der wormen aes
Ghi moet toch inder eerden
10.
Dat lichaem sprac/ moet ick inder aerden gliden
O heere God van hemelrijck
Hoe mach ick mi verbliden?
Mi rout so seer mijn leuen quaet
O edel siele nu gheeft mi raet
Ick wil mi leeren liden
11.
Die siele sprack/ wildy v tot duechden gheuen
So sullen wij comen ick ende ghi
Hier bouen int eewighe leuen
Daer bliscap sal wesen ymmermeer
Ende dan sijn verlost vant eewich seer
Met God eewelijck verheuen.
12.
Dat lichaem sprack/ ontfermt God onser beyden
Mi ende die edel siele mijn
Ende wilt ons doch gheleyden
Wilt toch bewaren die siele van my
Maket dat v ons leuen behaghelijck sy
Wanneer wij moeten scheyden.
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No. CXXII. aant.

1.
AL binnen der hooger mueren
Al van hierusalem
Daer woont een ionghelinc binnen
Mijn herte stel ic aen hem
Want hi is al so schone
Want hi voert eenen name
Die hem || soe wel betaemt
Iesus heet hi
Hi spant der maechden crone iae croone.
2.
Hi heeft twee schoon bruyn ooghen
Si lichten also claer
Daer mede heeft hi ghetoghen
Mijn hertken in hem so naer
In sijnder hoogher conde
Al ben ick hier ghelaten
In deser nederheyt
Sijn aenscijn blinct veel claerder dan die sonne.
3.
Hi heeft. ij. blosende wangen
Ghelijck die schoon roset
Daer mede ben ick beuanghen
Al inder minnen net
Waer om soude ick dan trueren
Ick sal mi seluen laten
In dieper ootmoedicheyt
So mach mi Iesus mijn lief te wille ghebueren.
4.
Ghi maechdekens sult weten
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Dat ghi hebt eenen brudegom sijn
Al is hy hooghe gheseten
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Een lief is hi ghemeyn
Hi is die schoonste veltbloeme
So soet is hi van ruecke
Ghelijck dat paradijs
Mijn herteken is te bat dat ick hem noeme.
5.
Ghi hertekens van seden
Sijt Iesum v lief ghetrouwe
Al laet hi v noch beneden
Ghi sult hem namaels aenscouwen
Stelt v in sijnder proeuen
Hi is so soeten minnaer
Hi is van groter machten daer
Daer mede sal hy v herteken noch doergroeuen.

No. CXXIII.
Op die selue wise
1.
V Beyden doet mijnder herten
Mijnder herten groote pijn
Ick wil mi gaen begheuen
Al in een cloosterkijn
Ick en wil niet langher beyden
V beyden dat doet mi pijn
Ick wil mi gaen begheuen
In een cloosterken wil ick sijn
2.
Ic en wil niet langer beyden
Den tijt en die is hier
Adieu wij moeten scheyden ||
Mijn vriendekens laet ic hier
Al doer die wilde bosscagie
Al ouer dat blacke velt
Daer toe wil ic mi gaen bereiden
In een cloosterken wel ghestelt
3.
Adieu mijn vrienden en magen
Adieu der werelt goet
Nu wil ic gaen draghen
Een wijlken op mijn hooft
Ter eeren Christus doornen crone
Die hi aent cruyce droech
Dat is Iesus Marien sone
Wilt ons houden in v behoet
4.
Adieu alle mijn ghespelinnen
Adieu mijn hertekens goet
Witte cleederen gae ick draghen
Ter eere van Christus doot
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Want Iesus was in suuerheyt ontsanghen
Die heere der heeren groot.
Och de werlt valt mi so strange
Ende alder werelt goet.
5.
Nu rade ick alle ionge herten
Die mitter werlt becommert sijn
Dat sy haer willen begheuen
Al in een cloosterkijn
Dat si die werelt laten
Ende dienen der heeren here groot
God wilse houden in staden
Al doer sijn heylich bloet
6.
Mer die dit liedeken dichte
God gheue haer goeden moet
Al is haer herteken so lichte
God houdese in sijn behoet
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Dat si haer mocht bekeeren
O heere mijn brudegom goet
Wilt mi den rechten wech toch leeren
O heere mijn minneken soet

No. CXXIV. aant.
Dit is die wise van O radt van auontueren

1.
Sijn vriendelijc oogen schinen
Ghelijc die sonne claer
Seer langhe van hem te sine
Es mijnder herten te swaer
Mocht ick hem eens aenscouwen
En || cussen sinen roden mont
Had ick hem hier beneden
Mijn herteken waer te vreden
Nu bliuet altoos ghewont.
2.
Ick sach den hemel blincken
Mijn hertken was verhuecht
Woude hi eens op mi dincken
Die suuerlike iuecht
Mijn liden soude ic vergheten
Binnen eender corter stont
Had ick hem hier beneden
Mijn hertken waer te vreden
Nu bliue ick altoos ghewont.
3.
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Al inden hooghen throone
Daer schijnt den claren dach
Daer is hi also schoone
Die liefste die ick oyt sach
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Hi doet mi groot verlanghen
In eender corter stont
Had ick hem hier bene. &cet.
4.
Die edele seraphinnen
Die sijn van God verclaert
Sij branden in Iesus minne
Ghelijck den edelen aert
Sij hebben claer bekinnen
In eender corter stont
Had ick hem hier bene. &cet.
5.
Mijn alder liefste gheminde
Hi is wel also rijck
Sijn goet en heeft gheen inde
Men vant noyt sijns ghelijck
Sijn minne is oueruloedich
Si en heeft gheenen gront
Had ick hem hier bene. &c.
6.
Een strael van Iesus minne
Die heeft mijn siele doergaen
Mijn herte ende mijn vijf sinnen
Die hebben troost ontfaen
Ick worde verlicht van binnen
In eender corter stont
Had ick hem hier beneden. &c.
7.
Al in dat eewich leuen
Eest wonderliken schoon
Daer is mijn lief verheuen
Al in den hoochsten throon.
This hem al onderdanich
In eender corter stont
Had ick hem hier bene. &c.
8.
Al is hi hooghe gheseten
Ick sal noch tot hem gaen ||
Sijn duecht is onghemeten
Hi en can niet wederstaen
Ic hope hi sal mijns ontfermen
In eender corter stont
Had ick hem hier bene. &cet.
9.
Conde ic mi wel bekinnen
Het soude dan worden goet
So mocht ick Iesum minnen
Ende maken goeden moet
So soude hi weder comen
In eender corter stont
Had ick hem hier beneden
Mijn hertken waer te vreden
Nu bliuet altoes ghewont

+
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No. CXXV.
Op die selue wise
1.
ICk wil mijn herte keeren
Op Gods ghenadicheyt
Want steruen moet ick leeren
Met grooter bitterheyt
Boosheyt heb ick bedreuen
Ende luttel duechden ghedaen
O heere wilt mi vergheuen
Alle mijn sondich leuen
Dat ick oyt hebbe mirdaen
2.
O Iesu mijn betrouwen
Dat set ick heel in di
En wilt mi niet benouwen
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Dat ick verloren si
Ten waer niet mogelijcke
Mijn sonden sijn seer groot
Te comen in hemelrijcke
Al in der vruechden wijcke
Sonder eenighen wederstoot.
3.
O Iesu van Nazareene
Doer alle v bitter pijn
Die ghi hebt gheleden alleene
Wilt mijns ghenadich sijn
Om ons allen te behouden
Hingt ghi aent cruyce naect
Ghelijck een lam al stille
Al om des menschen wille
Hebt ghi den doot ghesmaect
4.
Maria suyuer bloeme
Reyn maechdelijck prijeel
Met herten ick v noeme
Ghi ontfingt Iesum gheheel
In uwen suyueren lichame
God ende mensche voerwaer
Nu bidt voer mi bequame
Dat ick my niet en schame
Al voer sijn oerdeel swaer.
5.
Barbara ioncfrou schoone
Du bist een bloeyende rijs
Want ghi ooc spant die croone
Hier bouen int paradijs.
En laet mi niet bederuen
In desen ellendighen noot
Ende wilt mi biechte verweruen
Als ick sal moeten steruen
Die wreede bitter doot. ||
6.
O heylighen wtghelesen
Ghi sijt met Iesum beuaen
Michael ende Gabriel ghepresen
Eu wilt mi niet versmaen
Maer wilt mi bewaren
Ick ben van sinnen cranck
Confessoren ende martelaren
Ghi vriendelike scharen
Och eewelijck is soe lanck

+

No. CXXVI.
Op die selue wise
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1.
MAria maghet schoone
Maghet in alder tijt
Ghi sijt vrou vanden throone
In alder werelt wijt
Ghi sijt oock een sonteync
Beurijdt van sdraecx fenijn
Beurijdt van sdraecx fenijn
Ick bid v maghet reyne
Wilt mijns ghenadich sijn
2.
Ghi sijt die schoonste bloeme
Di ye wert voort ghebrocht
Die ons vercreech den soene
Al was hi dyer ghecocht
O roose sonder doren
O soete medicijn
O soete medicijn
Ick heb v wtuercoren
Wilt mijns ghedachtich sijn
3.
O schoone morghen sterre
Thoont v bermherticheyt
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Van v ben ick so verre
Doer mijn misdadicheyt
Vol drucx/ ende ooc vol rouwen
So is dat herte mijn
Soe is dat herte mijn
O vrouwe van allen vrouwen
Wilt mijns ghenadich sijn
4.
Princesse ende keyserinne
Ghi sijt Gods schoone bruyt
Ghi sijt die ick beminne
Want groot is v virtuyt
Daer om wilt mi beraden
In minen lesten termijn
In minen lesten termijn
Och moeder der ghenaden
Wilt mijns ghedachtich sijn

+

No. CXXVII.
Op die selee wise
1.
SAnck/ lof/ ende alle spelen
Die sijn altoos ghehoort
Van luyten ende velen
Dat is der werelt confoort
Mer waer in is gheleghen
Der sielen eenich profijt
Dat wort al ghesweghen
Dwelck men soude weghen
Die lijdt die wint den strijt.
2.
Coemt ionger ende wilt leeren
Wat ick v singhen sal
Ende wilt v duecht vermeeren
Hoedt v te samen al. ||
Want ghi noch vre noch stede
En weet/ noch eenighen tijt
Doedijt so hebdy vrede
En dat eewige leuen mede
Die lijdt die wint den strijt
3.
Reyn/ suuer met allen sinnen
So suldy altoos sijn
Ende Iesum altijt minnen
Dat is die leere mijn
So moechdy v verbliden
Hier na in groot iolijt
Tot eeweliken tiden
Leert liden ende striden
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Die lijdt die wint den strijt.
4.
In deser werelt pleyne
Besietse herde wel
En yst niet al ghemeyne
Bliscap/ iolijt/ en spel.
Want als si coemt alleyne
Die doot sonder respijt
Si en spaert dan groot oft cleyne
Daer om so hout v reyne
Die lijdt die wint den strijt.
5.
Aerde sidy/ wildijt weten
Hoe moechdy blide ghesijn
Ghi sult saen sijn verbeten
Hier om v seluen stelt
Sijt milde/ deylt den armen
So en hebdy gheen verwijt
God sal uwer ontfermen
Ende van die helle beschermen
Die lijdt die wint den strijt
6.
Bekeert v edel mensche
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Ende wilt na duechden staen
Al hebdy uwen wensche
Het moet doch al vergaen
Hier om so moet ghi peysen
Al hebdy v iolijt
Als ghi van hier sult reysen
So suldy moeten deysen
Die lijdt die wint den strijt
7.
Als ghi hebt druc oft liden
Denct/ het moet gheleden sijn
Wilt doch hier om striden
Het moet ghestreden sijn
So moechdy hier na wesen
Met God altoos verblijt
Soe wort ghi ghepresen
Van God/ alsoe wij lesen
Die lijdt die wint den strijt
8.
Ionc ende out ghi moet steruen
Hoe moechdy blide ghesijn
Wilt hier ghenoechte deruen
Ende peyst om die eewighe pijn
Ende wilt die werelt laten
Die wile dat ghi hebt den tijt
Wilt v te steruen saten
Het sal v seker baten
Die lijdt die wint den strijt

+

No. CXXVIII.
Op die selue wise ||
1.
O Lacy ic mach wel claghen
En beweenen minen tijt
Want in mijn ionghe daghen
Dede ick so cleyn profijt
Dies ben ick seer beganghen
Al in dat herte van mi
Die werelt hielt mi gheuangen
Ic en mocht haer niet ontgangen
Ic ben bedroghen daer bi.
2.
Si leyt mi schoon voer oghen
Ick meynde alsoe waer
Daer ben ick bi bedroghen
Ende ghebracht in liden swaer
Der werelt schoon aenscouwen
Hadde mi heel verblint
Ic waende daer op betrouwen
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Mer nu macht mi wel rouwen
Dat icxse hebbe ghemint
3.
O werelt valsch betoghen
Wat hebdy mi ghedaen
Ick vint nu al gheloghen
Dat ghi mi deedt verstaen
Met uwen valschen treken
Brocht ghi mi in verdriet
Aldus mach ic wel spreken
Ende claghen mijn ghebreken
Der werelt trou is niet.
4.
Och die bedencken conde
Der werelt valsch bedroch
Hy soude in corten stonden
Sijn herte keeren daer of
En dienen blidelijcken
God ende die moeder sijn
Die en sullen ons niet beswijcken
Maer brenghen in dat rijcke
Daer gheen bedroch en sal sijn.
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5.
Die gonste is al verloren
Diemen der werelt toocht
Al hadment mi ghesworen
So en hadde ict niet ghelooft
Maer nu heb ict beuonden
Al cest tot mijnder scade
Dies ick in minen gront
Druck lide tot alder stont
Het was bina te spade
6.
Och edel creatuere
Hoe sidy soe verblint
Ghemaect na Gods figure
Dat ghi die werelt mint
Haer vruecht en mach niet dueren
Si en sal niet langhe staen
Dit siet ghi tallen vren
Si loont met eewich trueren
Dat niet en sal vergaen.
7.
Dus was ic voertijts mede Verdwaelt als ghi nu sijt
Doer Gods ghenadichede
Lof si hem tot alder tijt.
Dacht ick in minen sinne
Het moet nu eens nemen sijn ||
Wat ick ter werelt minne
Oft wat vruechden ic ghewinne.
Het moet ghestoruen sijn
8.
Dus wilt v doch bekeeren
Beminde vrienden mijn
Ende wilt doch hier aen leeren
Der werelt valschen schijn
Bidt Gode ghenade met trouwen
Hi is ghenadelijck
Ende onser lieuer vrouwen
So moechdy hier na bescouwen
Die bliscap van dat eewich rijck

No. CXXIX. aant.
Op die selue wise.
1.
ALs ic beghin te dencken
Op minen verloren tijt
Mijn sinnen willen mi ontsincken
Want qualijc heb ic mi gequijt
Teghen onsen heere
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Midts sonden ende misdaet
This tijt dat ick bekeere
Ende dat ick steruen leere
Eer dat ick come te laet
2.
Seer commerlijc staet mijn leuen
Want cort is hier den tijt
Veel sonden heb ick bedreuen
Ende ic en weet gheen respijt
Maer ic mach wel trueren
Als coemt die bitter doot
Want dan salt al besueren
In also corter vren
Die siel in pine groot
3.
Werwaert dat ick mi keere
Ouer al ben ick begaen
Hier bouen is ons heere
Teghen wien ick heb misdaen
Achter sijn mijn sonden
Ende minen verloren tijt
Beneden der hellen gronden
Die mi tot allen stonden
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Verslinden wil met nijt.
4.
Als ic dan voort aenmercke
Hoet in die werelt staet
Die lueghenen sij verstercken
Die waerheyt te niete gaet
Rechtuerdicheyt is verdreuen
Die trouwe is bleuen doot
Die minne is versleghen
Dit doet mijn herte beweghen
Ende liden pine groot.
5.
Nu mach ic wel suchten en clagen
Ende weenen tot alder tijt
Ick heb soe langhe gaen iaghen
In deser werelt wijt
Om rechte trou te vinden
Maer het is al om niet
This tijt dat ick mi versinne
Ende keere mijn herte binnen
Eer mi meer drucx gheschiet
6.
Nu wil ick eewich bliuen
Ghelijck die Phenix doet ||
Opten berch van oliuen
Daer Iesus op storte sijn bloet
Een vier sal ick daer maken
Van hitten also groot
Al van den dorren staken
Daer Iesus aen woude smaken
Voer ons die bitter doot
7.
Och wilt mi doch beraden
Maria maghet soet
Ende wilt mi staen in staden
Op v draghe ick den moet
In deser dorrer heyden
Daer ick allendich dwale
Ende wilt mijn siele gheleyden
Als ick van hier moet sceyden
Ende brengtse ter hemelseer sale

No. CXXX. aant.
Op die selue wise
1.
O Heere God leert ons beden
Wt vierigher herten gront
Neemt van ons onse quade seden
Die wij hebben in onsen mont
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Een liedeken willen wi singhen
Also ghi ons hebt gheleert
Doet mi mijn herte ontspringen
Dat ic mi leere bedwinghen
So wort mijn vruecht vermeert.
2.
O Heere/ God/ onse vader/
Die daer in die hemelen sijt
Helpt ons nu alle gader
In desen bedroefden tijt
So en worden wi niet bedroghen
Al van dat helsche serpent
Wi worden so haest beloghen
Nu helpt ons God van hier bouen
Die alle herten bekent
3.
Gheheylicht worde uwen name
Toecomende si ons v rijck
Wilt ons doch maken bequame
Ons Christenen alle ghelijck
Dat wi v woort bewaren
Dach/ auont/ ende nacht/
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En laet ons niet veruaren
Al voer die helsche scharen
Ghi hebbet die meeste macht.
4.
Vwen wil gheschie opter eerden
Also bi inden hemel doet
Dat nemen wij al in weerden
Al yst ons teghenspoet
Gheeft ons verduldelijc liden
In dat onsen wille teghen staet
O heere wilt ons verbliden
Stelt uwen thoren besiden
Ons armen doch niet en versmaet
5.
Ic bid v heere wilt ons gheuen
Dats huden ons dagelicx broot
Daer die siele bi moet leuen
Dat hebben wi meest van noot
Ghi hebbet selue ghesproken
Dat sal ons best versaen
Diet lesen wil die macht soecken ||
Het staet ghescreuen in boecken
En laet ons daer niet af gaen
6.
Wilt ons onse scult vergheuen
So wi onse sculdenaren doen
Op dat wij niet en sneuen
Al in die helsche gloet
Daer wi souden moeten liden
Ende eewich steruen die doot
O heere wilt ons verbliden
In onsen toecomenden tiden
V bermherticheyt is so groot
7.
Ende en leyt ons niet in becoren
Maer verlost ons van alle quaet
Ons vleesch is cranc gheboren
Ten can niet wederstaen
Die werelt wil ons bedrieghen
So dicke op eenen dach
Gods woert en mach niet lieghen
Laet der werelt genoechte vliegen
Die v niet helpen en mach
8.
O here God wilt ontfangen
Van ons dit schoon ghebet
Wi hebben so groten verlangen
Wi worden so haest belet
Wij worden so haest verwonnen
Van alsoe cleynen saeck
Dus sijn wi oude oft ionghen
Elck wacht hem van valsce tongen
So crigen wi in Gods woorden smaeck.
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No. CXXXI.
Op die selue wise
1.
MIne herte dwingt my om singhen
Om te veriaghen druck
Ick sie die werelt dwinghen
Elcken tot ongheluck
Hi heeft seer wel gheuaren
Die haers vry is ontlast
Want nye in hondert iaren
En wast so scherp om plaren
Eer men daer doer ghepast
2.
Diet al wil ouerdincken
Waer is nu pays oft vrede
Waer sietmen discordie mincken
Waer is eendrachtichede
Dat is al met een vergheten
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Niemant daer op en let
Dies derf ick mi vermeten
Sij sullent noch wel weten
Die daer meest me sijn besinet
3.
Die werelt is vol treken
Desgelijcx en was noyt ghesien
Drie dobbel in haer spreken
Haer net en can niemant vlien
Schoon spreken sonder meenen
En lachen voert aenschijn
Maer wildy mi verbeenen
Om ghelt oft pant te leenen
So en sal ic thuys niet sijn.
4.
Ick ben tot uwen besten
Op dat v niet en belieft ||
Van eersten totten lesten
Wort ghi van mi gherieft
Dit wort alle daghe vertoghen
Van vele sonder waen
Maer sulck vint hem bedroghen
Want this noch al gheploghen
Ende tblijft oock onghedaen
5.
Och werlt wat soudy maken
Oft ghi wat dueren mocht
Ghi soudet al missaken
Wat ghi oyt voren brocht.
Ghi en cont niet dan schoon liegen
Al toondy mi samblant
Het coemt al op een bedrieghen
Wel hem die v laet vlieghen.
Ende houde hem aen Gods hant
6.
Twas wilen eer van trouwen
Wat deen totten anderen sprack
Men wil daer nu niet af houwen.
Het sijn spillen inden sack
Hi moet wel sijn in dolen
Die hem op menschen verlaet
Ende gaet ter werelt scholen
Die worpt hem onder die solen
Ende blijft van Gode verhaet
7.
Conde ic mi haers ontwenden
So waer mi lief gheschiet
Los waer ic van allenden
Gheboet waer mijn verdriet
Maer lacy si heeft mi tonder
Ende soe in haer bedwanck
Ic en weet gheen raet bisonder
Aldus en yst gheen wonder.
Al singhe ick droeuen sanck
8.
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O Ihesu lieue heere
Dats groot verschil van di
Als ick mi tot v keere
Veel eer bistu bi mi
Dus bid ick v doer v minne
Daer ghi mi mede bemint
Ontfunct also mijn sinne
Dat icxse doch verwinne
So en sorghe ic niet een twint.
9.
Ick wil gaen leeren steruen
Eer mi den tijt begheeft
So mach ick duecht verweruen.
Ende comen daermen leeft
Al in die engelsche chooren
God gheefs mi goeden spoet
Daer en can men niet ghehooren
Daer af mocht comen thoren
Ick en ghere gheen lieuer goet
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No. CXXXII. aant.
Op die selue wise/ oft op die wise alsoot beghint
1.
Rijck God wien sal ic clagen
Dat heymelijc liden mijn
Dat mi dit vleesch doet draghen
Brengende den gheest in pijn
Ick vinde mi bedroghen
Om dat ic mi op mi verliet ||
Daer ic alleen moeste ploghen
Te stellen al mijn vermoghen
In Iesus Christus swaer verdriet
2.
O vleesch vol auontueren
Suldy van mi niet gaen
Dat mi troost mach ghebueren
Doer Gods gheests soet bistaen
Mach ic gheen troost verweruen
So blijft mijn siel in swaren druc
Moet ic Gods gracie deruen
In wanhope sal ick steruen
Ende liden deeuwich ongheluck.
3.
O Iesu God van minnen
Helpt mi in desen noot
O waerheyt troosterinne
Ick bid v met herten deuoot
En laet mi niet verloren
Staet mi bi want wel sijn mach
Tvleesch/ dat ic hadde vercoren
Doet mi in drucke versmoren
Dat claghe ic v nacht ende dach
4.
O Christelike gheesten
Die gerne gods woert hantiert
Als ghi van dien maect feesten
Dat ghi v so niet en regiert
Ghelijc dees drinckers stercke
Die altijt rellen van des Gods woerts cracht
Verachtende alle wercken
Ordeelende alle clercken
Doer des drancx wijsheyt qualijck bedacht.
5.
Dit dit liedeken herdichte
Swerelts vrienden sijn hem ontgaen
Al houden si hem voer slichte
Noch heeft hi wijsheyt ghedaen.
Al heeft hi nu verloren
Al der werelt vrientscap en macht
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Doer wien hi alle thoren
Ontuliet/ ende alle vruecht verpacht.
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No. CXXXIII. aant.
Dit liedeken gaet op die wise alsoot beghint.

1.
Trueren so moet ic nacht ende dach
Ende liden swaer verlanghen
Om een die ick niet sien en mach
Si hout mijn hert || beuangen
Och si is moeder ende maget fijn
Och woude sy mijnder ghenadich sijn
So en waer ic niet beganghen
2.
Och in wat lande dat ic bin
Si leyt in mijn ghedachten
Daer en mach gheen ander comen in
Bi daghe noch ooc bi nachten
Dat heeft haer claer aenschijn ghedaen
Och woude sy mi in haer herte ontfaen
Ick liet mijns lidens clachte
3.
In alle dese werelt wijt
En weet ick gheen so schoone
O suyuer maghet ghebenedijt
Ghedenct mijns inden throone
Ghi sijt mijn liefste op aertrijc
Ic wil v dienen trouwelijck
Gheeft mi v rijck te loone.
4.
Och rijck God heere hoe wee is mi
Dat ic van haer moet wesen
Och waer ic doch van sonden vri
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So waer mijn druck ghenesen
Sy brenghen den menighen in swaer verdriet
Scout die sonden waer ghise siet
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Sij sijn so valsch ghepresen
5.
De werlt moet de werlt sijn
Ick wilse laten varen
En bidden Maria Gods moeder sijn
Dat si mi wil bewaren
Al is mijn broossche nature soe cranck
Ick hope het sal beteren eer yet lanck
O God wilt mi ghesparen

No. CXXXIV.
Op die selue wise
1.
O Bloem van alle maechden
Wilt ghi doch nu ons wesen bi
Om een liedeken te singen van vruechden
Al in die soete eere van dy
O Barbara edel maghet soet
In uwen ionghen iaren
Waerdy wijs ende daer toe vroet
2.
Si dacht dat God der goden
Moeste wesen bouen al ||
Die hemel ende eerde/
Dat is/ ende worden sal/
Ghescapen hadde/ nacht ende dach
God die schoon genobel bloeme
This recht dat ick v noeme
3.
O schoone acoleye
Ghi hebt ootmoedelijc neder gheboocht
V hooft/ ende v sinnen
Dat quam wt wijsheyt groot
Ghi en wout v vaders afgoden
Eeren noch oock aenscouwen
Ghi deet seer wijsselijck
4.
O schoone suyuer bloeme
Op v is neder ghedaelt
Die heylige geest van hier bouen
Te recht sijt ghi ghenaemt
O Barbara edel maghet soet
In uwen ionghen iaren
Waerdy seer wijs en vroet.
5.
O schoone genossel bloeme
Ghi hebt v ghesloten so vast
Tegen ws vaders ongeloouen
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Daer ghi seer littel op hebt ghepast
Ghi hebt v ontloken schoon ende wijt
Al teghen die hitte der sonnen
Der heyliger saligher kerstenheyt
6.
Eenen torne seer hooghe
En twee vensteren schoon en bly
Die hebben wel also seer verclaert
Nochtans moste dat derde veynsler daer bi
O schoon lelie der bloemen
Dat was den soeten wille van dy
Och mocht ick bi v coemen
7.
Doen dat derde veynster
Aen den torne stoet
Doen wert v liefste vader
Seer toornich in sinen moet
Wt dyen oorspronc/ so wert dat cont
O edel ghemasde bloeme
Dijns edelen herten gront
8.
O schoon suyuer violette
Ghi hebt v leden gheboocht
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Onder ws vaders felle sweert
daer na waerdy van god verhoort
Tot uwer eewiger salicheyt
O suyuer maghet seer iolijt
Vercrijcht mi ontfermherticheyt
9.
O schoon roode suuer roose
Ghi hebt v so vast ende wel gheplant
In dat prieel der maechden
Al in dat costelijc hemels lant
Wilt onser doch ghedincken
O edel maghet ghebenedijt
Gods gracie wilt ons schincken
10.
O edel reyn herte der maechden
Des sondaers medicijn
Wilt tonser laetster vren
Onsen troost ende ons bistant sijn ||
Want v minne was also groot
O edel suyuer maghet sijn
Bewaert mi inde vre der doot.

No. CXXXV. aant.
Dit is die wise alst beghint.

1.
Verlangen/ verlangen doet mijnre herten pine
Tot dat ick come al in die hoochste vruecht
Ic en wete gheen beter geen beter medecijn
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Dan altijt te dencken/ te dencken op die duecht
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Aylacy/ aylacy/ aylacy/ aymijn
Sal ick noch langhe van God ghesceyden sijn
2.
Ic heb een liefken lief vernomen
Al binnen al inder sielen van mi
sal god sijn werc in ons becomen
So moet nature verwonnen sijn
Aylaes. &cet.
3.
Om Ihesum wil ic leuen ende steruen
Hi is mijn troost in alder stont
Ick soude soe gaerne sijn ionste verweruen
Ick woude dat hy hadde mijnre herten gront
Aylaes. &cet.
4.
Mijn herte is soe seer beuanghen
Hoet tusscen hem ende mi mach staen
Sijn liefde houdt mi hier beuanghen
Met menigen liden onderdaen.
Aylaes, &c.
5.
Mer ic en wils niet beclaghen
Dat liden maect die siel so schoon ||
Een yegelijc moet sijn cruce dragen
Het is den slotel vanden throon
Aylaes/ aylaes. &c.
6.
Int cruyce wil ic mi verbliden
Wanthi die gerne te saluen pleech
Die sijn cruys met bitter liden
Al sonder salue ghedragen heest
Aylaes/ aylaes. &c.
7.
Och Iesus salue die is so soet
Mer si en mach hem werden niet
Die anderen troost van buyten soecken
Die dragen het cruyce al met verdriet.
Aylaes/ aylaes. &c.
8.
Och woude hem die mensche van sonden keeren
Ende bidden God om sijn gracie soet
So souden wi met onsen teere
Verbliden in sijn glorie soet
Aylaes/ aylaes. &c.
9.
Hi sal ons moeten presenteren
Als wi voer den rechter staen
Ende hi ons sal examineren
Van al dat wij hebben misdaen
Aylaes/ aylaes. &c.
10.
Nu laet ons dit in tijts besluten
Die costelike meester weetet al
Dat int hemelrijcke schuylt
dwelc hi int openbaer condigen sal
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Aylaes/ aylaes. &c.
11.
Hi sal ooc wel hebben onthouwen
Ons druc/ ons liden int ghetal
Als elc van ons in groter vruecht
Sijn pelgrimagie offeren sal
Aylaes/ aylaes/ aylaes/ aymy
Sal ick noch langhe van God ghesceyden sijn
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No. CXXXVI. aant.
Op die selue wise
1.
GOde soe wil ick mijn herte op gheuen
Ende keeren mi alle menschen af
Ende soeken troost int eewich leuen
Daer ict geduerich vinden mach
Eylaes eylaes eylaes dat ic niet eer en began
Mijn natuere te steruen
Dat rout mi nu voort an
2.
Mocht ick dat wesen dat wesen Gods ghebruycken
So diepe inder sielen mijn
So soudic alle dinc buten sluyten
Dat mi eenich hinder mocht sijn
Eylaes/ eylaes. &cete.
3.
Mer daer en can ic noch niet toe gheraken
Ghi en wort eerst in mi een stille afgront
Dat ic mach kinnen en leeren smaken
Dus helpt ons tot alder stont
Eylaes eylaes. &c.
4.
Mijn herte ende sin wil ic hem op gheuen ||
Bouen al dat ic ghescapen weet
Mi rout so seer mijn sondich leuen
Ende het is mi van herten leet
Eylaes/ eylaes/ eylaes dat ick niet eer en began
Mijn nature te steruen. &cet.
5.
Al en soude ic nemmermeer sijn hulpe ontsanghen
Noch troost in gheender noot vercrighen
So en sal ic hem nu oft nemmermeer af ganghen
Wat mi geschiet al totter doot
Eylaes/ eylaes/ eylaes/ dat ick niet eer en began
Mijn nature te steruen
Dat rout mi nu voort an
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No. CXXXVII.

1.
Ick minde eens conincx sone
Heer Iesus is sinen naem
Hoort ghi ionge maechden
Vanden enghelen wort hi ghedient
2.
Hi is soe schoon van formen
Ende oock seer minnelijck
Inden hemel noch inder aerde
En vintmen niet sijns ghelijck
3.
Die straten sijn vergulden
Si blincken ghelijc cristal
Die heylige suyuer maechden
Och sij singen daer bouen al
4.
Sij dragen blinckende stolen
Met peerlen so wel omset
Werwaert dat si treden
Met soeten roke bespret
5.
Sij dragen blinckende slolen
Ende eenen crans so schoon
Sij liden doer den reye
Al voer des conincx soon.
6.
Maria badt haren soon te schincken
Den maechden nieuwen wijn
Nu drinct mijn lieue kinderen
Ghi sult hier altoos sijn
7.
Dauid met sijnder herpen
Hi maect daer so groot ghescal
Dattet steden ende dorpen
Moghen hooren ouer al
8.
Hi roert sijn soete snaren
Als hi te doene plach
Och hondert duysent iaren ||
En schinen daer niet eenen dach.
9.
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Daer sullen wij iubileren
Met hemelscher melodie
Met Christo onsen heere
Ende die engelsche ierarchie
10.
Daer sullen wij sonder trueren
Aenscouwen Gods claer aenscijn
In eewigen ghedueren
Sonder druck ost sonder pijn
11.
Daer en sal ons niet raken
Vaders noch moeders druck
Al waert dat si inder hellen saten
Sij en beletten niet ons gheluc.
12.
Salige herten die God minnen
Hebt dit altijt voer oghen
Want die werlt verstroyt de sinnen
Diese mint is int leste bedrogen.
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13.
Die dit liedeken dichte
Was seer bedroeft van sinne
Want sijn herte was so lichte
Ende versmoort inder werelt minne

No. CXXXVIII.
Op die selue wise
1.
IN mi seluen so wil ic gaen
Ende Iesum leeren minnen
Hi is die schoonste bouen al
Hi staet in mine sinnen
2.
So wie Iesus minne draecht
Die mach wel vrolijck wesen
Hi is een roose wide ontdaen
Voer alle die hem aen cleuen
3.
Hi is een roode roose root
Ende minnelijc int aenscouwen
Hi is mijn lief mijn minnekijn
Hem wil ick sijn ghetrouwe.
4.
Hi is die schoonste die ic weet
Waer vintmen sijns ghelijcke
Willen wi ons herte tot hem keeren
Hi sal ons maken rijcke.
5.
Hi is een heere bouen al
Van hemel ende van eerden
Willen wi ons seluen wte gaen
Hi sal ons wel gheweerden
6.
O Iesu alder liefste heer
Mocht ick ter minnen comen
Ende mijn nature steruen leeren
Het soude mi vele vromen.
7.
Sy moet nochtans verwonnen zijn
Al sout haer grote pine sijn
Sal si comen in bliscap groot
Daer die Cherubinnen sijn
8.
Iesus is een fonteyne
Wel hem die daer wt drincken
Hi is so suyuer ende so reyne
Een edel wijngaert rancke
9.
Hier om so wil ic blidelijc liden
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Ten wort hier mer een corte tijt
Als ic come bi mijn soete lief
Daer sal ic driuen groot iolijt
10.
Die bliscap is daer so groot
Die eewelijck ghedueren sal ||
Hier om laet ons de werelt versmaen
Ende God minnen bouen al
11.
Die dit lieken heest ghemaect
God wilse in duechden sparen
Ende brengense na dese corte tijt
Al in der enghelen scharen

No. CXXXIX.
Op die selue wise
1.
MAria maghet schoone
Ghi sijt een bloeme soet
Verheuen inden throone
Die ons verbliden doet.
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2.
Ghi sijt die ghene alleyne
Daer alle minen troost aen staet
Van sonden sijt ghi reyne
Maria suyuer vat
3.
Der sondaren medicine
Neemt mi in v behoet.
Hoe schoon is v aenschine
Schoon suyuer maghet soet
4.
Bidt uwen sone fonteyne
Die aenden cruyce hinck
Hi sal ons wel ontfermen
Die ons sijn minne schinct.
5.
Toocht ons v claer aenschijn
Och hemelsche eewicheyt
Verlost ons wter pine
Daer wi toe sijn gheneycht
6.
Wij willen altoos louen
Die weerdighe triniteyt
Die regneert daer bouen
Al inder eewicheyt
7.
Haer willen wi altijt dienen
Met eenen soeten sanck
Dat si ons helpe te siene
Den schoonen enghelen sanck.
8.
Nu segghet alle Amen
Beyde cleyn ende groot
So moghen wij versamen
Al in der enghelen hoop

Fo. lxxxi.v-Fo. lxxxij.r

+

No. CXL.
Op die selue wise.
1.
IEsus ghinc van Bethanien
Met sinen lieuen iongeren
Te Ierusalem inden tempel
Om den volcke te prediken
2.
Wat vant hi in sinen weghe
In sinen weghe staen
Eenen schonen groenen vigheboom
Met bladeren was hi ghelaen.
3.
Iesus sloech op sijn ooghen
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Hi sach den vigeboom aen
Hi en conde daer niet aen vinden
Dan alleen veel groene blaen
4.
Iesus sprac met soete woerden
Van nu tot gheender tijt
En sal vrucht van v comen
Ghi blijft van nu vermaledijt.
5.
Als Iesus dat had ghesproken
Ende het woert was wtghegaen
So bleef die groene vigeboom
Al heel drooge verdorret staen. ||
6.
Die iongeren verwonderden alle
Van dat Iesus hadde ghedaen
Dat die scone groene vigeboom
Verdroocht was so saen.
7.
Nu mogen wi ons wel scamen
Als wij ten ordeel sullen staen
Dat wij in alle ons leuen
Gheen duecht en hebben ghedaen
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No. CXLI.

1.
O Iesu soet/ verleent mi doch consoort
Sterct minen moet/
Druck worpt my ouer boort
Valdy mi discoort/ so en can ick niet voort
So swaer is therte verladen
Bliue ic dus vergoort
In mijn sonden versmoort
So is mijn vruecht ghedaen
2.
Gheeft mi doch raet
Ick ben van troost seer bloot
Aensiet minen staet
Nature brocht mi inder noot
Der werelt vruechde soet
Coemt met ghewelde groot
So diep int herte mijn
Natuerken wert ghenoot
Die gheest biedt wederstoot
Och hoe soude ick blide ghesijn
3.
Iesu en troost ghi mi niet
So make ick groot misbaer
In dit verdriet
Sterne ick die doot tes claer
Want van iaer te iaer
So ben ick in desen vaer
O Iesu lief/ dyen ic noyt en sach
Dat valt natuerken te swaer
Van desen twee weerde paer
Dwelc ick wel claghen mach ||
4.
Maria princersse sier
Mijn hope staet al aen dy
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O reyne ende suyuer eglentier
Aenhoort mijns drucx ghescry
Ende staet mi bi
Ende scheyt nu niet van mi
Thoont doch v compassie soet
Mi en ruet hoe dat si
Mach ick comen vry
Bi v mijn liefste goet.
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No. CXLII. aant.
Dits die wise van Een aerdich vrouken heeft mi bedrogen.

1.
Die werelt erch heeft mi bedroghen
Daer ic op was vergect
Haer smeeckende woerden sijn al ghelogen
Dat vinde ic nu perfect
Si is mi te seer doertrect
Seer dobbel oock van gronden
Dus keer ic mi van haer
Sy payter also vele met haren loosen monde
Ick en achtse niet een hayr.
2.
Och hertekens wilt v sinnekens keeren
Van deser werelt valsch viant
Si sal v plucken/ en minnen leeren
Ia hebdy ghelt wel in v hant
Ick hebber af tverstant
Gact die werelt heel int ronde ||
Ghi vintse heel wanckelbaer
Si paeyter soe vele met haren loosen monde
Ick en achtse niet een hayr
3.
Nu laet ick eenen anderen sinen tijt verquisten
Van sinnen ionck en mal
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Want met hare bedriegelike listen
Si v wel bedriegen sal
Ende doen v vallen so menighen swaren val
Dits daghelijcx benonden
Met haer hier ende daer
Si payter also vele. &c.
4.
Wat heb ic met haer al tijts versleten
Ic en spaerde ghelt noch goet
Nu ben ic vander werelt vergeten
Haer bedroch yst diet mi doet
Dies ic natuer bedwingen moet
Des bin ic vrolijc in alle stonden
Dat seg ick v voerwaer
Sy paeyter so vele met haren valschen monde
Ick en achtse niet een hayr

No. CXLIII. aant.

1.
Den lusteliken mey Cristus playsant
Vol alder duechden groene
Is doer den heyligen gheest als nu gheplant
In alle gheloouige koene
Die tot desen meye serijt
Wort van allen sonden quijt
Sijn duecht ende alle sijn leuen
Wil || hem Cristus minnelijc gheuen
2.
Het vriesen het sneeuwen is nu ghedaen
Den winter mach ons niet dwinghen
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Die wet des ouden testaments is al vergaen
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Die liefde moet al volbringhen
Die vast aen Christus liefde cleeft
Ende lief sinen broeder heeft
Als hemseluen/ na Paulus leeren
Hi volbrengt die wet des heeren
3.
Die vogelkens singhen op dat groene hout
So vrolijck onbedwonghen
Dat sijn die engelkens menichsout
Ende alle ghelouige tongen
Die singhen/ glorie sijn
Moet Christo inden hemel sijn.
Pays mannen ende vrouwen
Die op sijn woert betrouwen
4.
Desen meyboom Christus so iuechdich bloeyt
Met duechden menigerhande
Hi heeft ons met dau bespoeyt
Sijn bloet tot eenen onderpande
Comt al die belast sijt/ ende slaeft
Tot mi seyt hi/ ghi wort gelaeft
Ick sal v ontladen van sonden
Mijn iock is licht beuonden.
5.
Sijn goddelijc woert is een ghebloeyet rijs
Daer wij op moeten beeten
Dwelck is beseghelt na Gods aduijs
Met Cristus bloedich sweeten
Hi heeft den helschen viant groot
Die sonde/ ende die eewige doot/
Verwonnen tot allen daghen.
Ende al onsen last ghedragen.
6.
Coemt ter fonteynen die so oueruloedich staet
Wilt vanden water drincken
Het welc int eewighe leuen gaet
Christus wilt ons minnelijc schincken
Want daer vloeyt wt Christus buyck
Leuende water tot onsen gebruyc
Die heylige gheest eersame
Scenct hi om niet/ tot onser vramc
7.
Gheloeft si den meyboom victorieus
Die ons God schanc wt minnen
Wten gheslachte Iuda corragieus
Een leeu niet om verwinnen
Christus dien eewighen mey.
Die maect alle herten vrey
Met sinen gheeste iuechdich ||
Die hem versoecken vruechdich
8.
O Prinche Ihesu/ meyboom ghebenedijt
Soe lustelijck ontploken
Ontfangt ons in v armkens wijt
Aent cruce voer ons ontloken
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Ghi sijt onsen troost ende alle ons vruecht
Alleenliken bi uwer duecht
So worden wij deelachtich
In ws vaders rijc warachtich.

No. CXLIV.
Op die selue wise/ oft op Als ons die winter henen gaet/ soe coemt ons
aen die coelen mey/ oft op Tandernaken al opten rijn/ daer sach ic twee.
&c.
1.
ALs Iesus van die siele wil sceyden
Dan drijst si rouwe ende groot misbaer
Die woerden sal ic v gaen bedien
Elck swighe stille/ ende hoort hier naer
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Elcx menschen herte mach wel wesen swaer
Die dese claghe sal horen
Ic en seg v anders niet dan waer
2.
O waerde Iesu wilt mi doch horen
Dat ick mach beteren mijn misdaet
Ende staet mi bi in corter stont
Ic ben met sonden so seer ghewont
Ende ic moet steruen in corter tijt
Die doot en mach ic niet ontgaen
Ende laten die werelt ende haer iolijt
Aylacy ick en weet niet waer ick sal gaen
3.
Van deser werelt moet ick gaen scheyden
Ende trecken in een ander lant
Minen tijt hebbe ic so qualijck besteedt
Met sonden/ dat is God bekent.
Te steruen moet ic mi bereyden
die doot moet emmer sijn ghedaen
Ick bid der reynder maget maria
Dat si mi wil in staden staen.
4.
O minnelicke God wilt mijnder ontfermen
Al ben ic een sondich wijf
So ghi ontfermde der magdaleenen
Ende anderen sondaren/ dies seker sijt
Ghi hebtse in vruechden seer hoghe verheuen
Daer bouen in die bliscap groot
Van al mijn sonden roep ic genade
Och staet mi bi in mijnder noot.
5.
O mensche wilt ghi tot my waert keeren ||
Ic sal v gerne in gracien ontfaen
Hier bouen in mijn ewige glorie
Sullen v mijn armen sijn ontdaen
Wildy v van sonden wachten
En laten die werelt ende alle haren strijt
Ic sal v so hooghe verheffen
Hier bouen in mijn eewich rijck.
6.
O heere mocht ick daer toe gheraken
So waer mijn herte van sorghen vry
Dat ick die glorie mochte ghenaken
Al daer die seraphinnen sijn
Die bliscap is daer also groot
Men machse bescriuen in gheender wijs
Die schoonheyt gaet bouen al
Die daer staet int paradijs
7.
O Maria roose bloeme
Bidt uwen lieuen sone voer mi
Dat ick sijn aenscijn mach aenscouwen
Daer bouen daer die engelen sijn
Als ic van deser werelt sal scheyden
Want ick en weet tijt noch vre
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Hier om soe wil ic huegelijc liden
Al wordet mi noch so suere
8.
O werelt valscer dan fenijn
Waer toe hebdy mi ghebrocht
Ick heb gheleeft na uwen rade
Mer het is alte mael bedroch
Ic waende dat eewich soude hebben gheduert
Nu ben ick gheuallen int svyants strick
Dat heeft haer valsce genoechte ghedaen
Aylacy hoe seere rout mi dit
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No. CXLV.
Op de selue wise/ oft op Met vruechden willen wi singhen/ oft op Het
viel eenen coelen dau
1.
WIe sal mi toch helpen clagen
Al minen verloren tijt
Consciencie die wil altijt knagen
Si en gheeft mi gheen respijt
In gheen dingen ben ic verblijt
Die hier beneden sijn
Ick bid v ghenade heere
Die sculden sijn al mijn
2.
Had ic mi seluen wel bedocht
Ten waer mi nu gheen noot
Die heere hadde gaerne in my ghewrocht
Sijn gracie is alsoe groot
Nu vindic mi van duechden bloot
Hoe soude ick blide ghesijn
Ick bid v ghenade. &cet.
3.
Had ic van minen iongen tijt
Altijt na die duecht ghestaen
so waren nature en gheest verblijt
Nu ben ick met druck beuaen ||
Dat heb ic mi seluen al ghedaen
Hoe soude ick blide ghesijn
Ick bid v ghenade. &ce.
4.
Ic wil voort gaen besteden
In duechden minen corten tijt
Ende soecken troost aen Gode
Eer mi die doot verbijt
Si en sal mi gheuen gheen respijt
Hoe soude ick blide ghesijn
Ick bid v ghenade. &ce.
5.
Gods goetheyt is al gemeene
Ick wil in hopen staen
Const ic mijn sonden beweenen
Hi soude mi in gratien ontfaen
Al had ic noch so veel misdaen
Dan soude ick blide sijn
Ick bid v ghenade. &c.
6.
Had ic die gracie ons heeren
So waer mijn siele gheuoet
Si soude mi dwingen leeren
Minen ongestoruen moet.
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Const icken worpen onder die voet.
So soude ick blide sijn
Ick bid v ghenade. &c.
7.
Nu wil ick goelijck liden
Pine/ druck/ en verdriet/
Conde ic daer in verbliden
So waer mi wel gheschiet
Si en quamen daer sonder liden niet
Die daer bouen sijn
Ick bid v ghenade. &c.
8.
Ick ben in een valleye
God is mijn toeuerlaet
Ic soude mi gaerne vermeyen
Daer alle dinc in rusten staet
Niet eer en wort mijn siel versaet
Dan sal ick blide sijn
Ick bid v ghenade heere
Die sculden sijn al mijn
9.
Mocht mijnder siele ghebueren
So waer si wt alder noot
Duysent iaer schijnt niet een vre
Die bliscap is daer also groot

Een devoot ende profitelyck boecxken

178
+

Sij scouwen daer die waerheyt bloot
Sij mogen wel blide sijn
Ick bid v ghenade heere
Die schulden sijn al mijn.

No. CXLVI.

1.
Mi ionghe maecht/ die werelt mishaecht
Die werelt wil ick begheuen.
Want onuersaecht || mijn hert daer toe draecht
Te kiesen een ander leuen
Ende God den heer te aencleuen
Dien wil is mi in gheresen
Mocht hi gebueren mi/ mocht hi ghebueren mi/
so waer ic vri
Van alle mijn druc ghenesen
2.
Wat batet ghehust
Hi is alder nest
Hi is mijn troost ende behoet
Ick ben vermust.
Mijn herte is gheblust
Doer sijn groote liefde soet
Hi is alleen dat opperste goet
So heb ick hem wtghelesen
Mocht hi. &ce.
3.
Al ben ick beureest
Doer swerelts tempeest
Als ick nu eerst beghinne
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Nochtans mijn gheest
Die hoept al meest
Te crigen sijn gratie ende minne
Gheen lieuer ick en bekinne.
Dus seg ick noch mids desen
Mocht hi ghebueren. &cet.
4.
Al ben ick als sot
Beghect/ bespot/
Ghedwaest/ ghesloort/ ghesletert
Non fortse int slot
Mijn lief is God
Die heuet haest ghebetert
Aen hem heb ick gheueter
Hert/ sin/ aderen/ ende pesen
Mocht hi ghebueren. &c.
5.
Al creech ick verwijt
This mijn iolijt
Al hinderet wat der natueren
Ick bidde altijt
Sonder respijt ||
Dat ick wel mach besueren
Ende ghestadich voldueren
In sijnder liefden ghepresen
Mocht hi ghebueren mi
Soe waer ick vry. &c.
6.
Princelijck princier
Reyn balsamier
Ic offer mi seluen in v bedwanc
Op mi arm dier
Valt goedertier
Op mi arme deerne cranck
Ick sal v dienen mijn leuen lanck.
So lange als ic ben in wesen
Mocht hi ghebueren my
Soe waer ick vry
Van alle minen druck ghenesen

No. CXLVII. aant.
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1.
Een goet man had een dochterkijn
Die had hi wtuercoren
Si en wilde hem niet gehoorsaem sijn
Des hadde hi groten thoren
2.
Dat was God die vader wijs
Ende smenschen siele seer schoone
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Die sette hi int paradijs
Die coninck vanden throone
3.
Maer die bose viant quaet
Hadde dit herde noode
Ende gaf der sielen dyen raet
Dat si brack tghebot van Gode.
4.
Als God de heere dat vernam
Dat alsoe was gheuaren
Gheen mensche ten hemel in en quam
Wel in vijfdusent iaren
5.
Die sone gods sprac vader mijn
Ic heb so groot verlanghen
Om die siel mijn lief susterkijn
Die de viant heeft gheuangen
6.
Die vader sprac o sone sijn
Wildy daer na gaen talen
So suldy liden druck ende pijn
In also grooter qualen
7.
O vader ic bin daer toe bereyt
Sprac hi wt rechter minnen
Ic wil gaen liden druc en leyt
Mach icxse weder vinden ||
8.
Tot Nazareth hy eerst binnen quam
Daer woonde een maecht ghepresen
Sijn herberge hi eerst by haer nam
Lof moet haer altijt wesen
9.
Daer na track hi te Bethleem claer
Ende in Egipten mede
Ende sochtse dri en dertich iaer
Ontrent Ierusalem die stede.
10.
Maer hi en vant die siele niet
Dies was hi seer in dooghen
Hi sochtse in so groot verdriet
Met seer weenende ooghen.
11.
Hi was so seer met druck beuaen
Ende dacht wt rechter trouwen
Ic sal opten berch van caluarien gaen
Oft icxse daer mocht aenschouwen
12.
Als hi opten berch quam
En heeft hyse noch niet vonden
Des cruycen boom dat hi op clam
Tot dyen seluen stonden.
13.
Doen riep hi mit stemmen ouerluyt
Oft si hem kennen mochte
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Sijn suster ende lieue bruyt
Die hi so droeuich sochte.
14.
O suster riep hi susterkijn
Vercoren mijn vriendinne
hoe mach dit comen hoe mach dit sijn
Dat ic v niet en vinde.
15.
Als hi aldus luyde riep
Soe ouerliken seere
Ontspranc si daer si lach en sliep
Ende sprac broeder/ och heere
16.
Wat so is die wille van dy
Gheminde broeder vercoren
Niemant en mach doch helpen mi
Ick moet bliuen verloren
17.
Doen sprac hi lieue susterkijn
Wilt doch met vruechden leuen
Hemel ende aerde die sijn mijn
Die wil ick voer v gheuen
18.
Och lieue broeder ic segghe di
Ick ben in sulcken doghen
Al gaefdy hemel ende aerde voer mi
Ghi en sout my niet helpen moghen.
19.
O broeder also ben ic beswaert
Men mochtet niet bescriuen
Trect weder tot uwen vader waert
Ick moet verloren bliuen.
20.
Hi sprac suster dat doet mi we
Maer hoort na mijn verclaren
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Al soude ick voer v steruen me.
Ghi moet doch met mi varen
21.
Och broeder ick ben in sulcker noot
Ende in sulcken liden
Ten si dat ghi voer mi sterft die doot
So en mach ick niet verbliden ||
22.
O suster so wil ict dan bestaen.
Sprac hi met stemmen schoone
O vader het is nu al voldaen
Ontfangt ons inden throone.
23.
Aldus so is die siele verlost
Van Christo onsen heere
Dat heeft hem sijn heylich bloet ghecost
Lof si hem ymmermeere.

No. CXLVIII. aant.
Op die selue wise
1.
IC sou so gaern bi gode sijn
Conde ict wel beghinnen
Mi grout te steruen die natuere mijn
En te laten dat ic minne
2.
Nochtans so moet ghelaten sijn
Het is van grooten noode
Adieu adieu natuere mijn
Ick wil gaen dienen Gode
3.
Want die doot coemt snel dat weet ick wel
Si en sal niet langhe beyden
Als si coemt si is so fel
Men moet van hier dan sceyden.
4.
De doot die is so fel so sterck
Dat niemant en can versinnen
O edel mensce neemt hier aen merc
Wie soude die werelt minnen?
5.
Als ick dacht in minen gront
Begonst ic mi te beswaren
Ende docht in alder stont.
Ic wil die werelt laten varen.
6.
Mer tsceyden dede mi so wee
Dat weet wel God die heere
Waer ic was/ oft wat ick dede
Ick was in grooten seere
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7.
Want haerder minnen af te staen
Dat is seer swaer te liden
Nochtans so moet sijn ghedaen
Na liden coemt verbliden
8.
Ick sat op eenen vasten gront
Daer af so moeste ick sceyden
Ick come in eender corter stont
In eender dorrer weyden
9.
Mijn herte was in stenen groot
Om dat ic sceyden moeste leeren
Mijn nature sters so menigen doot
Haren wil moet si ontberen.
10.
Och sceyden is een bitter woort
Dat worde ic wel gheware
Och scheyden heeft mijn herte ghestoort
Ghebracht in grooten vare
11.
Nochtans is sceyden een edel scat
Diet wel ghelijc can draghen
Die bliuet inder minnen pat
Die scheyt sonder claghen
12.
Als ic wel seker waende sijn
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Was ick binae bedroghen
Sceyden was mijn medecijn
Ick ben daer bi ontuloghen ||
13.
O lieue here ontfermt v mijns
Al coem ick also spade
Ick heb verdient die eewige pijn
Ick roepe op v ghenade.
14.
Ick bid Gode dat hi verlicht
Sijn herte in duechden fine
Die dit liedeken heeft ghedicht
Scheyden was hem pine.

+

No. CXLIX. aant. aant.
Dit is die wise van Maechdeken wildy geestelijc wesen/ ende dan moet
men den derden reghel verhalen. Oft het gaet op die wise van Christe qui
lux es et dies

1.
Heft op mijn cruys wel soete bruyt
Hebdy mi lief so gaet v seluen wt
Want ict ghedraghen heb voer di
Want ict ghedraghen heb voer di
Hebt ghi mi lief soe gaet nae mi.
2.
O Iesu mijn alder liefste heer
Ic ben seer ionc ende daer toe teer
Ic heb v lief dats ymmer waer
Mer dit cruys is mi alte swaer
3.
Ic was seer ionc doen ic dat droech
En claecht niet ghi sijt sterck ghenoech
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Als ghi sijt van minnen cout
So en hebdy des cruycen gheen ghewont
4.
Hoe mocht ic liden dit bedwanc
Der daghen sijn vele/ dat iaer is lanck
Ick ben des cruycen onghewoon
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O schoone mijn alderliefste schoon.
5.
Hoe sidy mijn lief dus seer beswaert
Ghi moet noch striden/ weest onueruaert.
Ick wil castien dijn ionghe lijf
Ghi wort mi anders veel te stijf.
6.
O heere dat ghi wilt/ moet wesen
Mer des crucen en can ick nyet ghenesen
Moetet sijn/ ende sal ict draghen
Soe en mach ick mi niet versaghen. ||
7.
Waenstu in die rosen lief te baden
Ghi moet noch in die doernen waden
Siet aen dijn cruyce ende dat mijn
Hoe onghelijc swaer dat si sijn.
8.
Wij lesen inder heyliger scrift
Dijn iock is soet/ dijn gheboden sijn licht
Hoe sidy my dus iammerlicken herdt
Mijn alder liefste bruydegom weert.
9.
Ongewoonte beswaert dick den moet
Heft op/ het wort noch wel goet
Mijn cruce is dierbaren pant
Dat icx nye dan minen vrienden en sant
10.
Vwen vrienden gheefdy weinich rast
Mi gruwelt voer den swaren last
O here wat sal mijns ghewerden
Ick sorghe ick en sals niet mogen herden
11.
Dat hemelrijc begeert ghewout
Mer ghi sijt van minnen cout
Hebt ghi mi lief het wert noch goet
Want minne maect allen arbeyt soet.
12.
Heere gheeft mi der minnen brant
Mijn crancheyt is v wel bekant
Liet ghi mi op mi seluen staen
So weet ic wel ic moest vergaen
13.
Ic ben swert/ mer seer suuerlijck
Ick ben suer/ mer seer minnelijck
Betrout/ ic gheue v arbeyt en raste
Betrout op mi so staet ghi vaste.
14.
Och here oft ymmer wesen mach
Des cruycen name ic wel verdrach
Maer wildijt hebben/ ende moet sijn
Uwen wille geschiede/ ende niet de mijn
15.
Tot hemelrijc en leyt maer eenen wech
Dat is alleen des cruycen wech
Al v weldaden ende eewich heyl
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(bis)v

Staen aenden cruyce/ nu kiest of deylt
16.
Als v dat cruce ter herten geet
So denct wat ic v heb bereet
Mi seluen gheue ic v te loon
Ende metten enghelen die eewighe croon.
17.
O alder liefste siele verheuen
Mint God/ die werlt wilt begeuen
siet aen dat goet dat Iesus is
So sidy hemelrijck ghewis

No. CL. aant.
Op die selue wise
1.
HEt gheuiel op eenen donderdach
Daer Christus hoorde ons gheclach
In scrifture was ghesloten
Dat hi een nieu testament versach
Dat oude heeft hi ghebroken ||
2.
Hi heeft dat waer is ende openbaer
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Die wt den hemel was ghecomen daer
Gheboren van eender maghet
Ende heeft drieendertich iaer
Die siele ghesocht verstaghet
3.
Hemseluen ghelaten al in dat scijn
Vanden brode/ ende vanden wijn.
Gaf hi met sinen handen
Sijn lichaem gheleuert tbloet moste ghestort sijn
Dat waren twee diere panden.
4.
Hi gaf hemseluen in een present
In spise/ in dranc/ seer excellent
Der sielen om te schincken
Ontspringt/ ende singt lof sacrament
Wi willen ws ghedincken
5.
Aenschout dat broot der enghelen soet
Ghegheuen den menschen voer haer behoet.
Het sal v siele stercken
Bewaren in allen teghenspoet
Ende leeren v duechden wercken.

No. CLI.
Op die selue wise/ oft op Willeken de cuyper leyt gheuaen
1.
IC heb heer Ihesum wtuercoren
Hi heeft mi eerst bemint te voren
Ic en wils niet laten varen
Ick wilde hi mijn herte had ghewont
Met sijnder minnen strale
2.
Inder minnen boec staet ghescreuen
Hoe dieper ghewont/ hoe saechter ghenesen
Waer vore willen wi duchten
Die sijn nature ghesteruen can
Die crijcht so menige vruchten
3.
Sij crighen veel vruchten dat weten si wel
Die Iesum minnen die hebben goet spel.
Des werden si wel gheware
Als hi dat herte heeft gheraect
Dan quelen si der minnen quale
4.
Te quelen inder minnen vier
Dat is noch metten somigen dier
Wij moghen wel Gode louen
Ick hope dat beter wesen sal
Die begeerte gaet te bouen
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5.
O here mocht ic v gheuen lof
Daer bouen in dat hemels hof
Na alle mijns herten wille
Mi dunct ic gaue v meerder lof
Dan alle die seraphinnen
6.
Die seraphinnen sijn hooghe verheuen
Brandende minne is alle haer leuen
Ick ligghe in dese allinden
O here alst uwen wille belieft.
Dan suldy mi wel ontbinden
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lxxxviij.r M i
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N . CLII.
Op die selue wise
1.
O lacy mijn hert leyt gheuangen ||
Ende alte mael in sware banden
O Iesu heere des claghe ic di
Alst v belieft salt beter sijn.
2.
O lieflijk lief wilt mijns ontfermen
Ghi troost die ghene die op v kermen
Wilt toch mijns ghenadich sijn
O Iesu heere des bid ick di.
3.
O heere mocht mi nu troost ghebueren
Ick moet met rechte liden en trueren
Want ymmer so yst grote pijn
Een ionck hert gheuangen te sijn
4.
Ic bid v lief nu wilt mi halen
Bi v/ wt desen allendigen dale.
Want mijn leuen is anders niet
Dan druck/ liden/ ende verdriet
5.
Maer mi dunct ic mach wel swighen
Ic moet altijt gheuangen bliuen
Ten baet mi niet al clage ic vele.
Des moet mijn ionc herte quelen
6.
Ic mach mi wel tot liden poghen
Want hoe God wil ic moet ghedoghen
Eest soet/ eest suer/ eest cort/ oft lanc
Ende dicwils tegen minen danc.
7.
O Ihesu ontfermt dy uwer gheuanghen
Sij moeten quelen wt rechten verlanghen
Toont aen mi v outfermherticheyt
Ende ooc v goedertierenheyt.

No. CLIII.
Op die selue wise
1.
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OCh maechdeken wildy gheestelijc wesen
So moet ghi v onder eenen anderen gheuen
Wat si v ghebieden tot alle stonden
Daer in so moety sijn te vreden
2.
O heere dat can ic seer qualijck gheliden.
Dat mi een ander sal onderwisen
Ic wil mijns selfs regeerder sijn
Dats mijnder herten so grote pijn
3.
Lief kint ghi en moecht der pauwen niet slachten
Ghi en moecht v veerkens niet so hooch op rechten
Ghi moet v oogen beneden staen
Suldy die valsce stricken ontgaen
4.
O here tis mi een salige leer
Want dat striden valt mi soe suer
Het sal my costen mijn vleesch mijn bloet
Want die stormen sijn also groot
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5.
Lief kint ghi en dorft so seer niet droeuen
Heer Ihesus sal sijn vrienden so proeuen
Hi salse proeuen ghelijc dat gout
Want ghi noch sijt van minnen cout ||
6.
O here sult ghi v vrienden so proeuen
Des mach ic mi wel seer bedroeuen
Want seyt mi yemant een toornich woort
Ick ben so haest op hem ghestoort
7.
Lief kint ghi en dorft so seere niet clagen
Ick sal v doer alle v stormen draghen
Ende ick en sals v niet af gaen
Ende dan sal ic v ridder slaen
8.
O here sult ghi mi ridder slaen
So is mijn trueren al ghedaen
So en wil ic toch nu niet meer sorghen
Als ick v heb tot eenen borghe
9.
Ick wil metter tortelduyue gaen rusten
In Iesus wonden mi mach ghelusten
Ende bliuen daer desen winter wt
Want Iesus mijn brudegom is so rijc.
10.
Te somer wil ick weder opwaerts vlieghen
Tot Iesum minen soeten lieue.
Ende sien wat hi mi heeft bereet
Hi heeft mi dic so seer ghenoot.
11.
Hi salse nemen al metter hant
Hi salse leyden aen den dans
Daer salsi hooren die enghelen singhen
Ende bliuen daer als een keyserinne
12.
Men sal segghen mijn lieue vriendinne
Die ick met goeder herten beminne.
Nu siet die bruyloft is v bereet
Nu slaet om een hemels cleet

No. CLIV.
Op die selue wisen/ oft op Smorgens vroech bi tide/ drie vren voer den
dach/ so soude Maria magdalena. &c. Ende is ghemaect opten. lxiiij. psalm
1.
DEn tijt is comen/ den tijt is leden
Och niet so edel als den tijt
Mer wee hem die sijn ionghe leden
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Qualijc besteet ende ouer lijt
2.
Naect ende arm quam ick ter aerden
Nature verhief dat leuen mijn
Nu moet ick weder ter aerden neder
Ende volgense na die voer mi sijn
3.
Het gaet met mi ten auonde waert
De sonne die daelt so seere
Ick heb den wech al qualijck ghegaen
Tis tijt dat ic weder om keere.
4.
Het gaet met my ten auont waert
Als ick my seluen wel besie
Ick heb den wech al qualijck ghegaen
Och lacy dat mach wel rouwen mi. ||
5.
Wee den kinderen van tsestich iaren
Die leuen naden lusten sijn
Sij moghen wel leuen in grooter varen
Cort salt met hen te rekenen sijn
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6.
Nu bid ic alle ionghe herten
Dat si henseluen nemen waer
Ende blidelijc nemen op haer liden
Ende volgen trouwelijc Ihesum na

No. CLV.
Op die selue wise
1.
GOd men verwacht v ende louet
Ende v betaemt geloeft te sijn
Want ghi tghebet verhooren moghet
Coempt alle vleesch voer v gheloefte doen
2.
Te groot is ons misdaet gheworden.
Nochtans onse ouertredinge vergeeft
Wij sijn in groot verdriet ghetorden
Doer v ghenade onse siele leeft.
3.
Wel dien die ghi verkiest te wonen
Ende toelaet in v houen ontfaen
Die wort met goetheyt wer thronen
Versaedt/ want het sal int huys ws tempels staen
4.
Ghi sult ons wonderlijc antwoerden
Ende vercoren met gherechticheyt
God die van den westen totten noerden
Sijt toeuerlaet ende onse salicheyt.
5.
Ghi die bergen cont verwecken
Ende tot stride bereet tot uwer cracht
Ghi cont haer lenden ouertrecken
Om gorden met ghewelt/ ende alder macht
6.
Ghi die dat bruysen ende misbaren
Cont stillen ende blusschen inder zee
Ende dat brullen haerder baren
Ende dat grimmen des volcx/ twist/ ende wee.
7.
So dat wel vreesen voer v teeken
Aent eynde der werelt lieden ghenoech
Ghi maect vrolijc clerc en leecken
Beyde die daer wtgaen spade en vroech
8.
Ghi visiteert/ bewaert/ maec rijcke
Dlant/ den stroom/ god is vol waters reyn
Met dien bereyt ghi troostelike
Haer coren/ want so bereydy dat certeyn
9.
Ghi drenct ende vochticht sijn voren
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Al sijn gheploechde ouerghiet
Met drupen maect ghi weec dat koren
Ontsegent sijn ghewassen in groot bediet
10.
Ghi croont dat iaer met uwen goede
Van vette druypen v voetstappen ront
De woestinen druypen te vloede
Lustich sijn die houen der dalen gront. ||
11.
Die ackeren die sijn vol scapen
Die dalen staen dic met sade groen
Si iuechden singen sonder slapen
Dits van Hierusalem ende Syon
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No. CLVI. aant. aant.
Dit is die wise van Het souden drie ghespeelkens goet/ spaceren gaen
in dat wout

1.
Wij willen ons gaen verheffen
Bonen alle aertsche dinghen
Ende climmen met onse ghedachten
Al onder die seraphinen
2.
Als wi daer bonen comen
Wat vinden wi daer bereet
Met also claren aenscouwen
Die heylighe driuuldicheyt
3.
Die vader toont ons sinen sone
Die sone den heyligen gheest
Wat mach ons daer ontbreken
Van haerder alder feest.
4.
Dan coemt der sielen engel
Ende brengtse al voerden throon
O Iesu soete bruydegom
Ende weest nu der sielen loon
5.
Dan spreect die moeder tot haren sone.
Sone ontfangt ons dese bruyt
Al wt dat dal der tranen
Is si ghecomen wt
6.
Si heeft so veel gheleden
Bangicheden van binnen
Dat haer doen was verborgen
Gheeft haer dat nu te kinnen
7.
Dan spreect die God seluer
Coemt mijn verwaende bruyt.

Een devoot ende profitelyck boecxken

Het suchten wt uwer herten
Heeft mi geweest een soet geluyt
8.
Coemt ghi sult ontfangen
Die croone is v bereyt
Ghi en sult nu niet meer liden
Strijt ost eenighe bangicheyt.
9.
Ghi en sult nu nimmermeer liden
This altemael ghedaen
Die winter is gheleden
Den rijm is al vergaen.
10.
Die winter is gheleden
Den rijm is henen ghegaen
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Die somer is ghecomen ||
Die bloemkens sijn ontdaen.
11.
Dan buycht haer de siele neder
Met so groter weerdicheyt
Te louen ende te dancken
Is si altoos bereyt
12.
Ick ben te cleyn te louen
Den heere van sijnder minnen
Mer ic beueelt den schonen choor
Der engelen/ der seraphinnen
13.
Dan singen alle die maechden
Den ouer soeten sanck
Wi hebben den strijt verwonnen
Des gheuen wi Gode danck

No. CLVII. aant.
Op die selue wise
1.
ICk wil mi gaen vermeyden
In Ihesus liden groot
Van daer en wil ic niet sceyden
Int leuen noch in die doot.
2.
Tis een prieel met bloemen.
Bedaut met menighen traen
Och mocht ic daer in comen
Mijn trueren waer al ghedaen
3.
Men hoort den nachtegael singen
Al onder den scerpen doren
Sijn herte is vol van minnen
Die wilt die macht horen
4.
Een liedeken heeft hi gheheuen
Al onder den doren groen
O vader willet hen vergheuen
Sij en weten niet wat si doen.
5.
Die schaker badt om vrede
Hi mocht wel hebben prijs
Die nachtegael singt/ noch heden
Suldy sijn int paradijs
6.
O vrouwe siet hier dinen soon
Ioannes die moeder dijn
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Ick hebse v beuolen
Wilt haer behoeder sijn.
7.
Hi sanck wel also hooghe
Mijn God waer om laetstu mi
Sijn herte wert hem drooghe
Te drincken begheeret hi.
8.
Men scanc hem daer te drincken
Edic met galle ghemengt.
Sijn hooft dat liet hi sincken
Hi sprac/ veruult is alle dinck.
9.
O vader in uwen handen
Beueel ick minen gheest
Met also soeten sanghe
Voer hi in een ander foreest.
10.
Hi liet die violette
Al onder den cruyce staen
Die hem te Nazarette
So ootmoedelijc hadde ontfaen
11.
Hi liet die open roose
Aent cruyce hangen soe root
Haer bladerkens liet si risen
Die nachtegael bleef van minnen doot.
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No. CLVIII.
Op die selue wise.||
1.
SIet wij moeten veruaren
Van tijt ter eewicheyt
Voerbij gaen onse iaren
Och waren wij bereyt
2.
Seer cort is onse leuen
Alle dinc moeten wi begheuen
Die doot wil comen suere
Gheen merren en is ons hier
3.
Paus/ coninc/ ionc/ ende out
Moeten ymmer steruen
Macht/ noch cracht/ noch gout
En moghen respijt verweruen
4.
Waer sijn sij nu gebleuen
Die voer ons waren groot
Van hen is hier niemant bleuen
Sij sijn alle gader doot
5.
Al totter seluer straten
So moeten wij alle gaen
Consten wij ons wel ghelaten
Die doot wil ons beuaen.
6.
Daer om laet ons bereyden
Met neerste in onsen leuen
Op dat als wij van hier sceyden
God sijn rijcke ons wil gheuen

No. CLIX. aant.
Op die selue wisen.
1.
TRueren alle die willen
Mijn trueren is ghedaen
Ick heb van Ihesum minen lieue
So goeden troost ontfaen.
2.
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Hi was verbolghen seere
God danck this al ghedaen
Hi wil met grooter eere
Ons arme sondaren ontfaen
3.
Wij louen sinen name
Om al dat groote goet
Het is ons seer bequame
Dat hi ons altijt doet
4.
Maer dat hi noch doen sal
Dat wert dat beste deel
Dat is ons een goet gheual
Hi wert onse al gheheel
5.
Na deser tijt ghegeuen
In eewigher sekerheyt
Daer toe dat eewighe leuen
Dat heeft hi selue gheseyt
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No. CLX.
Op die selue wise.
1.
MI verlanghet also seere
Soete lief na v duecht
Ende wat sultghi mi gheuen
Daer ghi mi mede verhuecht
2.
Ick sal v ghiften gheuen
Och edel siele mijn
Mijn ghestadighe minne
Die sal v wesen bi
3.
O minnelike heere
V minne die is so soet
Mochte mi die ghebueren
Daer voer en kore ick niet alder werelt goet.
4.
Si sal v wel ghebueren ||
Och edel siele mijn
Wilt ghi nature steruen
Al doer die minne van mi
5.
Och mijn nature te steruen
Dat wort mi pine groot
Nochtans sal si verwonnen wesen
Doer uwe bitter doot.
6.
O siele wel lieue siele
Wilt ghi nature steruen
Ick salt v so wel loonen
Al in mijns vaders erue
7.
O heere wel lieue heere
Mocht ick v hulpe verweruen
Nature is onbedwonghen
Si wil den gheest bederuen
8.
O siele wel lieue fiele
Ten baet v nu gheen claghen
Ghi moet v cruyce draghen
Doer bosschen ende doer haghen
9.
O heere wcl lieue heere
Dit cruyce valt mi so swaer
Ic en cant niet wel ghedragen
Heere God wilt mi bi staen
10.
Ick hebt voer v ghedragen
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Wel drie en dertich iaer
Totten berch van oliueten
Daer ic den doot aen sterf claer
11.
Nu wil ic gaen beghinnen
Het moet gheleden sijn
Ic bidde der maghet Maria
Dat si mijn hulpe wil sijn.
12.
Nu laet ons Gode bidden
Nu ende tot alder tijt.
Dat wi hier namaels comen
Al in dat eewich rijck.
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No. CLXI. aant. aant.
Die wise van Claes molenaer

1.
In vruechden is alle die werelt wijt
Die engelen bringen ons groot iolijt
Met vruechden hier beneeden.
2.
Want aen een maget gebenedijt
So is volcomen nu ter tijt
Onser alder salichede
3.
Nature is bouen den loop ghegaen
Een suuer maget heeft ontfaen
Een kint in aertrike
4.
Seer cortelijc yst al voldaen
Dat Esayas dede verstaen ||
Dwelc was seer wonderlike
5.
Dat licht der sonnen is ons gheboren
Die moeder is maghet/ ende bleef te voren
Ende bleef in reynicheden
6.
Inder scrifturen machmen horen
Hoe dat bi Adam was verloren
Tgheslachte der menschelicheden
7.
Kinder nu laet ons blide sijn
Ende louen dat soete kindekijn
Gheboren menschelijcke
8.
Want hi is comen so ic beuroede
Om te verlossen met sinen bloede
Ons allen ghemeenlijcke
9.
Iesus so is die name sijn
Hi weende als een ander kindekijn
Nae sijnder menschelicheden
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10.
Twee stomme beesten bekenden wel
Hem/ haren seepper/ ende niemant el Bi sijnder goddelicheden
11.
Een cribbeken stont dair ghemaect
Daer wert hi inne gheleyt al naect.
Die heere van hemelrijcke
12.
Drie coninghen quamen wt verren lande
Ende si brochten daer haer offerhande
Seer blide ende ootmoedelijcke
13.
Nu laet ons bidden dit kindekijn
Met Mariam die suyuer maghet sijn
Dat si onfer willen ontfermen.
14.
Als wi hier niet langher en moghen sijn
Dat si ons dan van die eewighe pijn
Wil hoeden ende beschermen.
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No. CLXII.
Op die selue wise.
1.
LOf o vader van den throon
Want ghi ons uwen lieuen soon
Hier hebt ghesonden een kindeken schoon.
2.
Wie v te dienen is ghewoon
Vwen sone gheefdy hem te loon
Daer toe der eewigher vruechden croon.
3.
O schone roose sonder doren
Verheuen bouen der engelen choren
God die is van v gheboren
4.
Hi heeft versoet des vaders thoren
Want anders waren wij alle verloren
Met rechte wij hem toe behoren.
5.
O Iesu heere alder heeren
Wilt v hulpe tonswaert keeren
Dat wi van ons die sonden weren
6.
Gheen beter goet en machmen begheeren
Dan in v minne te vermeeren
Heere God laet ons met v regneren ||
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No. CLXIII. aant.

1.
Hoort al na mi/
verstaget wel mijn reden
Weest vrolijck ende bli,
scout nijt tot allen steden
Want die wil staen in nijt/
die wort veel vruechden quijt/
tot alder tijt
Dus teghen v sinnekens strijt
ende stelt v herte in vrede/ in vreden/ in vreden/ in vreden.
2.
Nu sietmen veracht
Al op den dach van heden
Die wijsheyt verpacht
Die wort nu af ghesneden
Sij hebben hier dat regiment
Die in sonden sijn verblent
This wel bekent
Maer weest ghi diligent
Ende stelt v herte in vreden.
3.
Alsiet ghi nu
Die sommighe rustich treden
Soe denct ende peyst bi v.
Het is hier haeft gheleden
Sij triumpheren hier
Sij maken blide chier
In wijn oft in bier
Schout altijt quaet bestier
Ende stelt v herte in vreden
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4.
This al confuys
Van bouen tot beneden ||

Een devoot ende profitelyck boecxken

195
+

Fo. xcij.v-Fo. xciij.r

Een yeghelijck weet sijn cruys
God laet hem wel met treden.
Die nu wat hier lijdt
Hier namaels hem verblijt
Ende wort beurijdt
Dus teghen v sinnekens strijt
Ende stelt v herte in vreden. &c.
5.
Princesse/ al watmen seyt
Van desen nieuwen seden
En wert doch niet verleyt
Al wort ghi seer ghebeden
Ondersoect die gheesten wel
Oft sij sijn God rebel
In haer voortstel
Ende schout alle leeringhe fel.
Ende stelt v herte in vreden
In vreden/ in vreden

+

No. CLXIV.
Op die selue wise.
1.
Sijt vrolijc groot en cleyne
Met desen meyen tijt
Hy brengt ons al ghemeyne
Sijn bloemkens met iolijt
Sijt vrolijc/ leeft sonder nijt
Ghestadich int verbeyden
Wat ghi doet oft waer ghi sijt
Sijt vrolijck metten meye/ den meye/ den meye/ den meye
2.
Die vrucht van desen meye
Is bouen honich soet
Gheplant inder valleye
Dat is in dieper ootmoet
Daer blijft hi wel behoet
Wel groen in gheender heyde
Den mey reyn herten bliscap doet
Sijt vrolijck metten meye/ den meye/ den meye/ den meye
3.
Den mey is suuerlijcke
Daer toe van sulcker aert
Dat hi can maken rijcke
Sijn dienaers onghespaert
Ende in hooger vruecht verclaert.
Sijn minnaers menigerleye
Die gheen ander vruechde en begheert.
Dan bliscap metten meye/ den meye/ den meye/ den meye
4.
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Die mey van deser eerden
Hi gheeft ons cleyn iolijt
Hi is van cleynder weerden
Hi vergaet al metter tijt
Maer die rechte mey verblijt
Ende maect bliscap met bescheyt
Ouer al die werelt wijt
sijt vrolijc metten meye/ den meye
5.
Ick hadde der werelt meye
Int herte mijn gheplant
This recht dat ic mi bescreye
Want ic mi bedroghen vant
Een ander mey boot mi die hant
Ende gaf mi sijn gheleye ||
Te comen in dat beloefde lant.
sijt vrolijc metten meye/ den meye
6.
Nu laet ons vrolijck leuen
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Den mey staet schoon en groeyt.
Sijn vrucht doet ons ghenesen
Die benider hem dies moeyt.
Ten schaet ons niet/ den mey die bloeyt
In vruechden also ic seyde
Haer dyenaers sijn met dauwe bespoeyt
Sijt vrolijc metten meye/ den meye/ den meye/ den meye

No. CLXV. aant.

1.
Het daget inden oosten
Die sonne scijnt ouer al
Wie heer Iesum wil minnen
Hi en slape nu niet so langhe
2.
Och slaepty nu so langhe
Dat en is v nemmermeer goet
Het sal v namaels rouwen
Als ghi loon ontfangen moet
3.
Het lach een arm ioncfrouken
Op haerder camer en sliep
Si heeft so groten verlangen.
Dat haer Gods engel op riep
4.
Och en laet v nyet verlangen
Wel edel ioncfrou soet.
Hi wil v boden seynden
Alst hem dunct wesen goet
5.
Ick en weet van gheenen bode
Van gheenen bode so goet
Mi en mach niemant troosten
Dan Iesus mijn minneken soet
6.
Och stelt v herte te vreden
Wel edel ioncfrou sijn
Hi wil v tauont schincken
Van sinen besten wijn
7.
Och mochten wi eens drincken
Van sinen soeten dranck
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So mocht ons wel verlangen
Al na sijns vaders lant
8.
Och als wi nu daer comen
Al in dat salighe huys
Bi mijn liefken te rusten
So en iaecht ons niemant wt
9.
Ick heb so lange gheiaghet
Dat ick gheuanghen heb
Na een dat mi behaghet
Een gheselleken wel ghedaen ||
10.
Sijn trou heeft hi mi toeghesacht
Dat edel beelde schoon
Die mijn heb ic weder ghebracht
Hi is mi onderdaen
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11.
Ic en cans niet te volle gheprisen
Hi is mi veel eeren weert
Bouen al die gheen die leuen
Mijn hert gheen ander en begeert
12.
Och root is hi ghecleedet
Die alder liefste mijn
Wat draecht hi aen sijn handen
Van goude een vingerlijn.
13.
Een vingerlijn root van goude
Bedwingt dat herte mijn
Ic meyne dat op mijn heneuaert
Dat hi die liefste sal sijn.
14.
Dat cranselijn dat hi draghet.
Dat is van bloede so root
Sijn lichaem heest hi ghegeuen
Voer mi in die bitter doot.
15.
Sijn hooft heeft hi ghenegen
Al om te cussen my
Dat neem ick op mijn heneuaert
Dat hi die liefste sal sijn
16.
Sijn handen sijn hem doerslagen
Met plompe nagelen drie
Sijn herte is op gheloken
Met een spere seer wye.
17.
Daer in so moet ick rusten
Met alder herten gront
Na hem staet mijn verlanghen
Nae sinen rooden mont
18.
Nu is hi af ghenomen
Verresen vander doot
Den ioden is hi ontganghen
Verwonnen is alle sijn noot.
19.
Die helle heeft hi ghebroken
Al om te soecken mi
Dat neem ic op mijn heneuaert
Dat hi die liefste sal sijn.
20.
Nu is hi op gheclommen
Al in des hemels throon
Daer hi eewelijc sal regneren
Al bouen die enghelen schoon
21.
Sinen heyligen gheest wilt hi ons seynden
In onser herten gront
Na hem staet mijn verlangen
Na sinen rooden mont
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No. CLXVI.
Op die selue wise.
1.
HOe gherne soude ic dichten
Een gheestelijc nieuwe liet.
Ende mijn siele verlichten
Si lijdt so swaren verdriet
2.
Het is haer van minnen comen
Soe si mi doet verstaen
Ende si en mach niet vromen
Si en heuet troost ontfaen.
3.
Dyen si heest wtuercoren
Die heeft hem om ghekeert ||
Si ducht hi is verloren
Si blijft al ongheleert
4.
Si derft der soeter inspraken
Die si ghewone was
Mocht si daer toe gheraken
So waer si wel te pas.
5.
Haer suchten ende haer kermen
Dat is so menichfout
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Woude hi doch haers ontfermen
Si en koer daer voer geen gout
6.
Si moet den tijt verbeyden
Al vallet haer veel te lanck
Si en can daer niet af ghesceyden
Dat doet der minnen bant.
7.
Och dorste sijt ghewaghen
Si haddes gaern respijt
Mer wat batet veel te claghen
Si moet verbeyden tijt.
8.
Si beducht haer also seere
Dat si yet heeft misdaen
Teghen haren heere
Dies hi hem draghet aen
9.
Waer omme moyt si vrienden
Al om te spreken haer woert
Si duchtet dat haer bedinghe
Niet en sal sijn verhoort.
10.
Si en voelt gheen antwoorde
Dat is haerder herten te swaer
Recht oft hijt niet en hoorde
Noch en vraechde ooc daer na
11.
Si en weet niet wat beginnen
Den druck is haer so groot
Si haddes gaerne een inde
Al waert oock metter doot
12.
Si is wel also seere
Al met haer seluen ghelast
Dat si op genoechte ost eere
In deser tijt niet en past
13.
Si leyt in eenen haken
Ende verlanghen swaer
Mocht si Gods ghesmaken
Si en vraechde nerghens na
14.
Dat si draecht inder herten
Dat moet verborghen sijn
Niemant en kent haer smerte
Dan haer lief minnekijn
15.
Al mocht sijt yemant clagen
Si en hads niet veel te bat
Haer cruys moet si selue dragen
Ende volgen der minnen pat
16.
Hoe seer is si verladen
Hoe deerlijck si omme siet

+
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Si roept aen God ghenade
Het schijnt hi en hoortse niet
17.
Si witet haren ooghen
Met menigen heeten traen
Dat liden moet si dooghen.
Si en cans doch niet ontgaen.
18.
Si heeft voer haer genomen
Dat si een claghen sal bestaen ||
Aen sijnder lieuer moeder
Hi is haer onderdaen
19.
Maria maghet reyne
Hoort mi doch nu een woort
V sone laet mi alleyne.
Ende ick en can niet voort
20.
Het waer noch yet te liden
Dat hi mi liete staen
Maer dat ic dan moet striden
Dat doet mi vreese ontfaen
21.
Dit doen daer toe sijn knechten
Daer ouer hi heeft ghebot
Sij en souden mi niet aenuechten
Hi en gauet hen allen oerlof
22.
Hi cost mi soetelijc temmen
Doen hi my haelde an
Hi wil mi nu gaen speenen
Eer icx ghederuen can
23.
Hi heuet mi gheschoncken
Wel also goeden wijn
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Dat ic ben worden droncken
Ic en cans niet ledich ghesijn.
24.
Maria.
O sone dit hoordy wale
Dat mi dit wort gheclaecht
Het is dijns liefkens tale
Daer ghi minne toc draecht.
25.
Iesus.
O eerweerdighe moeder
Sout ghijs v draghen an
Ick ben doch haer behoeder.
Hoe wel dat ic mi berghen can
26.
O mi wel lieue moeder
Haer tranen sijn minen wijn
Haer suchten doet mi lachen
Ick, wil wat vrolijck sijn.
27.
Maria
O mi wel lieue sone
Dat is haer onbekent
Waer si dit doch ghewone
Dat waer een ander dinck
28.
Iesus
O moeder sijt te vreden
Ic en ben op haer niet gram
Ic heb meer om haer gheleden
Dan si om mi gheliden can
29.
Ick wil dat si bekenne
Hoedanich dat si sy
Dan sal si eerst versinnen
Wat si ontfangt van mi
30.
Maria.
O mi wel lieue sone
Ghi cont daer mede om gaen
Het is al tot haerder vromen.
Soe ick aen v heb verstaen.
31.
Iesus
O moeder ic hebse ghescreuen
In minen handen diep
Ende in mijn minnelijck herte
Ick en cander vergheten niet. ||
32.
Mer soude ic bi haer wesen
Al na haers herten lost
Si en mochts niet ghenesen
Si doet te grooten cost
33.
Si en heeft niet dat versinnen

+
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Dat si yet ghesparen can
Si stort haer wt in minnen
Haer en leyt nerghens an
34.
Haer clagen mach ic niet stillen
Dat weet ick herde wel
Si en heeft mi tot haren wille
Al schine ick haer dus fel
35.
Al hadde si ghebruyc van alle
Dat ick oyt wesen gaf
Ten soude haer niet beuallen
Noch versaden niet een caf
36.
Hier op so ben ick koene
Want ic haer nature wel weet
Si en siet niet bat te ghedoene
Waer dat si haer toe keert
37.
Si soude mi dicwils hoonen.
En saghe ick niet voer mi
Si can so deerlijck croonen
Ick en mochts niet voerbi
38.
Haer verwondert te seere
Ende ooc is si daer om gram
Dat icker mi niet toe en keere
Hoe ict gheherden can
39.
Si leyt mi dick voer ooghen
Dat si mi heeft ghecost
Om dat ic mi soude booghen
Te versaden haren lost

Een devoot ende profitelyck boecxken

200
+

40.
Mi verwondert also seere
Dat si gheen scaemte en heeft
Voer also grooten heere
Daer si minne toe dreecht
41.
O heere al sidy hooghe
Ick ben v susterkijn
Ghi draecht toch mijn nature
Al voer een mantelkijn
42.
Al ben ick nu gheuanghen
In eenen kercker diep
Ick hope mi noch te vergangen
Ende spreken mijn schoon lief

Fo. xcv.r-Fo. xcv.v

+

No. CLXVII.
Op die selue wise/ oft op Meysken gaet wten boonen ia boonen/ v eerken
hangt daer an
1.
INt soetste vanden iare
Was ic vroech op ghestaen
Daer vant ic Iesum schoone
In minen weghe staen.
2.
Die sijn nature wil steruen
Ick weet hem goeden raet
Hi moet al achter laten
Daer sijn ghenoechte op staet
3.
Dat ic mijn ionghe nature
So wel noch noyt en sterf
Als ick wel hadde vermoghen
Dat rout mi menich werf
4.
Die gheest ende die natuere ||
Die striden dicwils seere
Wie daer den strijt sal winnen
Dat weet onse lieue heere
5.
Den gheest sal bouen bliuen
Nature moet v ghesaten
Ende si moet wel ghedwongen sijn
Want si is seer onghelaten
6.
Nature ghi moet steruen
Al soudt v costen veel
Al sout ghi daer om bederuen
Ende alle v leuen lanc quelen
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7.
Mijn leefdaghe te quelen
Dat mocht wel wesen waer
Maer mijn nature te steruen
Dat valt mi veel te swaer
8.
Mijn ionge nature te steruen
Dat heeft mi pine ghedaen
Ick hope aen onsen heere
Ick sals goeden loon ontfaen.
9.
Het is so grooten pine
Te steruen een ionghe nature
Van eyghen wil berooft te sine
Dat wort haer alsoe suere
10.
Steruen ende leuen
En mach niet te gader staen
Maer alst wel is ghestoruen
So volcht daer dat leuen na
11.
Nature ende ghi moet steruen
Al soudet v costen al
Maer peyst om den groten loon
Die daer af comen sal.
12.
Ick bidde God onsen heere
Die alle dinghen weet
Dat hi hem tonswaert keere
Als ons die doot is wreet.
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No. CLXVIII. aant.
Op die selue wise/ oft op Het voer een man ten houte
1.
HEer Iesus voer ter sielen
En die goedertieren weert
Daer vant hi sijn gheminde
Van rouwe seer verteert.
2.
O dochter lieue dochter
Wat is v gheschiet
Ende ick om uwen wille
Mi seluen cruycen liet.
3.
O vader ic mach wel weenen
Ende beyde mijn handen slaen
Maer dat ic minen edelen tijt
Verloren hebbe saen.
4.
O dochter lieue dochter
Laet v dat wesen leet
Alle mijn grote ghenadicheyt
Die sal v sijn bereet
5.
Coemt van libaen mijn duue
Coemt hier ghi wort ghecroont
Wilt ghi v tot mi voeghen
Ghi wort van mi gheloont
6.
Die coninc van Ierusalem
Is sijnder bruyt ghetrouwe
Si heeft den paeys ghemaect || met hem
Die waerde suyuer vrouwe
7.
Hi sant een bode van groter virtuyt
Tot eenre schoonder bloemen
Hi bracht der maget een groote saluyt
Dat was onser alder vromen.
8.
Die bode daelde neder onuersaecht
Al totter waerder reyne
Hi seyde God groet v suyuer maecht
Vol gratien sijt ghi alleyne
9.
Die maghet wert swaer in haer ghedochte
Ende si en sprac niet een enckel woert
Ende si peysde wat dit bedieden mochte.
Die groete en hadde si noyt ghehoort.
10.
Die engel sprac der maget toe
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En ontsiet v niet reyn edel vat
Het is des heeren wil alsoe.
Ende ghi sult worden sconincx stat
11.
Die opperste heer sal in v dalen
O weerde suuer lelie fijn
Hi salt ransoen alleen betalen
Met sijn groote bitter pijn
12.
Die maecht antwoerde ootmoedelijck
Si was bescaemt in haren sin
Dat mi ontbiet die coninck rijck
Daer consentere ic blidelijc in.
13.
Die engel doe van dare schiet
Die weerde maecht bleef sonder vare
Haer herteken dat blees sonder verdriet
Tuycht ons scrifture openbare.
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No. CLXIX.
Die wise van O weerde mont.

1.
O suuer vat
O lelien blat
O dierbaer scat
Ick bid v dat ick bid v dat
Wilt mi mijn herte verbliden
Als ick heb druck oft liden liden ||
2.
O maghet soet
Reyn edel bloet
Gheeft mi doch moet.
In teghenspoet
Ghi sijt onsen troost alleyne.
Ioncfrou van sonden reyne
3.
O maghet reyn
O edel greyn
Ghi sijt certeyn
Int shemels pleyn
Bi uwen sone verheuen
Wilt ons v gratie gheuen
4.
O roose root
Mijn sonden groot
Legghe ick al bloot
In uwen schoot
Wilt mi doch troost verweruen
Als ick sal moeten steruen
5.
Staet mi dan bi
In dyen ty
Maecht edel vry
Onsen troost sidy.
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Met hemelscher melodyen
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No. CLXX.
Op die selue wise.
1.
O Roode mont
Ghi maect ghesont
In alder stont
Al die ghijs gont
O soete gront seer hooch ghepresen
Alsijn si totter doot ghewont
Ghi moechtse saen ghenesen
2.
O bloeme soet
V groot ootmoet
Al thelsche ghebroet
Treedt onder die voet
Inder hellen gloet
Lof vrouwe groot van seghen
Bi v sijn wij ontsleghen.
3.
O reyne maecht
Die niet en draecht
Dat God misbaecht
Maer onuersaecht
Alle quaet veriaecht.
Dies sidy ghepresen
Eer mi God van sonden plaecht
So wilt mijn hulpster wesen
4.
Beelde reyn
Ghi sijt certeyn
Een edel greyn
Gods liefste reyn
Sijt ghi alleyn
Alsoe wij lesen
Och troost ons in dit swar gheweyn
Dat wij van druck ghenesen
5.
O dagheraet
Daert al aen staet
Ons troost en raet
Lacy al mijn daet
Is snoode en quaet
O bloeme wtghelesen
Mer || ghi sijt des sondaers tocuerlaet
So ghi dat wel hebt bewesen
6.
Die dit eerst sanck
Seer snoode en cranck
In duechden manck

Een devoot ende profitelyck boecxken

Is sinen ganck
Sijn leuen lanck
Moet hi aldus hier wesen
O alder schoonste aenscijn blanck
Weest doch mijn troost in desen

No. CLXXI. aant.
Op die selue wise
1.
O Weerde mont
V suyuer gront
Heeft God doerwont
Mocht ick reyn maechdeken bi v wesen
So waer mijn siele gans ghenesen.
2.
O suyuer iuecht
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Mids uwer duecht
Eest al verhuecht.
Mocht ic reyn maechdeken by v wesen
Soe waer mijn siele gans ghenesen.
3.
O soete dracht
Die heeft veriaecht
Des vyants macht.
Mocht ic reyn maechdeken. &c.
4.
O lelie soet
Doer v ootmoet
Weest ons behoet
Mocht ic reyn maechdeken. &c.
5.
O roosken root
Blijft ons bi ter noot
Als coemt die doot
Mocht ick reyn maechdeken bi v wesen
Soe waer mijn siele gans ghenesen.

No. CLXXII.
Op die selue wise
1.
O Weerde mont
Maria ghi hebt doerwont
Mijns herten gront
Ick maect v cont
Tot alder stont
Mocht mi troost van v gheburen
So waer ick ghesont
In corter stont
Tot allen vren.
2.
Reyn maechdelijck saet
Mijn toenerlaet
Daert al aen staet
Ghi die alle maechden te bouen gaet
Gheeft uwen dienst schoon lief ghepresen
Nu gheeft mi raet
Oft desperaet
Soe moet ick wesen
3.
Schoon aenschijn soet
Ghi die den vloet
Der minnen doet
In mi ontsteken des herten bloet
Coemt mi ter noot doch nu te baten. ||
In v behoet
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Ick leuen moet
Sonder verlaten.
4.
Schoon dageraet
Ghi die ontfaet
In maechden staet
Den dyerbaren schat
Wter hemelscher stadt
Wilt ons aen uwen sone verweruen
Vergiffenis van ons misdaet
Als wi sullen moeten steruen
5.
Princesse eerbaer
Ghi sijt voerwaer
Minen troost eenpaer
Ick segghe voerwaer
Het is mi duysent iaer
Een vre van v te sijn ghesceyden
Eylaes om te sien v oochskens claer
Moet ic noch verbeyden
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No. CLXXIII.
Op die selue wise.
1.
O Siele mijn
Wilt v verbliden
In Iesus minne
Die bloeyt in alle tiden
So wie daer in mach verbliden
Hi sal daer vruechden in vinden
2.
O Iesus minne
Is een fonteyne
Daer alle sondaren
Van sonden worden reyne
So wie daer in can gheraken
Si is ons allen ghemeyne
3.
Bedruct is dat herte mijn
Iesu wilt mi ontladen
V wil ick sijn
Ick roepe aen v ghenaden
Ick ligghe gheladen met sonden
Troost mi doer v vijf wonden
4.
O siele mijn
Wilt v bedincken
Ende die sonden vlien
Der minnen wijn
Sal ick v schincken
Al hadt ghi veel meer misdaen
Ic wil v in mijn gracie ontfaen
5.
Aylacen heere God
Ick mach wel claghen
Den voerleden tijt
En mach ick niet verhalen
Dies lijdt mijn herte grote pijn
Heere God wilt my ghenadich sijn
Al sonder respijt
6.
O siele mijn
Laet staen v claghen
Groot is die gracie sijn
Bi nachte ende ooc bi daghen
Keert v tot mi tot alder tijt
Ick make v van sonden quijt.
Ende ontsange v in mijn rijck.

Een devoot ende profitelyck boecxken

Een devoot ende profitelyck boecxken

206
+

Fo. xcvij.v-Fo. xcviij.r

+

No. CLXXIV.
Die wise van Die lelien ende roosen. ||

1.
DIe valc is neder comen
Al wt dat hooge lant
Hi vlooch dat hof al omme
Tot eender duyuen tam
Die edel menscheyt hi aen haer nam.
Doer der propheten woerden
Maect hi ons dat bekant.
2.
Hy vlooch in desen woude
Wel drie en dertich iaer
Ende al om onse sonden
Soe leedt hi pine swaer.
Ende was ter doot toe gehoorsaem
So dat hi van groter minnen
Des cruycen boom op clam
3.
Aent cruce droeuich van sinnen
So hinck die ionghelinc
Bernende vol van minnen
Want hi den doot ontsinck
Maer wie met sonden is beuaen
Hi en derf hem niet versaghen
Het is al voer hem voldaen.
4.
Laet ons hem alle louen
Die ons dus heeft verlost
Den heere van hier bouen
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Het heeft hem sijn bloet ghecost
Laet ons hem dienen trouwelijc
So moghen wij bi hem comen
Al in dat eewich rijck.
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5.
Wie Iesus minne wil dragen
Moet scouwen der werelt iolijt
Ende dienen hem sonder traghen
Die wile dat hi heeft tijt
Ende houden sijn herte van sonden claer
So moechdy hier na comen
Al inder enghelen scaer
6.
O siele heft op v ooghen
Aensiet ws vaders hof
Ende wilt v daer toe pooghen
Ende scheyt der werelt of
Want so ons die scrifture bediet ||
Die vruecht die daer wesen sal
En mach men begripen niet.

No. CLXXV.
Den derden reghel van elck veers moet verhaelt worden.

1.
Mijn tijt gaet wech/ en ic daer met
Mijn leuen en mach niet dueren
Ick wil mi keeren onbelet
Ick wil mi keren onbelet
Van alle creaturen
2.
Ende allen dingen ledich staen
Dat mi van God mach keeren
Mijns selfs altijt te buten gaen.
Aldoer die minne ons heeren.
3.
Het herte mach wel vrolic zijn
Ten derf hem niet versaghen
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Al is hem liden somtijts pijn
God salt hem helpen draghen
4.
Nu laet ons dan een cort termijn
Doer Gode gaerne liden
Want ten sal toch niet langhe sijn
Wi mogen wel hoeflijc striden.
5.
Nature die moet in alder tijt
Haer seluen leeren bedwingen
Want het is dic groot onprofijt
Te cleuen aen aertsche dingen
6.
Al schinet wat ten is so niet
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Men wort daer bi bedroghen
Alsmen daer af scheyt so eest al verdriet
Het is dagelijcx voer oghen.
7.
So wie sijn sinnen aen Gode keert
Die en derf voortaen niet trueren
Al wort natuere dicke beswaert
Hem sal wel troost ghebueren.
8.
Van haerder minnen die si draecht
In haren gront verborghen
Op dat sijt haren minnaer claecht
Si en derf voer gheen dinc sorghen
9.
Die gracie ons heren die is ons bi
Bidt dat hy ons verlichte
Ende van alle sorghen make vry
Ende ooc die dit liedeken dichte. ||

No. CLXXVI. aant.
Op die selue wise/ sonder den derden regel te verhalen/ want die versen
vijf regulen lanc sijn. Oft op die wise Hierusalem is so schoonen stadt
1.
HEer Ihesu wilt ghi mi bi staen
Ick ligghe in quellinghen seer beuaen
Belast met swaren sonden
Mocht ic my noch vermeyden gaen
Al in heer Iesus wonden
2.
Mocht ick mi noch vermeyden gaen
Aldaer die rode rooskens staen
Die lelien en die kerssouwen
So soude die edel siele mijn
Altoos veruruechden wouden
3.
Heere God ic en weet waer henen gaen
Natuere hout mi soe seer gheuaen
Si doet mi dicwils trueren
Den gheest sal noch te bouen gaen
Al sout haer worden suere
4.
Die geest die moet bouen gaen
Nature moet ter neder staen
Sal haer die siele verbliden
In dat hemelsce vaders lant
Al bi haers brudegoms side
5.
Ic sat op eenen auont stont
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Ic dacht so diepe in minen gront
Dattet daer seer schoon ware
Al in dat hemelsche conincrijc
Daer ic so gaerne in ware.
6.
Ick sat op een ander tijt
Ic dacht so diepe int herte mijn
Dat rijc soude eewelijc dueren
So wiet hier na besoeten wil
Die moet eerst hier besueren.
7.
Ierusalem is een schoon casteel
Verchiert met soe menich schoon iuweel
Met purper ende met siden
Och mocht die edel siele mijn
Altijs daer in verbliden.
8.
Och mocht de edel siele mijn
Altijt bi haren bruydegom sijn.
So soudick met vruechden leuen
Al daer die reyn maget Maria
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So hooghe sidt verheuen.
9.
Mochte ick noch comen nae deser tijt
Aldaer die enghelen maken groot iolijt.
Ende al dat hemelsche heyre
So soude die edel siele mijn
Altoos veruruechden seere
10.
Mijn gepeys is menichfout
Bi wilen heet/ bi wilen cout
Dat doet mi dicwils droeuen
Had ic heer Ihesum tot eenen vrient
Ic soude hem wel behoeuen ||
11.
Die borgers van Ierusalem
Sij volgen dat soete kindekijn
Met haren witten stolen
Daer na so volgen die maechdekijns
Met haer vergulden cronen
12.
Die dit lieken heeft ghedicht
Bidt God dat hi haer siel verlicht
Ende alle diet hooren singhen
Dat si noch moeten ontsteken.
In heer Iesus soete minne.

No. CLXXVII.
Op die selue wise.
1.
DAer toe dwanck hem der minnen bant
Want Christus gheen genade en vant
Noch ooc gheen en sochte
Hi leedt dat hem te liden stont.
Die heere diet al volbrochte.
2.
Dat leedt hi al om smenschen wille
Hi salt ons loonen al swijcht hi stille
Ten ioncxsten daghen
Dair en sal helpen siluer of gout
Noch vrienden noch maghen
3.
Help rijck heer God wat is dit leuen
Die de werelt hantiert die mach wel beuen
Wij moeten doch steruen
Steruen is onser alder erue
Wij moeten ymmer steruen
4.
O mensce ic hebt v lange geseyt
Siet dat ghi v te tide bereyt
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Eer dat ick mi erre
Ic sende mijn boden ondertusscen
Al wone ic seer verre
5.
Helpt ons Maria wt alder noot
Dese werelt te hantieren si is so loos
Haren loon is cranc
Ic wil mijn herte tot Gode keeren
Al sonder bedwanck
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No. CLXXVIII.
Op die selue wise.
1.
HEer Ihesus hadde mi wtuercoren
Ouer seuen iaren hier te voren
Ic en wil hem niet laten varen
Hi is in minen sin ghecomen
Ic en wil tegen hem niet sparen
2.
Heer Iesus mijn eygen lief
Gheeft mijnder herten menigen kus
Waer om so willen wi trueren
Willen wij onse herten tot hem keeren
Hi sal ons wel ghebueren
3.
Ic wilde dat mijn hertken ware ghewont
So diep in mijnder sielen gront
So soude ick vrolijc wesen
Wie dat die wondekens maken can
Hi soudese wel ghenesen
4.
Int boeck der minnen staet ghescreuen
Hoe dieper ghewont/ hoe eer ghenesen ||
Waer om so willen wi trueren
Willen wi ons herte tot hem keeren
Hi sal ons wel ghebueren.
5.
Heer vader mocht ic v geuen lof
Daer bouen in mijns heeren hof
Nae mijnre sielen minne
Ic soude v hooger gheuen lof
Dan alle die Cherubinnen
6.
Die Cherubinnen sijn hooge verheuen
Al vol vruechden is haer leuen
Ick ben hier in deser allinden
Rijc God waert uwen wil alsoe
Ghi sout mi wel ontbinden.

No. CLXXIX. aant.
Op die selue wise.
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1.
IN liden ende in striden
Ende in menich swaer verdriet
Heeft mi die heere ghelaten
Mijn sinnen willen mi ontsaten
Ick en cans ghedraghen niet
2.
Ick dooghe in mijnder herten
Alsoe ouer grooten pine
Het cost mi alle mijn crachten
Ick en cans mi niet ghewachten
Voer dat ick ontbonden ben.
3.
Waer om willen wij trueren
Het moet doch al gheleden sijn.
Maer als den tijt sal comen
Dat ons alle dinc sal vromen
Dan salt veel anders sijn.
4.
So wie getroost wil wesen
Ghetroost in deser corter tijt
Den troost van deser eerden
En is van gheender weerden
Hi is weynich diemen vint
5.
Alle dinc coemt tot een ende
Sonder die alder liefste mijn
Hi sal oock altoos bliuen.
Men can dat niet bescriuen

Een devoot ende profitelyck boecxken

211
+
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Wat duecht dat hi werct in mi.
6.
God gheue van sinen goede
Dat moet gheschien in mi
So wordet mi al vergouden
Meer dan ick wercken soude.
Het onbecliuen vinde ick in mi.

+

No. CLXXX. aant. aant.
Dit is die wise van Pange lingua gloriosi corporis myste.

1.
Nu laet ons allen vrolijck wesen
Wi hebben Iesum self ontsaen
Dat hemels broot || is ons ghegeuen
Der minnen scat is ons ontdaen
Laet ons die spise met minnen begheren
So mogen wi haren smaeck ontfaen.
2.
O edel spise/ o soete rate
In v is alle weeldicheyt
Sij wetent wel die v smaken
Dat ghi die ouerste weelde sijt
Wilt ons versaden met v seluen
Want ghi alleen ons trooster sijt.
3.
Verblidende sullen wij ons verbliden
Als ons den troost wort af ghedaen
Ende wi na die hemelsche sale treden
Ende ter hooger taselen gaen.
Daer salmen eewelijc verbliden
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Des en sal gheen eynde sijn
4.
Al dat der sielen mach lusten
Sal daer sijn volcomelijck
Men sal daer eewelijck rusten.
Bliscap ghebruycken vriendelijc.
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Ende sijn daer in groter vruecht
Daer af en sal gheen eynde sijn
5.
Nu laet ons bidden den heere der heeren
Dat hi ons brenge int soete lant
Daer hem die engelen altijt louen
Ende singen so soeten sanck.
Want ic dat so seer begheere
O Iesu dat is v bekant

No. CLXXXI.

1.
Alle mijn gepeys doet mi so wee
Wien sal ick clagen mijn verdriet
Die sonde en || wilt van mi niet scheen
Ay lacy wat is mi ghesciet
Al pooge icker om this al om niet
Si is altijt in minen ooghen
Dus moet ick singen dit druckelijc liet
Och sonde ghi doet mi dooghen.
2.
Wie sal mi gheuen een troostelijck woort
Oft waer sal ic henen gaen
In menschen is nu gheen consoort.
Ter noot sijn si mi af ghegaen
Het cost mijnder herten soe menigen traen
Dat vleesch doet mi seer schoon verstaen.
Mer ic vinde mi aldus bedrogen
Want ic vint nu al gheloghen.
3.
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Een weynich een ende dat alleen
Eest dat mi noch hopen doet
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Dat pure woert ende anders gheen
Dat verhuecht mi sin ende moet.
Het vloeyt al wter godheyt soet
Het maect den mensch wel gemoet
Het doet wech suchten en beuen.
In steruen doetet leuen.
4.
Conde ic nu sceppen in dese vloet
So mocht ic al ghenesen
Dat nu is quaet soude sijn goet
Dan soude ic vrolijc wesen
Tis al om niet hoort dit bediet
Want int gelooue niet en geschiet
Ten baet gelachtert noch gepresen
Het moet altijt sonde wesen
5.
Ghi sijt mijn God/ ghi sijt mijn heere
Ghi sijt mijn troost/ mijn toeuerlaet
Van alle quaet moechdy mi keeren
Ende ooc gheuen goeden raet ||
Ghi sijt daer alle mijn hope aen staet
V mogentheyt niet en vergaet
Mijn lof/ mijn prijs/ ende ooc mijn eere
Hoe wijs sijn si die dat wel leeren
6.
Ghi sijt die wech/ ghi sijt dat leuen
Ghi sijt die waerheyt bouen al
Die vader heeft ons v ghegeuen
Ghesonden in dit aertsche dal
Ghi sighet die voer ons vechten sal
Ghi sijt diet al versoenen sal
Ende ons vercrigen goeden vrede
Van al dat Adam oyt misdede.

No. CLXXXII. aant.
Op die selue wise
1.
OCh mensche waer toe wildy v verlaten
Ghi moet doch steruen dat weet ghi wel
Die doot coemt so haestelijcke
Seer onuersienlijc ende so snel
Oft ic dit altijt had in minen sin
Te bedwingen mijn vlees rebel
Maer lacy ic bliue die ick bin
Idel van herten ende licht van sin
2.
Och wonder gheuet mi/ ende meer dan wonder
Dat wi dus licht van herten sijn
Dat wi niet altijt en ouerdencken
Die bitter doot ende sware pijn
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Oft ic dit altijt had in minen sin
Mijn lichaem te gaen crencken
Maer lacy ick bliue die ic bin
Idel van herten ende licht van sin
3.
Wat vruechden oft bliscap mach ons lusten
Als ons aen coemt die bitter doot?
Ende alle vrienden ons begheuen
Ende laten inden grooten noot
Oft ic dit altijt had in minen sin
Mijn vlees soude hem tot duechden gheuen
Maer lacy ic bliue die ick bin
Idel van herten ende licht van sin
4.
Aylacy hoe bitter salt sceyden wesen
Als de siele wten lichaem gaet
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Ende moet in vreemde landen reysen
Daer si niemant en heeft die haer bestaet
Oft ic dit altijt had in minen sin.
Mijn vlees te lossen van svyants banden
Maer lacy ic bli. &c.
5.
Maer als dat lichaem doot sal ligghen
So yst seer vreeslic om te aensien
Ende wat vrienden dat wi daer hebben
Sij sullen so haestelijc van ons vlien.
Oft ic dit altijt had in minen sin.
Mijn lichaem tot duechden te trecken
Maer lacy ic bliue. &c.
6.
De siele die reden moet gheuen ||
Van al dat dlichaem heeft misdaen
Hoe droeueliken sal si weenen
Als si voert ordeel gods sal staen
Oft ic dit altijt had in minen sin
Ick soude van vreese beuen
Maer lacy ic bliue die ic bin. &c.
7.
Het lichaem dat hem plach te vercieren
Met groter ghenoechten ende wellusticheyt
Dat moet hem nu te vreden stellen.
Met een verworpen linen cleyt
Oft ic dit altijt had in minen sin
Om mijn lichaem te quellen
Maer lacy ick bliue. &c.
8.
O mensche wat salt v mogen helpen
Dat ghi nu sijt soe groot gheeert
Want ghi moet onder die swerte eerde
Dat is dbeste dat ons geschiet
Oft ic dit altijt had in minen sin
Om mijn sinnelicheyt te bekeeren
Maer lacy ick bliue. &c.
9.
Ghi ionge maechden wilt dit bedincken
Wat v int eynde ghebueren sal
Een houten kiste van seuen voeten
Ende het luyden der clocken snel
Ost ic dit altijt had in minen sin
Om den strijt des vlees te versoeten
Maer lacy ick bli. &c.
10.
Sij sijn wijs die dit connen versinnen
Ende latent hen ter herten gaen
Al yst dat wij de werelt beminnen
Het sal hier wesen seer haest ghedaen
Oft ic dit altijt had in minen sin.
Ic soude weenen menigen traen
Maer lacy ick bliue die ic bin
Idel van herten ende licht van sin.
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No. CLXXXIII.
Op die selue wise.
1.
BLoemkens blauwe staen int coren
Si staen gheuerwet ghelijc lasuere
Die alle maechdekens toe behoren
Ende alle reyne creatueren
Och rijcke heer God mocht mi ghebueren
Te rusten in die wonden dijn
So soude mijn siele in vruechden leuen
Ende altoos in bliscap sijn
2.
O schoon kerssouwe als ghi comt voort
V verwe die is so menighertiere
Die voghelkens vlieghen inder locht
Die visschen vlieten in die riuiere
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Aldus sidy ghedeelt in vieren
Wit/ ghelu/ root/ ende daer toe groen
Mocht ick bi v wesen
Ende verbliden met uwen soen
3.
O schoone violette als ghi || staet blauwe
Mer dan staen alle dese meersschen groen
Ghi hebt mi dicwil leet ghedaen
Mocht ic bi v wesen het waer al soen
Ghi hout mijn herte in v prisoen
Veel meer dan ic oyt dede om eenich dinck
Al soude icker duysent dooden om steruen
Ick en can gheenen troost ghecrigen van dy.
4.
O schoon akeleye moy ende frisch
By v verhuecht dese werelt wijt
Mocht ic ontgaen des viants listen
So soude Iesus mijn herte verlichten
Mocht ic noch comen daer ghi sijt
Mocht ic v noch sien ende met v spreken
So soude verbliden die siele mijn
Ende minen rouwe waer al vergheten
5.
O schoon goutbloemken noch bijnt ghi bouen
Dat doet uwen roke hi is so soet
Ghi sijt van die nagelkens ghewassen
Die Maria corte van haren voet.
Wanneer ic come in v ghemoet
Dan worde ic blide seer onghedaen
Mijn tonge die vout/ ic en can nyet spreken
Soe seere hout mi v minne beuaen.
6.
O schoone roode roose noch bijnt ghi al bouen
Bouen alle bloemkens dat dunct mi
Dat doet v verwe si is so schone
Dats mijnder herten melodie
O Iesu lief ghi verwerft aen mi.
Mit mi moechdy doen uwen wille
Ick en can niet meer ghespreken
Daer om swighe ick al stille.
7.
Die lelie is een die schoonste bloeme
Diemen in deser werelt vinden mach
Si is wt eender fonteyne ghesproten
Daermen gheen bloemkens wt spruyten sach
Ick mach wel roepen o wi o wach
Aylacy wat dede ick oyt gheboren
Ten is niet dan eenen droeuen dach
Want wat ick minde het was al verloren
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No. CLXXXIV. aant.
Dit is die wise van Hoe lustelijc is ons den coelen mey gedaen.

1.
Hoe schone ende ghenoegelijc is ons des crucen mey ghe || daen
Het spruyten ghelu bloemkens aender groender heyden
So wie met druck met liden is beuaen
In Iesus wonden mach hi hem gaen vermeyden vermeyden
2.
Die mey die is al biden wech gheset
Op eenen berch ende die staet alsoe hoghen
Om dat een yeghelijc soude sonder let
Deu soeten cruycen meye aenscouwen moghen.
3.
Nu fiet des meyen tacken wt ghespreyt
Ende bloeyen schoon ghelijck die roode roosen
So wie sijn sonden sijn gebreken hier bescreyt
Onder desen boom so sal hi hem verpoosen.
4.
Recht op ghewassen so is den edelen greyn
Ende is gheplant in also diepen dale
Dat is in Maria die suuer maget reyn
Van minnen soe sterf die fiere nachtegale.
5.
Die fiere nachtegale des crucen boom op clam
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Hi heeft sijn vederkens also wide ontploken
Hi sanck soe luyde die seuen noten hooch
Soe dat sijn edele hertken is ghebroken
6.
Nu is die fiere nachtegale bleuen doot
Om die minne van eender suyuere ioncfrouwen
Hi quam so hooghe al wt sijns vaders schoot
Wie hoorde ye ghelijcke deser trouwen.
7.
So wien sijn sinnen noch onghestadich sijn
Ende cleuen noch op aertsche creatueren
Die aenmercke desen edelen nachtegael sijn
Hoe hi den doot om onsen wil woude besueren. ||

No. CLXXXV.
Op die selue wise
1.
HOe lustelijc is ons dat hemels foreest ontdaen
Daer alle hemelsche lammerkens gaen ter weyden
Met soeten vruchten is dyen boomgaert ghestaen
Mijn siele gaet v daer vrolijck in vermeyden.
2.
Van alfoe schoonder verwen van also soeter locht
Is dat prieel verciert van binnen
Mijn siele/ want ghi verlangen daer na hebt
In hogher begeerten/ in also vieriger minnen
3.
In dit prieel is een fonteyne ghestaen
Si is te mael van also soeten smaken
Het is den leuendigen borne der ghenaden
Wt haer vloeyt ons den dauwe der charitaten.
4.
Wt deser fonteynen vloeyt garnaet der soeticheyt
Ende gaet bouen alle aertsche smaken
Dat is dat ghewonde herte des brudegoms mijn
in hem so sette ic alle mijn vermaken
5.
Och dese fonteyne si is van soeter aert
Men en canse gheblusschen noch nemmermeer ghesluyten
Si heeft in haer den edelen wijn bastaert
Si oueruloeyt alle vijf die conduyten.
6.
In dit soreest soe is een wilt gheiaecht
Op eenen een horen in desen soeten dale
Het heeft gheuangen een ionge suyuer maecht
Ghesloten in haerder maechdelijcker sale.
7.
Och die met dese maecht spaceren mochte gaen

Een devoot ende profitelyck boecxken

Fo. C.iij.r-Fo. C.iij.v

+

In dat prieel van louelijcken prisen
Sijn hertken dat waer met melodien beuaen

Een devoot ende profitelyck boecxken

218
+

Al door tghebruycken vanden paradise.
8.
Al waerse mine dese gulden werelt root
Dat en conde mijnder sielen niet versaden
Dat luyter eens te crighen is swaer
O Iesu heere nu gheeft mi v ghenaden.

No. CLXXXVI. aant.
Op die selue wise.
1.
O Crancheyt des vleeschs wilt nu v trueren laten
Ende wilt v oogen inden hemel slaen
V menschelike crancheyt regeert nu al bi maten
Want ghi moet doer Christum totten vader gaen.
2.
O christelike broeders hout Gods woert in weerden ||
Die de crancheyt des vleeschs gheuoelende sijt
Om uwen wil so daelde die heer ter aerden
Ende heeft voer v ghegaen inden bitteren strijt
3.
Van een cleyn maechdeken wilde hi sijn gheboren
Die heer die niemant en can verstaen
O cranckheyt des vleeschs ghi hadt ooc moeten smoren
Ende die eewige doot hadt ghi moeten ontfaen.
4.
Mocht onse crancheyt yet hebben verworuen
Ende daer dore ons quaem eenige salicheyt
So waer de heere te vergeefs voer ons ghestoruen
Inder ewicheyt heeft hi ons bereyt.
5.
God kent sijn schapen/ ende sij hooren na sijn stem
Nyemant en machse trecken wt sijnder hant
Sijn woert aenhoert/ want God ghetuycht van hem
Want hi heeft ons verlost wt des duuels bant.
6.
O crancheyt des vleeschs en weset niet so bloode
Al gheuoeldy v inder hellen pijn.
Wat dinc waer Cristus die here v van node
Als ghi meynde selue perfect te sijn.
7.
Doer eenen mensche waren wij al verwesen
Ende moesten die eewighe doot ontfaen
Doer eenen mensche sijn wi alle verresen
Ende sullen doer hem in dat leuen gaen.
8.
Alle die doer Christum salich wil leuen
Die moet veruolghinge liden/ fijt dies wel vroet
Al beghint dat vleesch daer vore te beuen
Doer liden coemt ons dat eewige goet
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9.
Wie soude ons van sijnder liefden moghen trecken
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Die hy vander eewicheyt tot ons draecht
Want die heere gheneest al onse sondige vlecken.
Dit heeft sijnder goetheyt also behaecht
10.
O edel menschen wilt doch hier op achten
Ende wilt Cristum altijt volghen naer
Bi God den vader sal hi v verwachten
Ontslaet v alle sorghen ende anderen vaer
11.
Den princelicken prince hout in v memorie
Want sonder hem en vermoechdy niet
Doer sijn gracie comen wij in || sijn glorie
Want alle vleesch is cranc/ also men siet.

No. CLXXXVII.
Op die selue wise.
1.
EEn mensche mach wel seer verlangen
Die van sinen lieue is gheuangen
Want ic cn weet gheen meerder pijn
Dan lief van liefde gheuangen te sijn
2.
Mijn lief seyde mi schoon dingen toe.
Al eer ick quam in sijn bandoene
Nu volcht hi mi spade en vroe
Om dat ic met hem soude maken soene
3.
Ick keerde mi om ende badt ghenade
Ende hi vergast mi altemale
Hi schanck my drincken wel mijn fade
Ende hi noode mi in sijn hoghe sale
4.
Eer ict wist liet bi mi alleen
In druck/ in liden/ in swaren ween
Clagende/ in deser gheuanckenesse
Daer las hi mi menighe sware lesse.
5.
Ick ligghe in gheuangenissen sware
Mijn lief neemt mijnre cleyn ware
Alre vrienden troost heb ick ghelaten
Nochtans en macht mi altemale niet baten.
6.
Ic doock/ ic sweech/ ic stoop/ ic neech
Al weenende keerde ic mi ter weech
Als hi dat sach/ quam hi mi troosten
Met hemelschen dauwe recht wt den oosten
7.
Hi doock/ hi sweeech/ hi hielt hem stille
Hi liet mi seggen al dat ic wille
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Doen ic sijns alder minst bewaende
Doen lach hi mi alder meeft en taende.
8.
Bi wilen quam hi hem verstouten
Ende quam so vriendelijc tegen mi couten
Dat ick vergat alle mijn verdriet
Maer seer hastelijck dat hi van mi schiet.
9.
Dus bliue ic dan met drucke beuaen
Mijn lief en wil mi niet bi staen
Hi laet mi staen seer onghetroost
Ende ick moet teeren op mijns selfs cost
10.
Aldus is mi alle dinc een gheuanckenisse
So lange als ic mijn lief ghemisse
Ten baet niet dat ick veel claghe
Sijn gheuangen blijf ick al mijn dage
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No. CLXXXVIII.

1.
Minen gheest is mi ontwaect ||
Hi en can niet meer gheslapen
Wat vruechden dat hi maect
Die doot wil mi betrapen
Hi heeft al sulc beuel
Dat hi nu schier moet henen
Dus mach ick singhen wel
Minen mey die is verdwenen
2.
Verdwenen is minen boom
Daer en is geen vrucht in bleuen
Hoe luttel nam icx goom
Doen hi stont schoon becleuen
Ick was ionck/ dom/ en snel
Nu moet ic suchten en stenen
Dus mach ick singhen wel
Minen mey die is verdwenen.
3.
Die mi in mijnder iuecht
Veel bliscappen aen daden
Sij en sijn van mi niet verhuecht.
Sij en connen mi niet versaden.
So waer dat ict vertel
Ick en weet op niemant beenen
Dus mach ick singhen wel
Minen mey die is verdwenen.
4.
Wat helpt mi nu het iolijt
Dat ick plach te hantieren
Die doot coemt sonder respijt
Hoe schoon wij ons verchieren.
Als ick dit ouer tel
Beghinne ick mi te vereenen
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Dus mach ick singhen wel
Minen mey die is verdwenen.
5.
Als ick nu in die aerde si
Waer sal mijn siel dan varen
O God staet mi dan bi.
Ende behoedt mi vander scaren
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Des boosen vyants fel
Ende van dat eewich weenen
Wilt mi dan alsoe wel
V eewich rijck verleenen. ||

+

No. CLXXXIX. aant.
Op die selue wise
1.
O Heere van hemelrijck
Recht yst dat wij haer louen
Si en heeft gheen ghelijck
Al inden throon hier bouen
Tot haerder weerdicheyt
So eest dat ick beghinne
Minen troost aen haer leyt
Lof Gods apostolinne
2.
Haren naem is sonder waen
Maria magdaleene
Penitencie heeft si ghedaen
Ende wert van sonden reene
Nae Magdalum dat casteel
Hiet si/ Gods liefste minne
Si koos dat beste deel.
Lof Gods apostolinne
3.
Daer Iefus sadt ende adt
Quam si met saluen binnen
Met tranen maecte si nat
Sijn voeten wt groter minnen
Die salue goot si op sijn hoot
Alsoe ic wel bekinne
Si bleef bi hem ter doot
Lof Gods apostolinne
4.
Si verloste vander doot
Als ick bescreuen vinde
Des princen vrouwe groot
Die sterf inder zee met kinde
Te Romen als ick vernam
Track hy bedruct van sinne
Verblijt hi weder quam
Lof Gods apostolinne
5.
Ghelijc die roose root
Is si vol minnen schoone
Si helpt al inder noot
Si blinct nu inden throone
Si verlicht den hemel claer
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Ghelijck een seraphinne
Mijn siele beueel ick haer
Lof Gods apostolinne.
6.
Van vrouwen men niet en leest
Die God soe hadde vercoren
Ten hadde Maria gheweest
Daer hi af wert gheboren
Grote eere hi daer bewees
Si was sijn weerde vriendinne
Want hyse selue prees
Lof Gods apostolinne.
7.
Inder woestinen daer si was
Wert si alle daghe verheuen
Vanden engelen als ick las
Die altijt bi haer bleuen.
Aldus ick louen moet
Hoe wel icx niet weerdich en binne
V weerde vrouwe soet
Lof Gods apostolinne.
8.
O weerde vrouwe soet
Van God so hooch ghepresen
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Mijn siele na v begheert ||
Dat si bi v mach wesen
Bidt voer mi suyuer iuecht
Dat ick Gods rijck ghewinne.
Want ghi dat wel vermuecht
Lof Gods apostolinne

+

No. CXC. aant.
Op die selue wise.
1.
OCh ligdy nu en slaept
O leuende Gods sone
Och ligdy nu en slaept
Hier bouen inden throone
Staet op en weest bereet
Ende wilt toch tot mi comen
Thoont ons v goddelicheyt
V godheyt is so schoone.
2.
Wie clopt daer aen die muere
Om mijn ghenadichede
Die doot wert mi so suere.
Eer ick ghemaecte vrede
Den thoren was so groot
Hi dede den hemel sluyten
Leert liden totter doot
Oft ghi moet bliuen buyten.
3.
O Iesu lieue heere
Hoe sal ick bi v gheraken
Dat leuen lust mi so seere
Ick en mach geen liden smaken
Het dunct mi swaren arbeyt
Om troost so ben ick comen
Thoont ons v goddelicheyt
V godheyt is so schone
4.
Ghi waent dat ic ben slapen
En dat ick v niet en kinne
Ghi moet v seluen laten
Ende liden doer die minne
Ick moeste so veel liden
Soude ick den hemel ontsluyten
In liden moet ghi verbliden
Oft ghi moet bliuen buyten
5.
Iesu gheminde heere
Hoe mocht v steruens lusten
Dat cruys woech v so seere
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Ende ghi en mocht niet rusten
Om onser salicheyt
Droecht ghi een doernen crone
Thoont ons v godde. &c.
6.
Al stont ghi daer tot morghen
So en moechdy niet versinnen
Oft in v herte verborghen
Hoe dat mi dwanc die minne.
Op dat ghi sout sijn ontlast
Ende hemelrijck ontsluyten
Dus moet ghi liden vast
Oft ghi moet bliuen buyten.
7.
Ick sie den lichten dach
Al doer die wolcken dringhen
Ick sie dat niemant en mach
Den wille Gods volbringhen.
Hi en hebbe verduldicheyt
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In liden hoe dat come
Toont ons v goddelich. &c. ||
8.
Ghi waent met alder lost
Des werelts tot mi te gheraken
Het heeft my meer ghecost
Hemelrijck te smaken
Druck/ liden/ ende seer
Doet hemelrijck ontsluyten.
Ghi moet noch liden meer
Oft ghi moet bliuen buyten
9.
Die liefste die ick weet
Die woont in hemelrijcke
Om hem ben ick bereet
Te liden blidelijcke
Pine/ druck/ ende leyt
Op dat ick v heb te loone
Thoont ons v goddelicheyt
V godheyt is so schoone.

+

No. CXCI.
Op die selue wise.
1.
TOt groter weerdicheyt
Der hemelscher coninghinnen
Soe wil ick sonder verbeyt
Een lof nu gaen beghinnen.
Sy heeft ons allen verblijt
Lof si haer inden throone
In alle die werelt wijt
En was noyt gheen so schoone.
2.
Om die sonden van Adam
So waren wij al in liden
Tot dat dese maghet quam
Lof si haer tot allen tiden
Want si heeft ons beurijdt
Al vander helscher woone
In alle die werelt. &c.
3.
Hoe mach eenich mensche sijn
Alsoe ontsint van binnen
Die niet en dient dit maechdekijn
Dat daer is vol van minnen
wie haer begeert tot eenigen tijt
Si helpt hem sonder hoone
In alle die werelt. &c.
4.

Een devoot ende profitelyck boecxken

Si is edel ende rijcke
Ende schoon bouen allc vrouwen.
Men vint niet haers ghelijcke.
Aen haer staet mijn betrouwen
Alle schoonheyt deser tijt
En is hier niet een boone
In alle die werelt. &c.
5.
Minen troost al aen haer staet
Si heeft een minnelijc wesen
Een ioncfronlijck ghelaet
Alle druck can si ghenesen.
Al in des hemels iolijt
Draecht si een gulden croonc
In alle die werelt. &c.
6.
Van vrouwen men wel leest.
Die schoon waren wtghenomen
mer voer haer is gheen geweest
Oft na haer en sal geen comen
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Haers ghelijcke/ dyes seker sijt
Alsoe ick wel bethoone
In alle die werelt. &c. ||
7.
Laet ons dan hooghelijck
Dienen dese maghet puere
Inden hemel oft in aertrijcke
En was nye sulcke creatuere
Op dat wi na dit ouerlijt
Haer moghen hebben te loone
In alle die werelt. &c.
8.
O minnelike maecht
Beminde Gods vriendinne
Mijn hert al tot v draecht
Ghi sijt mijn liefste minne
O Maria ghebenedijt.
Bidt voer mi uwen sone
In alle die werelt wijt
En weet ick gheen so schone.

+

No. CXCII.
Op die selue wise
1.
ONse heere die sijn rijck liet
Al hier beneden dat hi quam
Hi daelde in die maget Marie
Menschelike forme hi aen nam
Dat dede sijn hooghe minne
Wij waren ghewont tot dat hi quam
Nu minnen wij seere/ den hoochsten heere
Die heeft ons grote gracie ghedaen.
2.
Als Cristus wilde sijn geboren
Maecte hijt sinen engelen cont
Om dat sijt souden openbaren
Die hadden eenen ootmoedigen gront
Ter stont wert dat Herodes gheware
Hi sprac een woert datmen verstont
Nu minnen wi seere den hoochsten heer
Hi heeft ons grote. &c.
3.
Als Christus quam tot sinen iaren
Wilde hi in die woestine gaen
Hi wilde ons allen exempel leeren
Hoe wi becoringhe souden wederstaen
Die vyant hief hem in dat hooghe
Nochtans moeste hi van dare gaen.
Nu minnen wi seere. &c.
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4.
Als Cristus quam tot sinen tiden
Wilde hi tot sijn apostolen gaen
Hi wilde hen allen exempel gheuen
Hoe si die waerheyt souden verstaen
Hi seyde hen sijn secreten
Die apostolen waren seer qualijc ghedaen
Nu minnen wij. &c.
5.
Alst Christus al volbrengen woude
Ende tot sinen vader wilde gaen
Doen liet hi hem gheesselen ende bespouwen
Ende daer na aent cruyce slaen
Dit leedt hi van hooger minnen
Hi riep so luyde/ mijn heer mijn God
Nu minnen wi seere den hoochsten heere
Ende laet ons leuen na sijn ghebot.
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No. CXCIII. aant.
Op die selue wise. ||
1.
OCh ligdy nu en slaept
Met ongheruste sinnen
Staet op ende wert ontwaect
In goddeliker minnen
Ende wilt der werelt vlien
Tot Gode suldy comen
Leert hem altijt ontsien
Ende ghebruyken sijnre bloemen.
2.
Wie doet mi daer vermaen
Het dunct mi vreemt om horen
Doet mi doch dat verstaen
Waer toe ick ben gheboren
Der werelt minne heeft mi
Soe ouer wel becomen
Met goeder herten vri
Soe minde ic haer bloemen.
3.
Och siele wilt verstaen
Ist dat ghi God wilt kinnen
Sijn gratie wilt ontfaen
Ende hem alleene minnen
Hi en sal v laten niet
Om v is hi hier comen
Ende hoeden voer verdriet
Ende ghebruycken sijn bloemen
4.
O suyuer wijngaert ranck
Verciert met schonen druyuen
Sijt mijnder sielen dranck
Wt v so mach si suygen
Melck/ honich/ ende wijn
Daer si bi mach becomen
Och hoochste medicijn
Deylt haer van uwen bloemen.
5.
Mijn alder liefste kint
Dat ick met herten minne
Gheeft mi tot een present
Dijn herte ende dijn sinnen
Dijn loon sal wesen goet
Hi sal v wel becomen.
Lijdt gaerne suer en soet
Ter minnen der hoochster bloemen
6.
Ick mach wel droeue sijn
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Ende met herten trueren
Dat ick die gratie dijn
So langhen tijt heb verloren
Mocht icxse weder ontfaen
Ick soude tot v comen
Ende nemmermeer van v gaen
Ter minnen der hoochster bloemen
7.
Och reyne herten fijn
Wilt doch v trueren laten
Gaet totten medecijn
Tot uwer sielen baten.
Sijn armen sijn ontdaen
Ghi sijt hem willecome
Hi wil v gheerne ontfaen.
Ende deylen van sijnre bloemen
8.
Ick dancke v menichfout
Heer van uwer minnen
Ick bekenne mijn schout
In minen gront van binnen ||
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My beteren wil ick nu
Wat mi mach ouer comen
Dat ick altijt bi v
Ghebruycke uwer bloemen

+

No. CXCIV. aant.
Op die selue wise.
1.
BEreyt v huys ter stont
Niet langhe en moechdy leuen
Al sidy nu ghesont
Schoonheyt sal v begheuen
Al sidy schoon oft rijck
Ten mach v niet langhe dueren
Hi staet seer wanckelijck
Die rust op creatueren.
2.
Alst God den heere belieft
So moeten wij van hier sceyden
En sidy dan niet bereet
Men sal niet na v beyden
Het is hier eenen corten tijt
Onseker is die vre
Hi staet seer wanckelijck
Die rust op creatueren
3.
Leest ende wilt verstaen
Ghi sullet vinden bescreuen
Gheringe sal hier vergaen
Den tijt van onsen leuen
Iolijt in deser tijt
Verkeert gheringe in trueren
Hi staet seer wancke. &c.
4.
Edel/ proper/ schoon/ oft rijck
Hoe moechdy v verbliden
Ghi sult doch sekerlijck
Tot sijnder eerden ghediden.
Dachte ghi dit hier altijt
Het wert soet dat nu is suere
Hi staet seer wancke. &c.
5.
Nu bid ick v reyne maecht
Gods moeder wtuercoren
Dat ghi van my veriaecht
Des vyants quaet becoren
Ende weest mi troostelijck
In mijnder laetster vren.
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Hi staet seer wanck. &c.
6.
Dit liedeken is ghemaect
Tot machelen in die stede
Die hinck aent cruyce naect
Verleene ons allen vrede
Hi was noch inden strijt
Ende blide van naturen
Hi staet seer wanckelijck
Die rust op creatueren
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No. CXCV. aant. aant.
Dit is die wise van Ick sach mijn heere van valckensteyn

1.
Met liden swaer ben ick beuaen
Nu ende tot allen || stonden
Mijn vruecht die is nu al ghedaen
Met druck ben ick ghebonden.
2.
O sceyden wat hebdy mi ghedaen
Ghi stoort mijn herte binnen
ghi cost mi menigen droeuen traen
Ghi quelt mijn ionge sinnen
3.
Wat vruechde mach mi gheuen moet.
Als ic ghedencke der qualen
Maer liden maect den menigen vroet
Die in genoechten dwalen
4.
Dat liden sterct den crancken moet
Het temt die wilde sinnen
Het maect den mensche van binnen vroet.
Het leert hem Gode minnen
5.
Och edel liden ghi sijt so goet
Ghi leert den traghen striden
Ghi bedwingt den iongen moet
Die ghi beswaert met liden
6.
Eer ic met liden was beuaen
So dwaelde ick buyten pade
Mer liden heeft mi doen verstaen
Dat ick nu leue bi rade
7.
Och liden ghi sijt Gode weert
Mer seer hert sidy den menschen
Mer die bekent uwen edelen aert
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Die plach om v te wenschen.
8.
Ick wil gaen keeren minen sin
Ende stellen mi tot striden
Och waer ic come oft waer ic bin
Altijt so vinde ick liden
9.
Had ick mi te deghe bedacht
Ende mi te deghe versonnen
Ic had den strijt ten eynde bracht
Die ick nu heb begonnen.
10.
Die dit lieken heeft ghedicht
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Fo. C.viij.v-Fo. C.ix.r

God sterckse in sijnder minnen
So dat haer liden werde verlicht
Dat haer beswaert van binnen
11.
Want iongen die bedwongen sijn
Tes wonder wat si liden
Maer al is liden grote pijn
Na liden coemt verbliden.

+

No. CXCVI.
Die selue wyse/ oft op Bloemkens schoon en die staen breyt. Ende is
gemaect opten. xxxvi. ps
1.
GHi Christenen wilt v toornen niet
Int voerspoet der goddeloosen ||
Noch trect aen v gheen verdriet
Om dat weluaren der boosen
2.
Want als gras sullen si vergaen
Haestelijc af ghesneden
Als groene cruyt werden si saen
Verdorret ende vertreden
3.
Set uwen troost alleen in god
Keert alle dinc in duechden
Blijft in v lant/ wilt alle ween
Int ghelooue vervruechden
4.
In God hebt altijt uwen lust
Wat hi geeft tsal v wel smaken
In sijn bewegen weest gherust
Betrout hi salt wel maken
5.
V rechtuerdicheyt als licht
Sal hi claer openbaren/
Ghelijct die middach al verlicht
Sal hi v recht verclaren
6.
Hout aen god wat hi v schinct
En toornet niet/ swijcht stille.
Als uwe viant voerspoet vinct
Doende nae sinen wille.
7.
En grimt noch en toornt niet
Wilt goed voer quaet gheuen
die god wacht in sijn lant bediet
Die quaet doet wort verdreuen
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8.
Laet noch om eenen cleynen tijt
Den godloos onderwinden
Hi wert ghesocht breet en wijt
Maer niemant en sal hem vinden
9.
Mer die sachtmoedige dat lant
Met pays besitten sullen
Sonder der godloosen verbant
Die rasen ende dullen.
10.
Die quade ouer den goeden raest
Als van sinnen benomen
Mer god hout hem als sot verdwaest
Want sinen dach sal comen
11.
Die goddelose blooten haer sweert
Ende spannen haer boghen
Om te quellen den goeden weert
Die haer tot duechden wil poghen
12.
Haer sweert sal in haer herte gaen
Haer boghen sullen breken
Alle tquaet dat doer hen werdt ghedaen.
Sal in haer herte spreken.
13.
Den Christen is beter cleyn goet
Dan hoepen goets der bosen
Want God den weldoenden behoet
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Den arm breect der godlosen
14.
God weet wanneer bi sal bestaen
Donsculdige te helpen
Sijn erue sal veel langer staen
Dan sine gulden schelpen
15.
Hem wert hoonde noch verwijt
In quader tijt begheuen
Maer hem wert in dieren tijt
Ghenoech om bi te leuen. ||
16.
Al waren godlosen als schat
Hooge in die werelt verheuen
Veel snelder dan een rosen blat
Werden si als roock verdreuen.
17.
De godlose bercht gern gelt
Dwelck hi gaerne behilde
Die rechtuerdige is vri gestelt
Bermhertich ende milde.
18.
Die van God wert ghebenedijt
Die sal besitten die erue
Mer die daer wert vermaledijt
This wel recht dat hijs derue
19.
Des menschen wegen sijn gheuoert
Van God in sijn behagen
Al valt hi/ hi blijft onberoert
In sijn hant wil hi hem draghen
20.
Ic ben van ioncheyt worden out
Noyt en heb ick connen vaten
Van rechtueerdigen arm oft cout
Noch haer kinder verlaten.
21.
Hy is bermhertich nacht ende dach
In Gods weghen ghetorden
Sijn saet sal ooc sonder beclach
Ghebenedijt worden
22.
Wijct vanden quade/ doende duecht
Ende blijft ewich leuen
God die sijn heyligen veruruecht
En wilse niet begheuen
23.
Eewich ende eewich bliuen si
Quade sullen verganghen
Diet goede lant besitten vri
Eewich sonder verlanghen
24.
Die mont der Christenen wijsheyt denct
Gheen onrecht en can bi clappen
Want God sijn wet int herte hem schenct
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Bewegende sijn stappen
25.
Den christen die godlose aensiet
Dat hi hem mochte doden
Mer god die en verdoemt hem niet
Mer trect hem wten noden
26.
Verbeyt God in sinen wech
Ghi sult dat lant besitten
Die godlosen verstoot hi wech
Beschict ten helschen pitten
27.
Der godlosen ic eenen mael
Sach grouwelijc van doene
Machtich/ groot/ wijt/ als admirael
Ende als den lauwer groene
28.
Ic ghinc voort ouer/ ende siet
Ick sach ten allen winden
Ick vraechder na/ men vant hem niet
Hi en was niet te vinden
29.
Weest onsculdich ende siet aen
Na die rechtueerdichede
Want dat laetste van sulcken man
Is pays/ ruste/ en vrede.
30.
Die godlose sullen vergaen
Te samen cleyn ende groot ||
Ten lesten en sal niemant staen
Maer werden wech ghestooten
31.
Der gherechtiger salicheyt
Is van God/ ende ontfermen
Hi wilse in alle dierbaerheyt

Een devoot ende profitelyck boecxken

230
+

Fo. C.x.r-Fo. C.x.v

Van ongheluc beschermen.
32.
God salse helpen so hi seyt
In goddelosen ontscouwen
Ende brenghen tot salicheyt
Want sij in hem betrouwen

+

No. CXCVII. aant.
Op die selue wise.
1.
IC wil met groter haesticheyt
Van deser werelt sceyden
Heer Iesus is mijn liefste lief
Nae hem so wil ick beyden
2.
Hi is van bouen neder comen
Ende hi wilt voer ons striden
Hi sterf voer ons die bitter doot
Hi wildet wt minnen liden
3.
Och lieue heer van hemelrijc
Op v roep ick ghenade.
Helpt mi mijnder sonden quijt
Vergheeft mi mijn misdaden.
4.
O siele dat wil ic gaern doen
Maer ghi moet ymmer liden
Ick leedt wel .xxxiij. iaer
Ende al om smenschen wille
5.
Ic sach den heere van hemelrijc
Al in Ierusalem riden
Die cleederen werden voer hem ghespreyt
Ende oock die groene risen
6.
Als hi weder wt ierusalem ginc
Met alsoe groter smerten.
So volchde hem sijn liefste moeder na
Met so bedructer herten
7.
Gaet thuyswaerts sprac hy moeder mijn
Ende weest dijns drucx ghenesen
Ende kiest Ioannem tot een soon
Hi sal v trooster wesen
8.
Neme ic hem tot eenen soon
Hoe salt mijn herte gheliden?
Soe en sal ic tot gheender tijt
Mi mogen verbliden
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9.
Iesus sprac lieue moeder mijn
Het moet ymmer wesen
Den doot die ic hier steruen sal
Daer sal Adam bi ghenesen.
10.
O lieue kint moet ymer sijn
Hoe sal ick dat verdraghen
So mach ic onder den cruce staen.
Ende iammerliken claghen.
11.
Als si was onder den cruyce ghestaen
Si sach haer kint daer hangen
Haer liep so menigen heeten traen
Al ouer haer soete wanghen.
12.
O Iesu lieue heere mijn
Wilt toch mijn siele gheleyden ||
Al doer die weerde moeder dijn
Als si van hier sal sceyden
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No. CXCVIII.
Op die selue wise
1.
IEsus riep sijn beminde bruyt
Coemt haestelijc sonder beyden
Ende doet mi op ws herten duer
Ick spreke v gherne alleyne
2.
Dat maechdeken had haer lief haest ghehoort
Sy stelde haer haest vander straten
Si dede op haers herten duere
Haren brudegom heeft si in gelaten
3.
Doen si hem in ghelaten had
Hi ghinc haer so minnelijc toe spreken
Segt mi mijn wtuercoren bruyt
Waer om hebdy mi soe dick vergheten
4.
Dat ick v lief vergheten heb
Dat doet mijn coude minne
Ick heb mi seluen veel te lief
Daer om en can ick v niet kinnen
5.
Hebdy v seluen lieuer dan mi
Daer toe en hebdy gheen verwe
En dede mijn godlijc onderstant
Ghi sout moeten bederuen
6.
Ic ghelooue lief heer v woerden sijn waer
Voer v en is gheen dinck verholen
Ick ben v arm verdoelde scaep
En laet mi niet verloren
7.
Lief kint dat en soudick niet gaerne doen
Leeft altijt met raden
Een suuer/ reyn/ ootmoedich herte
En wil ick gheen tijt versmaden.
8.
Lieue heer v woerden hebben mi gheraect
Nochtans soe blijft mijn herte beuanghen
Al heb ick menich goed opset
Ick ben seer haest gheuangen.
9.
Lief kint dat is v eygen scult
Dat doet v quade nature
Wanneer ick v proeue met teghenspoet
Soe wort v herte dickwils droeue
10.
Ic sie wel wat v let lief kint
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Ghi gheuet spel al verloren
Als ic v onttrecke mijn soeticheyt
Ende legghe v suer te voren
11.
Lieue heer dat en is geen ongelijck
Ghi legt mi al int suere
Ick ete so node dat garsten broot
Dat crenct mijn arm nature.
12.
Ghi en sijt niet beter dan Dauid en was
Hy en heeft gheen ander broot gheten
Hi weende so menighen heeten traen
Voer alle sijn vore gheleden ghebreken
13.
O heere dat en is gheen on- || ghelijck
Ghi hadt Dauid sijn herteken beuanghen
Met uwer tegenwoerdicheit
Hi en conde v niet ontganghen.
14.
Sijt te vreden mijn wtuercoren bruyt
Kiest mi tot eenen lieue
Ende blijft mi ghetrouwe als Dauid dede
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Ick en sal v niet verlaten
15.
O heere ic sout so gerne doen
Conde ic v heel verweruen
Al sout mi costen vleesch en bloet
Ick sal mi leeren steruen.
16.
Dit lieken is gedicht ter eeren
Van alle ionghe maechden
God gheue hen gracie in haren strijt
Dat fi moeten volherdich bliuen

No. CXCIX. aant.
Op de selue wise
1.
ALs ic met mijn lief spelen gaen
Dan is mijn herte met vruechden beuaen
Ende ic mijns selfs ledich staen
Dan vloyt der minnen vloet so saen.
2.
Gods minne moet ons leytsman sijn
Tot in haers selfs wijsheyt
Daer minen geest gaet weyden in
Het welc is vremde minnaers onbereyt
3.
O ouer hoghe triniteyt
Een oorspronc sonder beghinnen
O bloote simpel eenicheyt
Daer alle dingen wonen binnen.
4.
O eenich een ghi sijt so bloot
Van allen namen onbeuaen
Waer minen gheest daer in dinen schoot
Soe waer alle mijn trueren ghedaen.
5.
Och eenich een weest mijn onthout
Ghi hebt v in minen gheest ghebaert
Vrijt mi van allen menichfout
Diep in v ongheaerde aert
6.
O eewich onghescapen goet
Geeft my te kennen met v aenscijn
Wat ghi v liefste vrienden doet.
Die in v hoochste minne sijn.
7.
Ghi sijt dat rijc der sielen mijn
Gheen hert en cans te volle verstaen
Och wie dat daer sal rusten in
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Sinen arbeyt die is al ghedaen
8.
So wie Gode vercoren heeft
Te begeuen alle dinc is hem cleyn
Die de werelt ghelaten heest
Van alle beelden blijft hi reyn.
9.
So wie Gode vercoren heeft
tis recht dat hy in vruechden leest
Ende wacht hem dat hi niet en sneue
Noch gods minne niet en begeue.
10.
De engelen die daer bouen sijn
Si barnen inder minnen dijn ||
Want si aensien v schoon aenscijn
Ende daer toe in volle bekennen zijn
11.
Die hoghe seraphinnen dijn
Sijn so verclaert in v aenscijn
Sij dragen hoghe minne daer in
Och mocht ic haer geuoecht zijn
12.
Want sij so diep versoncken sijn
Al inder hoochster minnen vliet
Wie daer in verdroncken is
Och hem is so wel geschiet.
13.
Nu lof en danc v vaderlicheyt
Want v soete volstandicheyt
Int wercken onser menscelicheyt
Der sielen hoochste salicheyt
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14.
God is een licht een wesen bloot
Wt hem so weit die sone ghebaert
Wt hen beyden vliet der minnen vloet
Elc van hen toent daer sinen aert.
15.
Si sijn in vaster sekerheyt
Al inder hoochster stillen schoot
Och daer en is gheen veranderheyt
Men pleecht daer lieuekens wille groot
16.
Die minne en liet hem niet ghedueren
Hi en moeste wt sinen vader gaen
Dat hoochste werc woude hi volvueren
Dat oyt van minnen was gedaen
17.
God is een oorspronc onser minnen
Sijn stralen sijn so veelderhant
Hi doerschiet dat herte van binnen
Het wort verwonnen al dat hi raect
18.
Al schiet hi diep en ontsiet v niet
Gaet sinen ghescutte te ghemoet
Want het is wel een soete verdriet
Dat hy der sielen ane doet.
19.
Hy maket daer hi coemt al beroert
Hi werct/ ende der sielen cracht aen doct
Si hebben menich toornich woert
Hy stelt hen alle haer ghedachten oeck.
20.
Hi is die al dat merch verteert
Hi is der sielen medecijn
Hi is al dat die siele begheert
Si wil van hem verslonnen sijn
21.
Hi maecse arm die waren rijc
Hi doetse lopen om haer broot
Al om zijn minne sekerlijck
So heeten si sijn van sinnen bloot
22.
Hi maectse sot die waren vroet
Hi drijftse tot allinde groot
Doer hem liden si menige pijn
Om sijn minne te vinden bloot.
23.
O wtuloeyende hoghe triniteyt
O minnende vloet/ o diepe eenicheyt
O salich || ghebruycken een weselicheyt
Der sielen hoochste salicheyt.

No. CC.
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Op die selue wise.
1.
ICk wil van hier ende dat moet sijn
Vander werelt so wil ick sceyden
Want Iesu du biste een trooster mijn
Nae v so wil ick beyden.
2.
Bethanien is een schone stadt
Van duechden is si rijcke
Hierusalem dat hier bouen staet
Waer vintmen dies ghelijcke
3.
Ic sach mijn heere van hemelrijc
Op eenen ezel riden
Die cleederkens waren hem onder gespreyt.
Daer toe die groene risen.
4.
Doen hi binnen ierusalem quam
Hoe luyde wast dat sij songhen
Ozanna filio Dauid
Vergeeft ons onse sonden
5.
Doen hi aenden cruysboom hinc
Met sinen rooden monde
Dbloet dat tot alle siden wt liep
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Dat wassche af onse sonden
6.
Die wonden waren also breet
Dat herte wert hem doersteken
O Ihesu ghi sijt een trooster bereet
Nemmermeer en can icx vergheten.
7.
Wij willen gaen onder den cruysboom staen
Ende helpen Iesum trueren
Hi heeft soe veel om ons ghedaen
Het wert hem veel te suere.
8.
Och edel siele dat moet sijn
God iaghet na onse begeerten
Wil Iesus onse hulper sijn
So en mach ons niet ghebreken
9.
Ick danck v lieue heere mijn
Ick danck u uwer goeden
Ghi hebt mi also dier ghecost
Met uwen edelen bloede.

No. CCI. aant.
Op die selue wise/ oft op vanden timmerman/ oft op Wij willen ons gaen
verheffen
1.
Sijt vrolijck/ het is worden dach
Die sonne is op gheganghen
Die heere heeft ghewonnen den slach
Verlost oock sijn gheuangen.
2.
Minne is dat beste goet
Dat ymmermeer mach wesen
Die minne den minnenden mensche doet
Al sonder arbeyt leuen
3.
Minnen wij God eenpaerlijc
Ende schouwen des werelts weghen
Soe moghen wij worden van duechden rijck ||
Ende eeweliken leuen
4.
Ist dat wi Ihesum volghen dra
Eenen corten stont in minnen.
Hi sal ons croonen al hier na
Ende maken ons coninghinnen.
5.
Iesus minne die breede steet
En machmen niet verberghen
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Dien Iesus minne int herte leet
Met vreden sal hi steruen
6.
Der werelt minne is fenijn
Die haer mint wort bedrogen
Die menige waent de liefste sijn
Int eynde vint hijt gheloghen.
7.
Daer om en wil ick mi nyet verliesen
Om eenichs menschen loosen waen
Ic wil den soeten Ihesum verkiesen
Van hem wil ic sijn trou ontfaen.
8.
Ic wil hem in mijn herte sluten
Ende houden hem daer in al vast
Ende laten alle dinck van buyten
Ende leuen met hem in groter rast
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No. CCII.
Op die selue wise/ oft op Wat weder maket daer buyten.
1.
OCh dus en heeft mijn herte gheen vruecht
Voer dat ick Gods aenschijn mach aenscouwen
Hi heeft twee schoon bruyn oogen clear
Hem wil ic altijt sijn getrouwe
2.
Dat mi altoos te liden staet
Wil ic altijt minnelijc verdragen
Ick en weet mijns leuens gheenen raet.
Heere God wilt mijnre ontfermen
3.
Och veel lieuer hadde ick te steruen die doot
Wildese mi God gheuen
So waer mijn trueren al gedaen
In vruechden soude ick leuen
4.
Dat altijt met mi te liden steet
Om Gode soe wil ict liden
Ende laten der werelt ydelheyt
Ende alle het onreyn beniden
5.
Och edel mensche siet voer v
Wij moeten dese werelt laten
Ic bid v allen bidt voer mi
Mijn trueren mach mi niet baten.
6.
Lieue here god troost nu mi
Ende gheeft mijn herte rouwe
Want ic en can niet blide ghesijn
Here God mocht ic v aenscouwen
7.
O minnelike God nu peyst om my
Mijn herte wil mi ontsincken
Ic soude so gaern daer bi v sijn
Al in dat hemelsche rijck
8.
Mochte ick die minne Gods ghebruycken
Ende drincken van dyen edelen wijn ||
So soude mijn herte in vruechden ontsluyten
En van minnen dronckcn sijn

No. CCIII. aant.
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Op die selue wise.
1.
ALs ic aensie mijn leuen al
Ende ic peyse om die bitter doot.
Die ick cortelijc steruen moet
Ick en weet nyet wanneer dat wesen sal
2.
Dan bidden wij Gode vanden throon
Dat hi ons wil leeren den hoochsten keere
Om te comen ter hooger eere
Onder die engelen schoon
3.
O mensche wilt v herte tot nii waert keeren
Om te comen in mijn rijcke
Den hoochsten wech sal ic v leeren
Ick en sal v niet beswijcken
4.
Minnet ende verdraecht wel uwen euen - kersten
Ghelijc v selueu/ en sijt niet rebel
Ende wandelt al sonder listen.
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Scout des werelts quaden rel
5.
O heere ick volchde gaerne uwen raet
Maer het valt mi seer sware
Want mijn nature begheert altijt wraeck
Sonder yemant te sparen
6.
Hier toe trect mijn natuere soc stras
Dat si die reden wil verwinnen
Aldus heb ic een eewich geclach
In mijn herte van binnen.
7.
Wij mochten wel peysen waren wij vroet
Wat Christus om onsen wille verdroech.
Doen hi hem van Iudas liet cussen ter stont
Aen sinen lieuen heyligen mont
8.
Ick gheue mi op: het is meer dan tijt
Ick legghe mijn hooft in uwen schoot
Dat ick v vry eygen bliuen wil.
Ghestadich/ gheduerich tot in die doot.
9.
Mocht ick dat wesen Gods ghebruycken
So minnelijck inder herten mijn
So soude ic alle dinc buyten sluyten
Die mi een hinder mochten sijn.
10.
Daer toe soe en can ick niet gheraken
Het moeste my sijn een stille afgront
So soude ick sien ende leeren smaken
Hoe lief met liefde spreect sonder mont.

No. CCIV. aant.
Dit is die wyse ghelijck alst beghint. ||

1.
Ick sie die morghen sterre
Heer Iesus claer aenschijn
Ick groet v sonder merren
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Met alder herten mijn.
2.
Och wat mach ic daer hooren
Maken so groten ghebare
Het luyt in minen ooren
Oft gulden herpen waren
3.
O siele wildy mi minnen
Ende mi bekennen bat
Ende mi daer mede ghewinnen
Ick ben dijns herten schat.
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4.
Och Iesu lief vercoren
Mijn troost mijn toeuerlaet
Verleent mi als te voren
Te volghen uwen raet
5.
Wildy bi rade leuen
So laet dijns selfs raet
Ende willet al begheuen
Daer uwen sin toe staet.
6.
Sijn dit die naeste weghen
Soe ben ick seer veruaert
Nature en wilts niet pleghen
This haren rechten aert
7.
O siele slaet op v ooghen
Siet aen mijn bitter pijn
Mijn edel bloet verdrooghen
Wildy mijn beter sijn.
8.
Wildy mi niet begheuen
Ihesu mijn gulden pont
Soe wil ic alle mijn leuen
V draghen in minen gront
9.
O siele soude ick v laten
Neen ick in gheender stont
Ick ben om uwer baten
Ter doot toe seer ghewont.
10.
O heere bedructe tranen
Gheeft mi doer v ootmoet
Dat ick mids v vermanen
Vercrighe dat eewighe goet
11.
O siele ontfangt die croone
Mijn trouwe gheue ick di
Mi suldy hebben te loone
En scheyt v niet van mi.

Fo. C.xiij.v-Fo. C.xiiij.r

+

No. CCV.
Op die selue wise
1.
Ick sie mijns leuens eynde
Ende metter werelt schijn ||
Ick worde ghewect met liden
Lof hebbe die heere mijn
2.
Wie eest die daer singhet
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Ende mi niet rusten en laet
Dat ick die werelt soude laten
Met alle haer toeuerlaet.
3.
Dat is een knape koene
Een heere die voer v sterf
Wanneer suldy mi loonen
Alle minen swaren arbeyt
4.
O heere sijt mijns genadich
Al doer dijns selfs belof
Ick soude v gaerne dienen
Conde oft mochte ick noch.
5.
Och ay mi lieue siele
Ghi en coemt mi niet so nae
Dat ghi in claren bekinnen
Die waerheyt mocht verstaen.
6.
Alle ons liefs heeren woerden
Sijn euangelien sijn
Daer alle salighe menschen
Af moeten verbetert sijn.
7.
Alle ons liefs heeren leuen
Was bedructheyt ende pijn
O heere hoe derf ic emmermeer
Ghierich oft gulsich ghesijn
8.
Sij sloeghen sijn lichame
Met gheesselen alsoe mat
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Dat sijn weerde lichame
Van sinen bloede was nat.
9.
Mi wondert alsoe seere
Hoe ick gherusten mach
Dan in dat liden ons heeren
Na mijnder armer macht.

+

No. CCVI. aant.
Op die selue wise
1.
MAria coninghinne
Mijn troost mijn toeuerlaet
Vercrijcht mi ws kints minne
Ende berou voer mijn misdaet.
2.
Want ic wort wel gheware
Dat Iesus minne is goet.
Want si cant herte verclaren
Ende gheuen goeden moet
3.
So wie yet sal beghinnen
Tot sinen lof ende eere
Staet hi niet inder minnen
Het sal hem verdrieten seere
4.
Dus is mi inden sinne
Dat alle minen dienst is niet
Doe icken sonder minne
Traghelijc/ oft in verdriet
5.
Hier om wilt mijnre ontsermen
Maria edel vrou
Ende wilt mi toch beschermen
Met Iesus minne ende v.
6.
Och had ick mi begheuen
Doen ick out was thien iaer
Totten gheesteliken leuen
Ick waer sijn minne naer.
7.
Nu mach ick wel beclaghen ||
Beweenen tot alder tijt
Dat ick mijn ionghe daghen
Aldus ben worden quijt.
8.
Nu troost mi keyserinne
Maria suyuer maecht
Sterct mi doer v minne
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Droefheyt van mi veriaecht
9.
Maria antwoert der sielen.
O mensche merct van binnen
Swijcht stil/ hoort mijn vermaen
Ende scherpet uwe sinnen
Soe moechdy mi verstaen
10.
V claghen ende begheeren
Dat heb ick wel ghehoort
Laet nu die werelt varen.
Ende wilt mi dienen voort
11.
Ick sal v minne verweruen
Van Iesu minen soon
Maer denct lieuer te steruen
Dan teghen hem te doen.
12.
Wanneer ghi v cont gheuen
Daer toe met uwen sin
So wilt in vruechden leuen
Want ghi hebt mijns kints min
13.
Die siele antwoert.
Och wie sal mi verleenen
Alsoe int herte te staen
Oft hoe sal ick verdienen
Soe goeden sin te ontfaen
14.
Maria antwoert
O mensche waer sijn v sinnen
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Hoe dwaeldy aldus seer
Wilt toch in v bekinnen
Wat voer v heest ghedaen die heer.
15.
Veel meer dan ghi cont wenschen
Heeft hi voer v verdient
Maer ghi sijt traech te eyschen
Ende segghen heer verleent
16.
Ghi en cont niet begheeren
Eest salich/ ten sal v gheschien
Maer trouwen sout v deeren
Ten gheschiet v een oft gheen
17.
Waerom sout ghi dan trueren
Oft v verslaen so seer?
Had v God niet vercoren
Ghi en waert hier nemmermeer
18.
Ghi moecht wel in v herte
Trueren om v misdaet
Mer denct dat mijns kints smerte
Alle liden te bouen gaet
19.
Wee hen die dit vergheten
Ende op haer verdiensten staen/
Ende daer op hen vermeten
In mijns kints rijck te gaen.
20.
Thien duysent iaer beneden
Gheleeft seer stranghelick
Heeft hier bouen luttel reden
Te sijn een ooghenblick
21.
Een dropel van sinen bloede
Is weerdich doch alleen ||
Te nemen wter armoede
Alle die werelt ghemeen
22.
Hier om wilt v verbliden
Ende hem dienen trouwelijck.
Hi sal in corten tiden
V halen in sijn rijck.
23.
Die siele seyt
Lof moet v altoos wefen
O suyuer maghet claer
Helpt mi o maghet ghepresen
Bi v te comen daer

No. CCVII.
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Op die selue wise.
1.
ICk ligghe in desen dale
Met sonden seer beuaen
Dies lide ick grote quale
Ick en can niet op ghestaen
2.
Dat doet der werelt minne
Die heeft mi al verblint
Hoe blide waer ick van sinne
Hadde ict in tijts versint.
3.
Hoe sal ic mi nu bedwingen
Het dunct mi groote pijn
Natuer en wils niet ghehingen
Si wil al in vruechden sijn
4.
Minen geest is wel ghenegen
Om voer mijn sonden te liden pijn
Maer nature is hier teghen
Si seyt ten sal niet sijn
5.
Dus lide ick grote smerte
Ende also grooten strijt
Van binnen in mijn herte
Helpt mi God ghebenedijt
6.
Waer toe sal ick mi keeren
En weet ick ymmer niet
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Nature wil mi verheeren
Dies lide ick swaer verdriet
7.
Troost soude ic wel begheren
Van onsen heere soet
Maer dien moet ick ontbeeren
Natuere is diet mi doet
8.
Maer sonder troost van binnen
Te leuen/ is liden groot
Och mocht ic nature verwinnen
Soe en hadde ick gheen noot
9.
Dus moet ick striden seere
Al tegen tvleesch en bloet
Helpt mi ghenadighe heere
Dat ick verwinnen moet.

+

No. CCVIII.
Op die selue wise.
1.
ICk wil mi gaen bekeeren
Ende volghen minen roep.
Ende dienen onsen heere
Is dat niet goets genoech
2.
Ick wil dienen onsen heere
In desen corten tijt
Tot hem wil ick mi keeren
Voort aen met alder vlijt
3.
Tot Gode wil ick mi keeren
In mijnder iongher iuecht
Mijn herte wil ic hem schincken ||
Ende begheuen mi ter duecht
4.
Mijn hert wil ic hem schincken
Nu ende in allen vren
Ende om die werelt niet dincken
Mer dienen God sonder trueren
5.
Ick wil die werelt laten
Si schiet mi valsch fenijn.
Nae Iesum wil ick haken
Hi wil die liefste sijn.
6.
Heer Iesum wil ick minnen
Want hi is ouer al goet
Die menschen wil ick laten
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God gheue my goeden spoet.

No. CCIX. aant. aant.
Op de selue wise/ oft op Het reedt een ridder wt iaghen.
1.
ICk drage dat liden verborghen
Besloten in minen gront.
Van tsauonts totten morghen
Worde ick daer af ghewont
2.
Daer comt so menich versuchten
Al wter herten mijn
Waer sal ick henen vluchten
Ten mach niet anders sijn.
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3.
Ick had eenen vrient vercoren
Ende nu en vinde icx niet
Die vrienscap is verloren
Ontrouwe is mi gheschiet
4.
Ick ben alleen in liden
Och lacy ick ben alleen
Hoe mach ick mi verbliden
Der trouwen en vinde ic gheen
5.
O goede heere der heeren
Wilt mi in staden staen
Waer sal ic henen keeren
Ick ben met druck beuaen.
6.
Och wat sal ick beghinnen
Dat en weet ick waerlijck niet
Al in mijn herte van binnen
So lide ick swaer verdriet.
7.
Hier om heb ic mededoogen
Met die in liden sijn
Hebt altijt God voer ooghen
Der menschen trou is cleyn.
8.
Och minne der creatueren
Wat hebdy mi ghedaen
Om v so moet ick trueren
Ende weenen menigen traen
9.
Nochtans so wil ick hopen
Ende maken eenen moet
Sijn gratie staet altijt open.
Het sal noch wesen goet.
10.
O moeder ende maghet
Slaet doch v ooghen op my
Mijn herte is seer versaghet
Ick bid v staet mi bi.

+

No. CCX.
Op de selue wise/ oft op Had ick eenen ghetrouwen bode.
1.
TIs recht dat wi die maget eeren
Die ons ghebrocht heeft groot iolijt ||
Ende altijt met sange vermeeren
Haer lof haer eere in alder tijt.
2.
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Ick worde verblijt als ic ghewaghe
Die name der maghet seer vruechdelijck
Ghestadighe minne ic tot haer waert draghe
Met reynder herten ghetrouwelijck.
3.
In duechden rijc is si beuangen
Dat alder soetste maechdekijn
Na haer is alle mijn verlangen
Och wanneer sal ic bi haer sijn?
4.
O roosemarine van soeten gueren
Der maechden croone spant ghi alleyn
Aensiet mijn liden ende mijn trueren.
Ontfermt mijns vry edel greyn
5.
In eenen edelen violier
Hebt ghi gheleyt v leuen lanc
Verciert in duechden meniger tier
Ghenadige bloeyende wijngaert ranck.
6.
Een bloeme verciert met hemelschen douwe
Van God voersien doer onsen noot
Troost ghi mi niet vry edel ioncfrouwe
In corter vren so bliue ick doot
7.
This recht dat ghi die moeder sijt
Ende maghet sijt bleuen wtuercoren
Troostersie van alder werelt wijt
Daer God af wilde sijn geboren
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8.
Ontsangt in dancke minen sanc
Die ick v reyn maghet heb ghesonghen
In uwen lof valle ick seer cranck
Ic moet faelgeren in allen tonghen.

No. CCXI.
Op die selue wise
1.
ICk sie die morghensterre
Heer God v claer aenschijn.
Daer af ben ick so verre
Dies mach ick wel droene sijn.
2.
Wie is hi die daer singhet
Ende mi niet rusten en laet
Mi dunct dat hi mi dwinghet
Te kennen mijn misdaet
3.
Dat ben ick reden koene
Ick hebt v langen tijt gheseyt
Dat ghi moet gheuen soene
Al duncket v arbeyt.
4.
Och reden laet dat varen.
Ende en spreect daer niet meer of
Wilt God ick sal noch tiaren
Wel quiten mijn belof.
5.
Nature ghi beyt te langhe
Dies ben ick seer veruaert.
Want ons heeft in bedwange
Die doot die niemant en spaert
6.
Waer ic mi wende oft keere ||
Ghi en doet mi gheen verdrach
Altoos wilt ghi mi leeren
Te laten dat ick plach
7.
Conde ic v daer toe bringen
Dat ghi wilde hooren na mi
Wij souden met vruechden singen
Een liet van minnen vry.
8.
Den tijt is om gheleden
Daer coemt mi sorghe af
Dat ic den tijt voerleden
Niet weder halen en mach
9.
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Dit sullen wi beclagen seere
In onser herten gront
Dan sal God onse heere
Sijn gratie ons maken cont.
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No. CCXII. aant.
Die wise alst beghint

1.
O lustige amoreuse gheesten
Wacht v van sonden so doedy wel
Al doet v die werelt soe groote feeste
Haer auontuere die is so sel
Si toont int ierste iolijt ende spel
Int eynde stroyt si haer fenijn
Scheyt van des vyants loose stricken
Vliet vander werelt al yst v pijn
2.
Och ionghe sinnekens slaet op v oogen
Ende siet wel toe hoe dat gaet
Aenmerct hoe menighe dat sijn bedroghen
Bi deser valscher werelt quaet
So wie dat volcht haren raet
Hi sal certeyn bedroghen sijn
Scheyt van des vyants loose || stricken
Vliet vander werelt al yst v pijn
3.
Waer is nu Salomon die wise
Waer is die schone Absolon
Ende Alexander van hoogen prise
Die doot heeftse alle in hair baroen
Och ionghe herten wilt dit beuroen
Tis beter spieghelen/ dan spieghel te sijn
Scheyt van des vyants loose. &c.
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4.
Al had ic al der philosophen consten

Een devoot ende profitelyck boecxken

244
+

Al had ic alder werelt goed
Al hadde ic alder menschen gonsten
Al hadde ick aertrijck in mijn behoet
Wat yst als ict al laten moet
Anders dan druc en swaer verdwijn
Scheyt van des vyants loose. &c.
5.
Och boe mach hem dan steruens lusten
Die altijt leest nader werelt iolijt
Haer sinnekens liggen int schijn van rusten
Als sijt meest wachten so sijn sijs quijt
Dan coemt die doot diet al verbijt
Dan moet tgelach gherekent sijn
Scheyt van des vyants. &ce.
6.
Die dit lieken heeft eerst ghesonghen
Een cloosterken heeft si in haer behout
Dat si der werelt nu is ontsprongen
Dies danct si God seer menichfout
Die voer ons sterf aen des cruycen hout
God wil der sielen ghenadich sijn
Sceyt van des viants lose stricken
Vliet vander werelt al yst v pijn

No. CCXIII. aant.
Die selue wise
1.
WI moeten van dese werelt sceyden
Als onsen tijt hier comen sal
Dus wil hem elc daer toe bereyden
Oft anders coemter af misual
Wij moeten laten dit aertsce dal
Tis al gaet vore/ ic volge v na
Dan moet ghi van v leuen al
Gheuen reden van alle quaet
2.
Ghi iongers wat wildy v verbliden
In deser werelt corte iolijt
Ghi moet dat vale peert beriden
Want seer cort is dinen tijt
Als ghi sult horen der doot ghecrijt
Dan sal v herteken segghen eylaes
Siet dat ghi op v hoede sijt
Te gheuen reden van alle quaet
3.
Ghi dochters van amoreuse sinnen
Peyst dat ghi morgen moet van hier
V sal verdrieten der werelt minne
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Oft anders moet ghi int helsche vier ||
Vliet die werelt ende haer hantier
Eer v die doot ter neder slaet
Al is v herte ionck, en sier
Ghi moet reden gheuen van alle quaet.
4.
Wat mach ons grote rijcdom baten
Als wijt hier al laten moeten
Ons eten ons drincken wter maten
Dat brengt ons inder hellen sloot
Al baeydy inder werelt goet
Men salt wel weten noch hier na
Dus van al dat ghi hier misdoet
Moet ghi gheuen reden van alle quaet,
5.
Maria Gods moeder ende maghet reene
Wilt voer ons bidden ter lester noot.
Iesum Christum van nazareene
Die voer ons sterf de bitter doot
Die temptacien sijn also groot
Wilt sijn die ghene die ons beraet
Dat wij sonder eenighen wederstoot
Mogen gheuen reden van alle quaet.
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No. CCXIV.
Dit is die wise Dit heffe ick op dit wil ick vaten.

1.
Een edel fonteyn is ons ontsloten
Die lange heuet stille ghestaen
Den brant der minnen is wt gheuloten
Daer alle sondaren mogen toegaen.
2.
Die riuieren vloeyen/ die aderen springhen
Die beke leyt so diep int dal
Die ghenade en can engel noch mensche bekinnen
Die daer wt vloeyt ouer al
3.
In dese fonteyne laet ons hopen
Hoe vele dat wij hebben misdaen
Iesus wonden staen altijt open
So wie daer coemt sal ghenade ontfaen.
4.
Wie hier in heeft sijn woonstede ||
Die blijft altoos onuersaecht
Want hy heeft daer ghewarighen vrede
Anders nemmermeer so wat hi iaecht
5.
Want wat wij soecken tot eenighen stonden
Ghewarighen vrede en vinden wij niet
Dan alleen in Iesus wonden
Daer crighen wij troost van alle verdriet.
6.
Och conden wi dit te rechte bekinnen
Hoe alle vruechde hier in steet
So en soude ons gheen dinck mogen verwinnen
Engel/ noch mensche/ noch vyant wreet.
7.
Wij sullent beclaghen noch al soe seere
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Als ons die leste vre aen staet
Dat wij in Iesus wonden niet eere
En hebben gheset ons toeuerlaet
8.
Maer nemmermeer en ist te spade
Soe langhe als leuen in ons es
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Altijt staet open Gods ghenade
Tot elcken sondaer sijt seker des
9.
Wie nu beswaert is met swaren sonden
Ende in corten stonden verlost wil wesen.
Die gae met betrouwe tot Ihesus wonden
Hi sal volcomelijck al ghenesen
10.
Vliet totter fontenen sonder gront
Die den dorstighen laeft altoos
Noyt mensche en is tot eenigher stont
Van daer ghesceyden troosteloos
11.
Maect alle daghe hier v ghelaghe
Weest niet verslaghen om der sonden ghetal
Versaedt uwen lost/ vraecht niet wat cost
Want het is so diere vergouden al
12.
Met siluer noch met rooden goude
En is ons ghecost dese ghenade groot
Diese ons van minnen gheuen woude
Die heeftse betaelt met sijnder doot
13.
Och laet ons hopen met diepen verlangen
Tot deser fonteynen/ waer willen wi bat
Daer ontfangen wij ghenade hoe dick wij vallen
Want si is der armer sondaren schat.
14.
Iesus doot/ sijn bitter liden
Sijn open herte/ sijn wonden root:
Dat watere ende bloet wt sijnder siden
Moet ons staen in staden ter laetster noot. ||
15.
Dit dit liedeken heeft gheset in dichte
Die is beswaert metter sonden last
Die wonden Iesu moeten hem verlichten
Daer op staet sijn betrouwen vast.

No. CCXV.
Op de selue wise
1.
HEere God waer was doe mijn ghedochte
Doen ic der werelt ane claf
Om al dat si mi gheuen mochte.
En diende ic haer niet eenen dach
2.
O werelt ic wil nu orlof nemen
Ick heb v alte lange ghedient
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Crancken loon sult ghi hem gheuen
Die totten eynde sal sijn v vrient.
3.
Eertsche dingen ende creaturen
Die onghestadich sijn ende loos
Dat heb ic vonden in corter vren
Nu rouwet mi dat icxse koos
4.
O eertsche minne ghi moet saelgieren
Ghi en blijft maer eenen corten tijt
Nemmermeer in gheender vren
En wil ick draghen dit habijt.
5.
O werelt ghi slacht den schonen grauen
Die daer buten so groene staen
Maer diese van binnen wel besaghe
Hi soude aensien een droef gelaet.
6.
O werlt gaet wt minen ogen
Ick wil v eeweliken vlien
Want ghi hebt mi bedroghen
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Met minnen en wil ick v nyet meer aensien.
7.
O werelt ic meyne v te ontulien
Ende ghi soect mi in allen steden
Met soe menich subtile engien
Hoe ghi mi mocht tot uwaerts leden.
8.
Die der werelt dient is seer onwijs
Dies sijt seker ende ghewes
Hi verliest loon ende prijs
Ende sticht sijn woninge op een ijs.
9.
Die ghene die hen te tide afsceyden
Van deser werelt broosschen troost
Blidelijc mach hy hem verbliden
Want hi wort van al verlost.
10.
Hi en derf hem niet veruaren
Al wort hem dat verbeyden swaer
Alle dat hi mach met herten begheren
Dat wert hem int eynde openbaer.

No. CCXVI. aant.
Hier beghinnen die Leysenen met haren noten/ waer in veel nyeuwe
deuote Leysenen staen die noyt gheprent en waren ||

1.
Puer nobis nascitur/
Rector angelorum
In hoc mundo pascitur
Dominus dominorum.
2.
In presepe ponitur
Sub feno asinorum
Cognouerunt dominum
Christum regem celorum.
3.
Hinc Herodes timuit
Magno enra liuore
Infantes et pueros
Occidit cum dolore.
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4.
Qui natus est ex Maria
Die hodierna
Perducat nos cum gratia
Ad gaudia superna.
5.
Angeli letati sunt
Etiam de eo
Cantauerunt gloria
In excelsis deo.
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Nos de tali gaudio
Cantemus in choro
In chordis et organo
Benedicamus domino
7.
Qui misit suum filium
Per testes et prophetas
Pro nobis in auxilium
Deo dicamus gratia.

+

No. CCXVII.
Op de selue wise
1.
HAd ic vlogel als seraphin
Ic soude so hooghe vlieghen
Hier bouen inder eewicheyt
Tot heer Iesum Marien lieue.
2.
So soudick seggen heer vader mijn
Wanneer suldijt mi loonen
Dat ic v lange heb ghedient
Nu spant mi uwe croone
3.
Wat soudic v mijn crone spannen
Ghi sijt so edel so schoone
Want ghi die selue spieghel sijt
Daer ic mi in verthoone.
4.
Dat ic selue die spieghel ben
Dies mach ick mi verbliden
Men ciere ons dese verwaende bruyt
Ende settese neuen mijn side.
5.
Nu wel op goede seraphin
Ende oock Gods enghelen alle
Men ciere ons dese verwaende bruyt ||
Si is mi wel beuallen.
6.
Sij ghinghen daer inde camer
Sij souden die bruyt gaen chieren
Daer quam die heylige driuuldicheyt
Ende ghincse confirmeren
7.
Maria bracht een hemdeken wit
Dat was van siden cleyne
Het was haer suyuer reynicheyt
Dat bracht si haer alleyne.
8.
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Die heylighe gheest bracht een sercoet
Dat was met goude besleghen
Die enghelen van hemelrijck
Die booghen haer ende neghen
9.
Die engel bracht haer eenen rock
Die was al sonder nade
Vrou bruyt draecht nu desen roc
Vanden seluen draecht v vader
10.
Si ginc voer sijn voeten staen
Si sach hem aen van minnen
Hi sprack haer also lieflijck aen
God groet v coninghinne
11.
Doen ons vrouwe ghenesen was
Ontrent der seste haluer weken
Doen leydemense ter kercken waert
Als ander vrouwen pleghen
12.
Twee duyfkens bracht si in haer hant
Ende een keersse clare
Dat was haer suuer reynicheyt
Die draechtse openbare
13.
Doe ons vrou inden tempel quam
Symeon quam haer teghen
Nu sie ic al dat ic begheere
Ic en ghere niet langer te leuen.
14.
Al dat is ende wesen mach
Heeft God in sijnder machte
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Al sonder wee was hi gheboren
Ter couder middernachte
15.
O o o o gloria
Dat soetste vander minnen
Dat is heer Iesus Marien sone
God late ons hem ghewinnen.

+

No. CCXVIII. aant.
Op de selue wise
1.
WAer is die dochter van syon
Ick soudese blide maken
Ic soude haer een boetscap doen
Van alsoe hooghen saken.
2.
Doemen die werlt al bescreef
Doe ghinc die maghet sware
Te Bethleem daer si doen bleef
Ende ghenas haers kints aldare.
3.
Een ghelas al schijntter doer
Ten breect niet vander sonnen
Dus heeft die maget na en voer
Ioncfrou een kint ghewonnen
4.
Een duysternis is ons verclaert
Een licht is ons verresen
Een maget heeft een kint gebaert ||
Dat dunct mi wonder wesen
5.
Nu is hi teeder ende cranck
Een maghet sal hem voeden
Wij mogen hem wel weten danck
Van sijnder groter armoeden.
6.
Hi toont sijn goedertierenheyt
Wilen was hi verbolghen
Hi drijft so groten ootmoedicheyt
Wij en connen hem niet gheuolgen
7.
Maria nam hem op haren scoot
Si custe hem aen sinen monde
Die minne had si also groot
Tot hem in allen stonde.
8.
O heere lof moet v altijt sijn
Wilt ons dan gheleyden
Met die weerde moeder dijn
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Als wij van hier al sceyden

No. CCXIX.
Op die selue wise
1.
MEt rechte singhen wij nieuwen sanck
Heer Iesus is gheboren
De mensceyt heeft hi aengenomen
Dat sal ons allen vromen
2.
Al dat is/ ende wesen sal
Heeft God in sijnder machte
Al sonder wee was hi gheboren
Ter couder middernachte.
3.
Segt mi lieue heer Ioseph
Was daer eenighe feeste
Daer dat kint gheboren was
Tusscen twee stomme beesten
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4.
Daer en was bont noch grau
Noch pelsen noch samnijt
Oreten was sijn wieghestroo
Dat is ons een groot iolijt
5.
Die osse ende die ezel
Bedreuen daer groot wonder
Daer dat kint gheboren was
In doeckelkijns ghewonden.
6.
O o o o gloria
Dat soetste vander minnen
Dat is Iesus Marien soon
God laet ons hem ghewinnen

+

C.xij.(bis)v

No. CCXX.
Op die selue wise
1.
DIe vader God van hemelrijc
Heeft die werelt so seer bemint
Dat hi den sone die eewich is
Ende met hem regneert/ hier beneden heeft ghesint.
2.
De sone Gods is hier neder ghecomen
Van minnen gheworden een kindekijn
Die menscheyt heeft hi aen ghenomen
Gheboren van eender maghet sijn.
3.
In armoeden ende in allinden
Is gheboren een cleyn kint
In doecken moestment winden
Bont noch grau en was daer twint. ||
4.
Honger/ dorst/ martelie groot
Heeft sijn menscheyt so ghequelt
Hi sterf van minnen die bitter doot
Om onsen wil dat weetmen wel.
5.
Die maledictie die ons was bleuen
Van Adam/ dat groot fenijn
Heeft hy met sijnder doot verdreuen
Ghebenedijt so moet hi sijn
6.
In dit kint sijn twee naturen
Die godheyt ende die menscheyt
Ghenadich is hi in allen vren
Wt hem vloeyt alle salicheyt
7.

Een devoot ende profitelyck boecxken

Nu laet ons louen dat kindekijn
Met niewen sange dats wel ghedaen
Iesus is den name sijn
Hi heeft ons hemelrijc ontdaen.
8.
Sijn weerdige moeder Marie
Heeft hem ghesooghet nu ter tijt
Met haren borsten maget vrye
Dies moet si sijn ghebenedijt
9.
Wij bidden der moeder van desen kinde
Dat si ons helpe ende gheleyde
In ons alder leste ynde
Als wi van hier moeten sceyden
10.
Glorie/ lof/ eere/ weerdicheyt
Si desen kinde tot alder vre
Drieuuldich in persoonlicheyt
Een God/ een wesen/ ende een nature.
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aant.

Op die selue wise.
1.
HAd ick vloghelen als een arent grijs
Ick soude so hooghe vlieghen
Daer bouen in dat schoon paradijs
Tot minen soeten lieue
2.
Dan soude ic segghen vader mijn
Wanneer suldy mi halen
Wt dese allende op aertrijck
In uwer hoochster salen.
3.
Waer is die dochter van syon
Ick wilse vrolijck maken
Ic wil haer een boetscap doen
Van also hooghen saken
4.
Die hoochste inder minnen
Dat is Iesus Marien soon
God laet ons hem ghewinnen
Daer bouen inden throon
5.
Dat hemelrijc ende aertrijck
Noyt man en conde ghebruyken
Dat sal een suyuer maget reyn
In haren lichaem besluyten.
6.
Die duysternisse is ons verclaert
Dat licht is op gheresen
Een maghet heeft een kint ghebaert
Dat mach wel wonder wesen.
7.
Dat kint was teeder ende cranc
Een maghet moestet voeden
Tis recht dat wi hem weten danc ||
Van sijnder groter armoeden.
8.
Heer Iesu crist wat hebt ghi ghemeent
Wij soudent v gaerne vragen
Dat ghi hier dus ligt en weent
Ghi sijt so ionck van daghen.
9.
Dat dus viel ende was ongereet
Dat moghen wi nu ghebruyken
Dat Adam inden appel beet
Dat dede den hemel sluyten
10.
O moeder Gods van hemelrijc
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Coninginne in shemels throne
Bidt voer ons allen innichlijc
Uwen alder liefsten sone
11.
Dat wij daer bouen moeten
Daer die engelen vrolijc singen
V ende v lief kint groeten
Dat wil ons God ghehinghen
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N . CCXXII.
Een ander leysene.

1.
Nu laet ons allen Gode louen
Den oppersten coninc van hier bouen
Dies niet en doet hy is verschouen/quotidie
Hy is van eender maghet gheboren Rex glorie.
2.
Van bouen quam hi hier te voren
Om van eender maghet te wesen gheboren
Waer hy niet ghecomen wi waren verloren
Quotidie Hi is van. &c.
3.
Dit edel kint is ons gheboren
Van eender maget dyet hadde vercoren
Mids desen soe bleef die duyuel verloren
Sine fine Hi is van. &c.
4.
Int huys al daer dat kint in lach
Daer wast seer cout nacht ende dach
Daer om so weendet ende riep o wach
Pre frigore. Hi is van eender
5.
In die cribbe was hi gheleyt ||
Een God inder drieuuldicheyt
Die osse ende ezel aenbadent ghereyt
Vt scio vere Hi is van.
6.
Wt orienten al sonder saghen
So quamen binnen. xiiij. dagen
Drie coningen die tkint verbaren sagen
Summo mane Hi is.
7.
Als si gegangen hadden verre
Doen sagen si waer een sterre
Hen wijsde den wech dair Ihesus in lach
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Cum sua matre Hi is. &c.
8.
Als sij dat kint metten oogen aensaghen
So waren sij blide/ hoort wat sij daden
Sij offerden hem myrrhe ende daer toe gout
Et cum thure Hi is van. &c.
9.
Si namen oerlof om wederkeeren
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Si ghingen thuys met groter eeren
Eenen anderen wech moesten sij keeren
Ab Herode. Hi is van. &c.
10.
Van Bethleem was dat kint gheulucht
In Egipten/ want men hadde ducht
Dat Herodes soude dooden die vrucht.
Dies sijt ghewis Hi is van
11.
Dat Adam inden appel beet
Dat mocht ons alle wesen leet
Mids desen so dreef ons die duuel int leet
Ac dolore Hi is van eender ma. &ce.
12.
Van deser pinen loste ons dat kint
Dat en willen wij weten niet een twint.
Daerom sterf hi die edel coninc
Amara morte Hi is van. &c.
13.
Die valsche verrader Iudas
Vercochte sinen meester opten woonsdach
Daer omme seg ick dat hi dwaes was.
Certissime Hi is van eender
14.
Iudas die verrader fel
Gaf den ioden een teeken wel
Dyen ick cusse ende nyemant el
Hunc tenete. Hi is van. &c.
15.
Te metten tijt was hy gheuaen
Sijn iongers sijn hem al af ghegaen
Voer Pylatus was hy ghedaen
Hora prima Hi is van. &cet
16.
Op sijn schoudere moeste hy draghen
Een cruyce van so swaren waghen
Te Caluarien gaf hi sijn claghen
Cum dolore Hi is van. &cet
17.
Ter sester vren ghinghen sij hem hangen
Tusscen twe dieuen met grooter scanden.
Sij gauen hem drincken azijn || ghemengt
Cum felle. Hi is van eender maghet. &c.
18.
Te noene stac hem in sijn side
Longinus/ dies was hi soe blide
Wanthi wert siende te dyen tide
Hoc scio vere hi is van. &c.
19.
Te vesper tijde nae minen waen
Was hi van den cruyce ghedaen
Te compleeten groeuen sij hem saen
Cum corpore hy is van. &c.
20.
Nu laet ons alle vriendelijck
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Bidden Iesum van hemelrijck
Dat hi ons allen deyle sijn rijc
Sine fine
Hi is van eender maget gheboren
Rex glorie.

No. CCXXIII.
Op die selue wise
1.
IN een huys/ daer en woonde niemant in
Maer vogelkens vlogen daer wt ende in.
Daer woude Iesus geboren sijn
Rex glcrie Hi is van een. &c.
2.
Die engelen songen pays ende vrede
Die herden quamen daer ter steden
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Die osse ende die ezel verwermden die leden
Pre frigore hy is van eender
3.
Als Herodi quam die nyeu mare
Dat een kint gheboren ware
Die coninck soude wesen van al dat ware
Perpetue hy is van een. &c.
4.
Also ic inder scriftueren las
Maria sonder wee ghenas.
Daer Iesus kerst geboren was
Rex glorie hy is van een. &c.
5.
Hier toochde hy groote ootmoedicheyt
Dat God aen nam onse menschelijcheyt
Die eewich is/ onse sterflicheyt
In hoc tempore hy is van. &c.
6.
Armoede/ coude/ waren daer planteyt
Daer gbebrack wijn/ broot/ ende cleyt
Ende hi was inde cribbe gheleyt
Pauperrime hy is van. &c.
7.
Om tkint te aenbeden sonder nieu mare
So quamen dry coninghen van also verre
Bi dleyden van eender niewer sterre
Cursorie hi is &c.
8.
Sij offerden myrrhe/ gout/ ende wie roock
Omdat hy alle dinck beloock
Hi is God ende mensch/ hadden sij oock
In memorie hy is van. &c.
9.
Herodes elcken ridder sijn
Beual te dooden die kinderkijn
Die onder twee iaren out sijn ||
Cum liuore hy is van. &c.
10.
Ioseph ende Maria van daer traken
In Egipten/ daer die afgoden al braken.
Om dat si Iesum moesten laten
Behouden die ste, hy is van
11.
Als Herodes quam van liue ter doot
God bi sinen enghel ontboot
Dat Iesus kerst moeste liden die doot
Acerbissime hy is van een.

No. CCXXIV. aant.
Op die selue wise.
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1.
NU laet ons dancken ende louen
Den hoogen God van hier bouen.
Die waerheyt en is niet ghelogen
Dat voghelkijn
Een pellicaen mach hi wel heeten
Hi is soe sijn
2.
Te Nazareth is hi ghecomen
Een tortelduue heeft hi vernomen
De welc ontfinc tot onser vromen.
Dat voghelkijn
Een pellicaen mach hi wel. &c.
3.
Doen nam Ioseph ter stont die goede
Die tortelduue in sijn behoede
Dat wilde hi so ick beuroede
Dat vogelkijn Een pelli. &c.
4.
Neghen maenden was ghedraghen
Die duyue/ ten sijn gheen saghen
Sij aenbaden ooc alle daghe
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Dat vogelkijn Een pelli. &c.
5.
Dat huys des pays hadde hi vercoren
Daer in wast dat hi was gheboren
Daer mede hielt hi dat was verloren
Dat vogelkijn Een pelli. &c.
6.
Dits eenen ghier nu comen te voren
Ende heeft dies in sijn herte thoren
Ende ducht dat hem noch sal becoren
Dat vogelkijn Een pellicaen
7.
Sijn clauwen heeft die ghier ontdaen
Ende wilt begripen den pellicaen
Het is om niet/ hy is ontgaen
Dat vogelkijn Een pellicaen
8.
Aldaer Ioseph lach en sliep
Een heylich enghel tot hem rien
Staet op Ioseph in egipten vliet
Dat vogelkijn Een pelli. &c.
9.
Doen woude die ghier van rouwe steruen
Om dat hi des vogelkens moeste deruen
Menich ionck dede hi daer om steruen
Dat voghelkijn Een pellicaen mach hi. &c.
10.
Als den tijt was ouerleden
Van twee en dertich iaer/ dat || is waerhede
Track hi tot Iherusalem der stede
Dat vogelkijn Een pellicaen
11.
Daer wert gheuaen die pellicaen
Ende sooch die ionghen met sinen bloede saen.
Met grooter ootmoet die hem quam aen
Dat voghelkijn Een pellicaen mach hi. &c.
12.
Nu laet ons bidden met herten goet
Dat hi ons behoede voer die helsche gloet
Die voer ons storte sijn bloet
Dat voghelkijn
Een pellicaen mach hi wel heeten
Hi is soe fijn
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C.xv.(bis)v

aant.

1.
Met desen nieuwen iare
So wort ons openbare
Hoe dat een maecht vruchtbare
Die werelt heeft verblijt
Gheloeft moet sijn dat soete kindekijn
Gheeert moet sijn dat soete mechdekijn
Nu ende eewelijck in alder tijt.
2.
Hoe wel was haer te moede
Doen si in vleesch ende bloede
Aensach haers herten hoede
Den heere der werelt wijt
Gheloeft moet sijn. &c.
3.
Sy baerde hem sonder pine
Ende bleef een maghet sine.
Des sondaers medecine
Dies hebben die ioden spijt
Gheloest moet sijn. &c.
4.
Die engelen songen schone ||
Glorie inden throone
Ter eeren ende te lone
Den kinde ghebenedijt
Gheloeft moet sijn. &c.
5.
Dat kint van duechden rijcke
Bracht ons hier in aertrijcke
Den vrede ghewaerlijcke
Die herden hadden iolijt
Gheloest moet sijn. &c.
6.
Doen acht dagen waren leden
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So wert Iesus besneden
Al na die ioetsche seden
Dwelc ons van sonden vrijt
Gheloeft moet sijn. &c.
7.
Als Symeon die oude
Sach tkint: sijn herte veruronde
Hi sprac dat ons noch soude
Van sonden maken quijt
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Gheloeft moet sijn. &c.
8.
Drie coninghen onbecande
Wt Orienten lande
Quamen doen offerhande
Den kinde/ dyes seker sijt
Gheloeft moet sijn. &c.
9.
Sij seyden/ het waer gheboren
Een coninck wtuercoren
Der ioden/ welc ons voren
Verwinnen soude den strijt.
Gheloeft moet sijn. &c.
10.
Een sterre claer met lichte
Beweechde dese bedichte
Bi sijnder ghenaden ghiste
Altoos sonder respijt
Gheloeft moet sijn. &c.
11.
Doen dat Herodes wiste
Sijn herte seere twiste
Hi vraechde daer na met liste
Nochtans so hadde hijs nijt
Gheloeft moet sijn. &c.
12.
Hi badt hen als sijt vonden
Dat sijt hem oorconden.
Hi woudet in corten stonden
Aenbeden sonder verwijt
Gheloeft moet sijn. &c.
13.
Sij maecten een ghesceyde
Sij reden met arbeyde
So hen die sterre leyde
Tot in des kints berijt
Gheloeft moet sijn. &c.
14.
Den veerthiensten dach sijt vroeder
Sij vondent bider moeder
Ioseph was sijn behoeder
So ons scrifture belijt Ghelo.
15.
Myrrhe offerde Iaspar
Wieroock die coninc Melchior
Daer na gout Balthazar.
Dies niet en ghelooft/ vertijt
Gheloeft moet sijn. &c.
16.
Als ses weken vol quamen
Si stont op na tbetamen ||
Bevrijdt van alder blamen
Om na te volghen die wet
Gheloeft moet sijn. &c.
17.
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Dus ghinc Maria simpel
Ende droech haer kint ten tempel
Allen vrouwen tot een exempel
Dies haer niet en vermijt
Gheloeft moet sijn. &c.
18.
Elck vrolijck si hier ane
Bidt hem nu ende vermane
Om ons bi hem te ontfane
Eer ons die doot verbijt
Gheloeft moet sijn dat soete kindekijn
Gheeert moet sijn die lieue moeder sijn
Nu ende eewelijc in alder tijt.

Een devoot ende profitelyck boecxken

258
+

Fo. C.xvi.(bis)r-Fo.

+

o

N . CCXXVI.

C.xvi.(bis)v

aant.

1.
Laet ons met herten reyne
Louen dat kindeken cleyne
Het brengt ons wten weyne.
Ons is een kint gheboren
Een sone ghepresenteert
Hy wil die helle gaen storen
Als mensche ghefigureert
Hi wil ons alle ghemeyne
Verlossen wter pine
Met sinen bloede alleyne.
2.
Nu mogen wij wel dancken
Der maghet die hem droech
In hare suyuer lancken ||
Die vrucht haer niet en verwoech
Weest: vrolijc groot ende cleyne
Om dat soete kindekijn
Het behoet ons voer alle weyne
Laet ons met herten. &cet.
3.
Die vader van hier bouen
Sprack sinen enghel an
Ick wil die helle gaen verstouen
Verlossen wijf ende man
Gaet totter schoonder fonteyne
Maria claer aenschijn
Ende segt haer wat ick meyne
Laet ons met herten reyne. &ce.
4.
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Groetse mi vriendelike
Die schone suyuer iuecht
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Ende segt haer blidelike
Si mach wel sijn verhuecht.
Want si/ ende anders gheene
Gods moeder moet si sijn
Ic ben met haer ghemeene
Laet ons met herten. &cet.
5.
Al binnen Nazarette
Quam denghel Gabriel
Ende sprack totter fiolette
Met soeten woerden snel.
God groet v maghet reyne
Vol gracien is v aenschijn.
God is met v alleyne
Laet ons met her. &ce.
6.
By v sal noch becliuen
Dat Adam heeft ontvrijt
Want bouen alle wiuen
Sidy ghebenedijt.
Ghi sult ontfaen een greyne
In uwer herten scrijn
Des vaders soon alleyne.
Laet ons met herten. &c.
7.
Sy sprac ootmoedelijcke
Hoe soude dat comen bi
Ick en kende sekerlijcke
Noyt man/ het wondert mi
Dat ick/ ende anders gheene
Gods moeder soude sijn
Mijn hert wort cout als steene
Laet ons met herten. &c.
8.
Die enghel sprack tot hare
O weerde suyuer maecht
En weest in gheenen vare
This wonder dat ghi claecht
Want ghi sult sonder pine
Baren een kindeken cleyne
Ende bliuen maghet reyne
Laet ons met herten. &c.
9.
Die heylige gheest sal comen
In v wel soete wijf
Ontfaet voer onse vrome
In v als smenschen lijf.
Hi wil ons alle ghemeyne
Verlossen wter pine
Met sinen bloede alleyne. ||
Laet ons met herten rey. &c.
10.
Die maget haer conforteerde
In dat haer die enghel seyt
Ende si respondeerde.

+
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Ick ben nu oock bereyt
In uwen woerden alleyne
Set ick den wille mijn
Siet hier Gods deerne cleyne.
Laet ons met herten. &c.
11.
Die enghel schiet van hare
Die maghet bleef bevrucht
Al sonder pijn oft vare
Oft sonder herten sucht
Baerde die suyuer reyne
Die hemelsche doctrine
Des vaders soon ghemeyne
Laet ons met herten. &c.
12.
Gheloeft so moet si wesen
Nu ende in alder tijt
Bi haer sijn wij ghenesen
Si bracht ons groot iolijt
O weerde maghet reyne
Des sondaers medicine
Bidt voer ons allen ghemeyne
Laet ons met herten reyne
Louen dat kindeken cleyne
Het brengt ons wten weyne
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1.
Een vrolijc nieuwe liet
This beter wat dan niet
In Bethleem yst ghesciet
Dat kindeken dat Iesus hiet
In armoeden ende in verdriet
Somen daer mach aenscouwen
Al in so groter couwen
2.
Coninck van groter macht
Ghesproten wt dauids geslacht
Hi is so langhe verwacht ||
Nu leyt hi al ongheacht
Al inder duyster nacht
Hi is nu knecht gheboren
Die groote heer was te voren.
3.
Dat costelijc kindekijn cleyn
Ghegeuen ons ghemeyn
Der werelt heere alleyn
Die moeder is maghet reyn
Ick segghe v dat certeyn
Grote coude heeft hi ghedragen
Met tranen mocht bijt claghen
4.
Daer waren menich winden stoot
Rijm/ haghel/ drifsneeu groot
Dat kindeken lach daer al bloot
Sijn ledekens waren roor
Peyst hoet der moeder verdroot
Dat si hem niet en mocht winden
In veyskens wollen oft linden.
5.
Wat armoede most daer sijn
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Daer dat soete kindekijn
Van conde leedt grote pijn
Maria maghet fijn
Daer en was gheen sonnescijn.
Noch vier om bi te wermen
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Mensche laet v des ontfermen
6.
Ioseph suyuer vat
Verdriet hebdy ghehadt
Als ghi moste liden dat
Dat Maria opter aerden sat
Met soe costeliken schat
In sulcken couden weder
Bi twee stomme beesten neder
7.
Wt vrienden ende maghen
In soe couden daghen
Ghi en mochtes niemant clagen
Ghi hebt die sorghe ghedragen
Voer die int kinderbedde laghen
Dat kindeken met sijn moeder
Ghi waert haer trou behoeder
8.
Dat weder was seer cout
Dat kindeken en was niet out
Daer en was torf noch hout
V sorghe was menichfout
Cleyn was v siluer v gout
Want ghi den cost ghinct halen.
Hoe mocht ghijt al betalen?
9.
Dat kindeken teer van leden
Dat bouen is in vreden
Na die ioetsche seden
Woudet sijn besneden
Daer si hem grote pine deden
Sijn bloet wilde hi ons gheuen
In sinen soe ionghen leuen.
10.
Hoe heeft hi ons bedocht
In sijn heylich herte gheknocht
Een groot wonder ghewrocht
Heerlijck is hi versocht
Hem is groot offer brocht
Gout/ wieroock/ ende myrrhe ||
Sij vonden hem bider sterre
11.
Laet ons te Bethleem gaen
Die met sonden sijn beuaen.
Ende voer dat cribbeken staen
Ende weenen menighen traen
Gods toorn is al ghedaen
Hi en sal ons niet verdoemen
Als wij ten ordeel sullen comen.
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1.
O suuer maecht van Israel
Wilt seer verbliden v
Om der schoonder boetscap wil
Die ick v brenghe nu
Benedicta tu in mulieribus Valasus valasus
Aue plena gratia tecum dominus
Benedicta tu in mulieribus.
2.
Al metter boetscap schoone
Die denghel heeft ghedaen
Hebdy van shemels throone
Den heyligen gheest ontfaen
Benedicta tu. &cet.
3.
Als Ioseph dat verstonde
Dat Maria was bevrucht
Hi peysde in sinen gronde
Hem ware beter ghevlucht
Benedicta tu. &ce.
4.
Des hem die enghel schone
Toe sprack/ ende riet
Ioseph Dauids sone
En wiltse begheuen niet
Benedicta tu. &cet.
5.
Noch en ontsiet te nemen
Der moeder Gods Marien
Dat van haer wert gheboren
Sal ons van sonden vrien
Benedicta tu. &cet. ||
6.
Maria ende Ioseph mede
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Voeren beyde te samen
Tot Bethleem der stede
Daer sij haer herberghe namen
Benedicta tu. &cet.
7.
In een arm huyseken
Al sonder weeghen oft doren
Om dat si waren van hauen bloot
Moestet hen also ghebueren
Benedicta tu. &c.
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8.
Alst quam ter rechter middernacht
Soe heeft die maecht ghebaert
Een kindeken van groter macht
Also die enghel ons verclaert
Benedicta tu &c.
9.
Daer baerde die suyuerlike
Den heere ghebenedijt
Van hemel ende aertrijcke
Lof si haer tot alder tijt
Benedicta tu. &c.
10.
Doen sanc met bliden ghescalle
Ioseph alleluya
Ende die enghelen alle
In excelsis gloria
Et in terra pax hominibus
Va la sus/ va la sus
Swighet soete Iesus.
Ghi sijt ons dominus
Et in terra pax hominibus
11.
Die herdekens opten velde
Bi haren scapen laghen
Met eender claerheyt snelle
Den enghel dat sij saghen
Et in terra pax homi. &c.
12.
Met groter anxticheden
Werden sij doen beuaen
Die enghel tot hen seyde
Laet v ghedachten staen
Et in terra pax. &c.
13.
Gaet tot Bethleem binnen
Daer suldy nu ten stonden
Iesum Cristum gheboren vinden
In doeckelkijns ghewonden
Et in terra pax homi. &c.
14.
Doen vonden si dat kindekijn
Gheleyt in eender crebben
Van hoye so was sijn beddekijn
Hi en wout niet anders hebben.
Et in terra pax ho. &c.
15.
Tkindeken wert na Moyses wet
Ten achtsten dage besneden
Ouermits sijn grote ootmoedicheyt
In sine ionghe leden
Et in terra pax. &c.
16.
Den naem die hem de engel gaf
Eer dat kint gheboren was
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C.xix.(bis)r

Die wert hem daer ghegeuen.
Iesus men seker las
Et in terra pax homi. &c.
17.
Nu laet ons louen desen heere ||
Die is ghenoemt Iesus
Stillen wi hem hi weent so seere
Ende singhen hem aldus
Te deum laudamus
Vala sus vala sus
Swighet soete Iesus
Ghi sijt onse dominus
Te deum laudamus.
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No. CCXXIX.

1.
Nu hoort wat ic v schincke
Met desen nieuwen tijt
Van een soe schonen vincke
Sij brengt ons groot iolijt.
2.
Die vader vanden throone.
Heeft ons die vincke ghesent
Het is sijn eenich sone
Dats ons een lief present.
3.
Het vincse een teer roede
Al binnen Nazareth
Beuaen al met armoeden
Met duechden wel omset
4.
Die muyte en was niet gebroken
Die dese vincke aen nam
Maer si bleef wel ghesloten
Als hi hier tot ons quam.
5.
Maer dat vernam een hauic
Met crommen clauwen stijf
Hi wilde dat vincxken doden
Het was hem een ontblijf.
6.
Als hi hadde verloren
Die edel vincke fijn
Doen wrack hi sinen thoren
Aen so menich cleyn vogelkijn
7.
Die vinck qnam haer vermeyden
Tot Bethleem int prijeel
Daer mocht mense horen screyden
Om onser alder seer
8.
Nu bidden wij der vincken
Metter ghyolen sijn
Dat hi ons niet en laet versincken
Al inder hellen pijn.

Een devoot ende profitelyck boecxken

Een devoot ende profitelyck boecxken

265
+

Fo. C.xix.(bis)r-Fo.

+

o

N . CCXXX.

C.xix.(bis)v

aant.

1.
Fonteyne moeder/ maghet reyne
Bloeme der ghenade || aen greyne
Laet ons di louen tot alder tijt
2.
Een vruchte heeft God aen v vercoren
Weerdiger vrucht en was nye gheboren
Noch saligher op aertrijck
3.
Recht yst bouen der natuere
Een kint bracht voort die maghet puere
Een trooster alder werlt wijt.
4.
Feeste seer groot is wel bequame
Nu dese tijt/ al om den name
Iesus kerst ghebenedijt.
5.
Tot groten druck waren wi al
Ghecomen bi Adams ongheual
Int voerburch vander hellen crijt
6.
In swaren verdriet moesten daer beyden
Die oude vaders sonder scheyden
Also ons die scrifture belijt
7.
Seer vrolijck werden si als si wisten
Troost te ontfane van Iesum Christum.
Doen maecten si groot iolijt
8.
Hier om so sullen wij dencken
Ende hert ende sin den kinde schencken
Soe vlien wij wel des vyants strijt
9.
Nu laet ons oock die suyuer bloeme
Louen ende dancken sonder roeme
Want daer af coemt ons seer groot profijt
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No. CCXXXI. aant.

1.
Laet ons met hoogher vrolijcheyt
Louen die maget der soeticheyt
Gods moeder wtuercoren
Daer Iesus af wilde sijn gheboren ||
2.
O suuer bloeme der reynicheyt
O edel sale der triniteyt
O onbeulecte lichaem fijn
Daer god wt wilde geboren sijn
3.
O Maria maget der edelheyt
O fonteyne der soeticheyt
O tempel alder weerdicheyt
O volle vloet der minnelicheit
4.
O edel rose wide ontdaen
Den foeten dau hebdy ontsaen
Die van den hemel is neder comen
Iesum Christum tot onser vromen
5.
O throon der hoogher moghentheyt
O bloeme alder vruchtbaerheyt
O troostersse alder droeuicheyt
O moeder der sachtmoedicheyt
6.
Lof/ eere/ hooge werdicheyt
Moet sijn der hooger mogentheyt
Ende die moeder der bermherticheyt
Moet gebenedijt sijn inder eewicheyt
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No. CCXXXII. aant.

1.
Nicolai solemnia
sua preces familia
Gaude gaude gaude gaude gaude
pater nicolae.
2.
Celebrant in ecclesia
Cum cantico felicia
Gaude/ gaude. &c.
3.
Ille puer mirabilis
In omnibus amabilis
Gaude/ gaude. &c.
4.
Dum hic in cunis iacuit.
Hominibus complacuit
Gaude/ gaude. &c.
5.
Quarta vel sexta feria
Semel sugebat ubera
Gaude/ gaude. &c.
6.
Iam in etate tenera
Hac vfus abstinentia
Gaude.
7.
In hoc sacro consortio
Benedicamus domino
Gaude/ gaude. &c.
8.
Deo dicamus gratias
Qui finis est et charitas
Gaude/ gaude/ gaude/ gaude
Gaude pater nicolae ||
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No. CCXXXIII. aant.

1.
Kinder nu louet die maghet Marie
Si heeft veruult die prophecie
Si heeft eenen soon/ si is maget Marie
Dat wonder en geschiede ons nye
2.
Maria is een sterre schone
Die ons verlicht al aen den throne
Wie haer aenbedet hy heeft te lone
Van Iesus kerst Marien sone
3.
Maria is een dagheraet
Die voer der midder nacht op staet
Wie haer aenbidt hi heeft aflaet
Van alle sonderlijcke misdaet
4.
Maria is een triniteyt
Si is moeder der ontfermherticheyt
Sy is moeder ende reyne maghet
Die onsen vader wel behaget.
5.
Maria is een roose sonder doren
Die God tot sijnder moeder hadde wtuercoren
Eer Iesus Christus was gheboren
So was dese werelt al verloren
6.
Maria is een volle vloet
Daer God aen nam vleesch ende bloet
Dat sal ons allen wesen goet
Nu dienen wij om deewich goet
7.
Heer Ioseph viel neder op sine knien
Hy en conde dat wonder niet aen ghesien
Daert kint al in die cribbe lach
Hi wist wel dat Gods sone was
8.
Die enghelen songhen sanctus/ sanctus
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Hier is die heylighe gheest int huys
Gheboren van een ionge maecht
Die alder werelt wel behaecht
9.
Sijt willecoem heer iongelinc
Die ons van bouen is ghesint
Dat is Iesus Marien kint
Ende alder engelen coninck.
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No. CCXXXIV.
Op die selue wise ||
1.
THis recht dat wij die maghet eeren
Ende altijt haren dienst vermeeren
Want si is maget/ ende moeder ons heeren
Nu wel God danck/ dat is der engelen sanc.
2.
Noyt saliger mensche en was gheboren
Bouen alle vrouwen is si vercoren
Groot van verdiensten so ghi moget horen
Nu wel god danc/ dat is der. &c.
3.
Ootmoedich van herten/ ende goedertieren
Huesch van zeden in alle manieren
Vol van duechden in Gods bestieren.
Nu wel god danc/ dat is. &c.
4.
Als Maria die suyuer clare
Oudt was ontrent. xv. iaren
Liet God de vader gramscap varen
Nu wel god danc/ dat is der. &c.
5.
In corter tijt/ in corter spacie
Sant God den engele/ te doen salutacie
Der ionger maghet vol van gracie
Nu wel god danc/ dat is der en. &c.
6.
Onse here god versach ons wel
Hi sprac totten enghel Gabriel
Gaet doet mi een boetscap snel
Nu wel god danc/ dat is. &c.
7.
Volwaerdich was de enghel Gabriel
Het was hem van dancke/ het ghereyde hem wel.
Hi wilde voldoen al gods beuel
Nu wel god danc/ dat is. &c.
8.
Te Nazareth so quam hi na
Daer hi in bedinge vant Maria
Hi sprac/ Aue plena gratia
Nu wel god danc/ dat is der. &c.
9.
Maria versaechde/ si liet haer lesen
Si sprac heer engel hoe mach dit wesen?
Ic en kende noyt man/ mi wondert van desen
Nu wel god danc. &c.
10.
Maria sprac hi/ en vreest niet seere
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Den heylighen gheest van onsen heere
Sal in v dalen/ verblijt des seere
Nu wel god danc/ dat is der. &c.
11.
Och enghel sprack si/ so moetet mi
Gheschien alsoe ghi nu brenghet bi
Ecce ancilla domini
Nu wel god danc/ dat is. &c.
12.
Ter seluer tijt na dat verhalen
Liet God den heylighen gheest in haer dalen
Al in haer onbesmette sale
Nu wel God danc/ dat is der. &c.
13.
Daer bleef Maria met Gode bevrucht
Ioseph || vernamt/ dyes hadde hy ducht
Hy wildese laten/ hy coos die vlucht
Nu wel God danc. &c.
14.
Als God vernam dat Ioseph soude
Van Maria sceyden alsoe houde
Hy sant tot hem sinen enghel boude
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Nu wel God danck dat is der. &c.
15.
Ioseph mijn vrient en twifelt niet
Maria v vrouwe en is niet ghescheynt
Van eenighen man verstaghet bediet
Nu wel God danck dat is. &c.
16.
Van dese tijt was Ioseph te vreden
Hi lietse riden/ hi ghinc beneden
Hi custese vriendelijck te menigher steden.
Nu wel God danck. &c.
17.
Alst was verloopen/ dach tijt ende vre
Ontrent neghen maenden wel ter cuere
Doe baerde maria in een scuere
Nu wel God danck. &c.
18.
Daer wert Maria vercoren moeder
Van Iesus kerst des menschen broeder
Van couden so weende des menschen behoeder
Nu wel God danck. &c.
19.
Ter seluer vre/ ten seluen tye
Dat god geboren was van marie
Doe was de lucht vol melodie
Nu wel god danck dat is. &c.
20.
Die engelen songhen ter seluer tijt
Nu wel nu wel wi sijn verblijt
Ons is gheboren een ghebenedijt
Nu wel god danck dat is der enghele fanck.
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Fo. C.xxi.v-Fo. C.xxij.r

+

No. CCXXXV. aant.

1.
Een kint is ons gheboren in bethleem
Dies hadde Herodes thoren
Dat scheen aen hem.
Als Herodes dat vernam
Dat dat kindeken || gheboren was
Was hi toornich ende gram
Ende hy ontsach hem das
Dat hy verliesen soude sijn rijcke groot
Hy peysde hoe hi mocht brengen dat kindekijn ter doot
2.
Doen Herodes dat vernam
Dat dat kindekijn geboren was
Te bethleem in die cribbe
Als die prophecie las
Doen dede hi al omme senden
Om meesters groot
Ende vraechde hoe hi mocht brengen
Dat kindekijn ter doot
Een kindeken is ons ghebo. &c.
3.
Drie coningen wt orienten
Quamen te Iherusalem
Sij vraechden waer hi gheboren waer
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Die coninc der ioden
Sij saghen in orienten
Der sterren schijn
Totter tijt toe dat sij vonden
Dat soete kindekijn
Een kindeken is ons ghe. &c.
4.
Herodes sprac totten coningen
Gaet wech/ ende soect dat kint
Met also grooter eeren
Men seyt hi is coninck
Coninck bouen alle coningen
Soe is hi fijn
Men seyt hi sal besitten
Dat rijcke mijn
Een kindeken is ons. &c.
5.
Als ghi dat kint hebt vonden
Keert wederom tot mi
Dat ick in corten stonden
Mach weten waer dat si
Ick soudet so gaerne aenbeden
Dat soete kindekijn
Het heeft so seer doersneden
Dat herte mijn
Een kindeken is ons. &c. ||
6.
Doen die coningen quamen
Buyten Ierusalem
Met vruechden dat sij saghen
Die sterre staen voer hen
Ter tijt toe dat sij vonden
Dat soete kindekijn
In doeckelkijns ghewonden
Al bider moeder sijn
Een kindeken is ons gheb. &c.
7.
Doen si dat kindeken vonden
So wast derthien daghen out
Si offerden hem te dien stonden
Myrre/ wieroock/ ende gout.
Dat deden sij daer omme
Daer was grooten noot
Sij vonden tkint ende die moeder
Van hauen bloot
Een kindeken is ons ghe. &c.
8.
Snachs doe si slapen wouden
Quam die engel Gods tot hem
Dat sij niet keeren en souden
Al doer Iherusalem
In eenen anderen weghe
So sijn sij ghekeert
Den wech tot haren lande
Alsmen ons leert.

+
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Een kindek
9.
Nu bidden wij desen kinde
Dat Iesus is ghenaemt
Dat hi ons wil bringhen
Daer bouen int soete lant.
Al daer die enghelen singhen
In alder tijt
Dat gonne ons God die heere
Der heeren ghebenedijt.
Een kindeken is ons ghe. &c.
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No. CCXXXVI. aant.

1.
Iesus kerst van Nazareene
Hi is gheboren van eender maghet reene
Daer om is God ghebenedijt.
2.
Alle die engelen van hemelrijc
Ende al die herderkens van aertrijc
Sij songen/ si hadden groot iolijt
Iesus kerst van nazareene. &c.
3.
Herodes die heuet vernomen
Daer is een nyeu coninc gecomen
Die rijcker soude sijn dan hi.
Ie. ||
4.
Herodes heuet ghesworen
Hi sal alle kinderen dooden in thoren
Die onder die twee iaren sijn
Iesus kerst van nazaree. &c.
5.
Hi dede soecken hier en daer
Ionge kinderkens van twee iaer
Die dede hi alle nemen dlijf.
Iesus kerst van naza. &c.
Doen Maria dat verhoorde
Datmen alle kinderen vermoorde
Des leedt si in haer hert verdriet
Iesus kerst van nazareene. &c.
7.
Si sprac tot Ioseph sonder sparen
Maect v bereet/ laet ons gaen varen
Wi souden wech sijn/ tis meer dan tijt
Iesus
8.
Maria quam aldaer gheuaren
Dair een man sijn coren ginc sayen
Si groete hem ende reet voerbi.
Ie
9.
God groet v man diet coren saeyt
Comter yemant die v na mi vraecht
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So segt dat ic hier leden ben.
Iesus kerst. &c.
10.
Doe Maria was wech gheuaren
Doen quam Herodes met sijnder scaren
Dat coren was rijp ter seluer tijt.
Iesus
11.
God groet v man die mayt v coren
Saechdy hier eenige vrouwe te voren
Die met haer hadde een kindekijn.
Iesus
12.
Doen ic hier sayde dat ic nu maye
Doe sach ic hier een schoon vrouwe varen
Si was ghecleet met wit habijt.
Iesus kerst van naza. &c.
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13.
Herodes sprac tot sinen heeren
Wij willen weder thuyswaert keeren
Si mach wel wten lande sijn.
Iesus kerst. &c.
14.
Herodes sprac tot sinen lieden
Hoort wat ic v fal ghebieden
Gaet henen soect dat kindekijn
Iesus kerst van nazareene. &c.
15.
Si ghingen van lande te lande varen
Die onder de twee iaren waren
Die dooden sij tot alder tijt
Iesus kerst. &c.
16.
Doen waenden sij dat kindeken te verdoen
Mer het was in egipten ghevloen
Ten wilde noch ghedoot sijn niet.
Iesus
17.
Duysent ende .xliiij. duysent reyn
Waren daer ghedoot kinderen cleyn
Sij willen alle Gods engelen sijn.
Iesus
18.
Nu bidden wij desen kinde
Dat hi ons allen bringhe
Hier bouen in sijn eewich rijck
Iesus kerst van nazareene. &c. ||
19.
Alle die engelen van hemelrijc
Ende alle clergie van eertrijc
Si verblijt van desen dinck
Iesus kerst van nazareene
Gheboren van eender maghet reene
Daer om is God ghebenedijt

No. CCXXXVII. aant.
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1.
Het was een maget wtuercoren
Daer Iesus af woude sijn gheboren
Dies ben ick vro
O o o benedicamus domino.
2.
Heer Iesus sprac tot Gabriel schoon
Hi seyde vaert neder wten troon
Dies ben ick vro.
O o o be.
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3.
Al totter stede van nazareth
Dair woont een maget onbesmet
Dies ben ick vro.
O o o &c.
4.
Groetse mi metten name mijn
Ende segt dat ic haer kint wil sijn
Dies bin ic vro
O o o benedica.
5.
Die engel was een bode goet
Hi quam neder metter spoet
Dies ben ick vro.
O o o. &c
6.
Te Nazareth al in die stede
Daer si lach in haer ghebede
Dies ben ick vro.
O o o benedic.
7.
Hi seyde/ God groet v suuer maghet
Ghi sijt die Gode seer wel behaghet
Dies ben ick vro. &c.
8.
Hi wil van v gheboren sijn
Iesus Christus die meester mijn
Dies ben ick vro.
O o o benedi.
9.
Als Maria dat verstoet
Wert si veruaert in haren moet
Dies ben ick vro
O o o benedic.
10.
Ende si sprac hoe mocht ick hem bekinnen
Want ic noyt man en begheerde om minnen
Dies ben ick vro. &c.
11.
Die heylighe gheest sal in v comen
Ghelijc den dau || valt op die bloemen
Des ben ick vro. &c.
12.
Maria weset onuersaecht
Het is die Gods sone dyen ghi draecht
Dies ben ic vro. &c.
13.
Iesus heeft v wtuercoren
Hi wil verlossen dat was verloren
Dies ben ick vro. &c.
14.
Van allen seere ben ick ghenesen
De deerne Gods wil ick wesen
Dies ben ick
15.
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Maria viel neder op haer knien
Den wille Gods moet in mi gheschien
Dies ben ick vro
O o o benedicamus domino.

Een devoot ende profitelyck boecxken

276
+

Fo. C.xxiiij.r-Fo. C.xxiiij.v

+

No. CCXXXVIII. aant.

1.
Dies est letitie/
in ortu regali
Nam processit hodie
ventre virginali
Puer admirabilis/
vultu delectabilis/
in humanitate
Qui est ineffabilis/
et inestimabilis/
in diuinitate.
2.
Mater hec est filia
Pater hic est natus
Quis audiuit talia
Deus homo natus
Seruus est et dominus
Qui ubique cominus
Nescit comprehendi.
Stupor iste geminus
Presens est et eminus
Nequit comprehendi.
3.
Orto dei filio
Virgine de pura
Ut rosa de lilio
Stupescit natura
Quem parit iuuencula
Natum ante secula ||
Creatorem rerum
Quod vber mundicie
Lac dat puericie
Antiquo dierum.

Een devoot ende profitelyck boecxken

4.
In obscuro nascitur
Illustrator solis
Stabulo reponitur
Princeps terre molis
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Fo. C.xxiiij.v-Fo. C.xxv.r

Fasciatur dextera
Qui affixit sydera
Dum celos ascendit
5.
Ut vitrum non leditur
Sole penetrante
Sic illesa creditur
Virgo post et ante
Felix est puerpera
Cuius sacra viscera
Deum postauerunt
Et beata vbera
Que etate tenera
Deum lactauerunt
6.
Orbis dum describitur
Virgo pregnans ibat
Bethleem quo nascitur
Puer qui nos scribat
In illorum curia
Qui canebant gloria
Noue dignitatis
Deus in sublimibus
Det pacem hominibus
Bone voluntatis.

+

No. CCXXXIX. aant.
Op die selue wise
1.
HEt is heden een dach der vrolijckheyt
In des conincx houe
Want aldaer ontfangen heeft
Een maecht van groten loue
Een kint gemaect al wonderlijc
Ende altemael ghenoegelijck
Nader menschelicheden
Dat daer leyt onrastelijck
Ende daer toe onsprekelijck
Na sijnder godlicheden.
2.
Die moeder is dochter wonderlijck
Haers soons/ want hy is haer vader
Waer hoorde oyt man diesgelijc
Hi is God ende mensch te gader
Hi is een knecht/ ende een heer
Hi is ouer al dats meer
Onbegripelijc te vinden
Teghenwoerdich ende verre
Waer hoorde oyt man dies wonders meere.
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Ten can gheen man versinnen
3.
Hi wert geboren inder nacht
Der sonnen verlichtere
Ende hi wert inden stal gheleyt
Alder werelt sochtere
Men wandt hem metten wen- || del lanck
Die de sterren maecte metter hant
Doen hi den hemel wrachte
Hi weende als een kindeken me
Doen hijt donderen ende wolcken de
Ende hi op voer met crachte
4.
Doen voort quam die weerde Gods soon
Al vander maghet puere
Ghelijc die lelien bloeyen schoon.
Wonder der nature
Dat hi in die maghet quam
Eer hi eenich dinck began
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So maecte hi hem verheuen
Dat die borsten der reynicheyt
Gauen melc der kintscelicheyt
Ten eynde vanden daghen
5.
Gelijc dat niet en quetst tglas
Daer die sonne schijnt dore
Ghelooue ic dat Maria was
Nae reyne ende vore.
Die moeder is ghebenedijt
In wiens lichaem besloten leyt
die gods soon wert mensch geboren
Weet dat die borsten heilich waren
Die God in sijn ionghe iaren
Te suygen hadde vercoren
6.
God den herderkens ontboot
Des nachts bi haer beesten
Metten enghel blischap groot
Van des conincx feesten
Die gewonnen heeft een maecht
Ende inder cribben was gelaecht
In doeckelkijns ghewonden
Hi is alder werelt heer
Ende van ghedaenten scoonder meer
Dan yemant is gheuonden
7.
Doemen de werelt al bescreef
Ghinc een maecht met kinde
Te bethleem daer si doen bleef
Ende voldroecht tkint ten ynde
Daermen af scrijft inden houe
Ende glorie singt met groten loue
Van groter weerdicheden
God hier bouen van hemelrijc
Verleene ons menscen op eertrijc
Van goeden wille/ vrede

No. CCXL. aant.

1.
Dies est leticie/
nam processit hodie
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Christus rex de virgine/
sine viro/
vir || gula de flore modo miro.
2.
Res miranda creditur
Virgo nondum leditur
Verbum hanc ingreditur
Sine viro
Sed saluo pudore/ modo miro.
3.
Castitatis lilium.
Profert virgo filium.
Christum regem dominum
Sine viro
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Fo. C.xxv.v

Ut vellus sub rore/ modo miro
4.
Virgo mater nescia
Corruptele/ gratia
Spiritus fit grauida
Sine viro
Rubus in ardore/ Modo miro.
5.
Natus est in Bethleem
Passus in Ierusalem
Sustulit pauperiem
Modo miro
Paruulus amore/ Sine viro

+

No. CCXLI. aant.

1.
Ad festum letitie
nos inuitat hodie
spes et amor patrie
celestis
2.
Natus est emanuel
Quem predixit Gabriel
Vnde sanctus Daniel
Est testis.
3.
Iudea gens misera
Credis verbis/ propera
Esse potes libera
A malis.
4.
Ergo nos cum gaudio
Nostra simul concio
Benedicat domino
In terris.
5.
Gratias paraclito
Patrique ingenito
Dicamus et filio
Regis.
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No. CCXLII. aant.

Nunc dimittis seruum tuum domine/
secundum verbum tuum || in pace.
Quia viderunt oculi mei: salutare tuum
Quod parasti: ante faciem omnium populorum
Lumen ad reuelationem gentium/ et gloriam plebis tue israhel.
Gloria patri & filio. &c.
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No. CCXLIII.

Magnum nomen domini emanuel/
quod annunciatum est per Gabriel
Hodie apparuit apparuit in Israel/
sunt completa que predixit Daniel
De Maria virgine natus est el.
Eya eya virgo deum genuit/
sicut diuina voluit clementia

Hier nae volgen veel leysenen/ ende sommighe gheestelicke liedekens/
daer men die noten niet af en heeft connen gheuinden/ de welcke nochtans
een yeghelijc lichtelic vinden mach/ die de weerlike liekens can daer si
op gaen/ die welcke voer elcke leysene gheteekent staen.

No. CCXLIV.
Dit liedeken gaet op die wise van Vriendelijcker aert.
1.
GHetrouwer lief en vant ic niet
Als ick mi bedencke in minen sin ||
Hoe vriendelic dat hi mi aensiet
In hem is verborgen gestadige min.
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Mijn minne viel hem so swaer
Wel drie en dertich iaer
hi had mi lief ende ic en achtes niet
Dies moet ic truerich wesen
Want hi voer mi ten stride ghinc
daer hi so menige wonde ontsinc
Waer doer wi sijn ghenesen
2.
Hi heeft verwonnen des vyants macht
Ghestadighe minne heeft hem daer toe bracht.
Want sijn cracht wt liefden was
Dat can ick wel bekinnen
Hi was eens conincx soon
Ende seer van formen schoon
Sijn mogentheyt/ sijn edelheyt
Die en can ic niet versinnen
Mijn ongestadicheyt is mi seer leet
Want ick mi sijns onweerdich weet
Als ick mijn cleynheyt kinne
3.
Hi wort ghedient met grooter macht
Die helsche schare ontsiet sijn cracht.
Doer hem verblijt tot alder tijt
Och alle sijn huysghesinne
Haer weelden sijn so groot
Dat si altoos oueruloot
Druc en liden en is daer niet
Tis seer verre van daer verdreuen
Men iubileert daer tot alder tijt
Der engelen sanc daer seer verblijt
Sijn ouer schoon godlijc wesen.
4.
Sijn vrolijck wesen dat is seer soet
Dat my na hem verlangen doet
Hi heeft mi dick/ voer gheleyt den strick
Nu heeft hi mi gheuangen
Seer vast in sijn behoet
Dat ick hem beminnen moet
Waer ick mi keer/ nochtans hi meer
Dat wondert mi als ict versinne
Aldat ick hebbe coemt mi van hem
Want ic seer cleyn van hauen ben
Hoe mocht ick hooger minnen
5.
Gelijc die leeraer doet verstaen
Alle machte des werelts is onderdaen
Hi heeft regiment int firmament
Haren loop doet hi regeren
Hi gheeft der aerden cracht
Dat si ons versaden mach
Met haerder vrucht/ sijn groote duecht
Die vloeyt tot allen eynden
Vroet ysser die snelle doot
Sijn rijc en heeft gheen eynde ||
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No. CCXLV. aant.
Dit liedeken gaet op die wise alsoot beghint
1.
MAria saert/ van edelder aert
Een roose bouen allen doren.
Du hebtste met macht/ weder om ghebracht
Dat langen tijt was verloren
Doer Adams val/ hebt met ghewalt
Sinte Gabriel voersproken
Helpt dat niet en wert gewroken
Mijnre sonden schult/ nu wert mijn hulp
Want gheen troost en is
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Daer du Maria niet en bist
Bermherticheijt te verweruen
Inden lesten int/ v van mi niet en vint
Als ic sal moeten steruen
2.
Maria milt/ du hebst gestelt
Die alde vaders wten verlangen
Die iaer en dach/ in wee in clach
Die voerhel hielt gheuangen
In alder tijt/ sidy ghebenedijt
Daer doer des hemels poorten
Te samen sijn ontsloten
Een heer af quam/ die hem benam
Pinen sware/ doer een ionckfrouwelijck baren
3.
Maria reyn/ du bist alleyn
Der sondaren troost op eerden
Daer om v heeft/ de eewige wijsheet
Een moeder laten werden
Den hoochsten heyl/ die int grote oerdeyl
Ten ioncsten dage sal richten
Hout mi in dijnre verlichten
O weerde vrucht/ alle mijn toevlucht
Heb ick sondaer/ aent cruyce bistu maer
Met sinte Ioannes ghegheuen
Op dat du mijn/ lief moeder wilste sijn
Bescermt mi in dit leuen.
4.
Maria claer/ du biste voerwaer
In groter smerte beuanghen
Als dine vrucht/ in eere ende in ducht
So scandelijc wert gheuangen
Doer sinen doot/ verwerft mi roose root
Te beteren hier mijn leuen
Terstont ben ick ghegeuen
Met sulcke pijn/ ende alder alleyn
Sonden scult/ ben ic v ghedult
Aen lijf ende ooc aen eynde
O rose root/ dese crancheyt groot
Wilt corts nu van mi weynden.
5.
Maria saert/ gemeerdert wert
In di groot liden en smerte
Als v kint doot/ een spere groot ||
Doerstac sijn saechte herte.
Sijn bloeden sacht/ dat crancte dijn cracht
Mistroost dat dede v sincken
Men sach Ioannes wincken.
Gheras hi liep/ ende v op hief
Doen dat sweert/ dijn siel doer sneet
Daer Symeons woerden af ghewagen
O vrouwe waert/ hy leyt int aert
Des leuens heere beclaghet.
6.
Maria weert/ als mijn arm siele keert
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Van deser werelt moet sceyden
So coemt tot mi/ ende bescermt ghi
Op dat mi niet en verleyde
Die valsce tyran/ als ic niet en can
Sijn duuels list bekinnen
O Maria doet mi v minnen
Werpt om mi coen/ dijns mantels zoem
Wanneer dijn kint/ rechten wilt
So toont v ioncfroulike borsten
Dinen soon Iesu/ spreect/ gheeft my nu
Den sondaer die eewige ruste.
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No. CCXLVI.
Dese leysen gaet op die wise Ick en hebbe gheenen man/ die mi
verhuegen can
Bi hem die scrijft Borse sonder ghelt
Was dese leysen ghestelt
1.
ALder maechdelijcste moeder
Maria gebenedijt
Die baerde onsen behoeder
Dus sijn wij al verblijt
Want God aensach v groot ootmoet
Dus nam hi aen vleesch ende bloet
In v reyn suyuer greyn
Dus payen wi dat kindeken cleyn
Gheboren van eender maghet reyn
Het weent so menighen traen
Het sal ons van sonden dwaen
2.
Wat wonderliker cuere
Dat God nu heeft ghewrocht
Onsterffelijcke natuere
Heeft sterffelicheyt besocht
Thoochste totten nedersten quam
Ende tnederste totten hoochsten clam
Is dit niet vry bestaen
Dus paeyen wi dat kindeken cleyn
Gheboren van een. &c.
3.
Die coninc groot van machte
Die eewich domineert
Onder het ioetsche gheslachte
Is hi ghedescendeert
Ende heeft geleden om ons behout
Honger/ dorst/ heet/ en cout
Ende dicwils moede ghegaen ||
Dus payen wij dat kinde. &c.
4.
Den wech volmaect int wesen
doelt selue eylaes waer hi trect
Die waerheyt hoochste ghelesen
Wort selue bespot beghect
Het leuen dat elc sijn leuen gheeft
En die ons reden ghegeuen heeft
Heeft selue die doot ontfaen.
Dus payen wi dat kinde. &c.
5.
Die stercste man van leden
Is gheworden een teeder kijnt

Een devoot ende profitelyck boecxken

Die gheuer is van vreden
Hi weent alsoot wel schijnt
Eylacy eer verdriet ghenaect
Den pays ware goet ghemaect
Wij hebben alle misdaen
Dus payen wi dat kindeken. &c.
6.
Princesse Maria reyne
Wel alder suyuerste maecht.
Bidt doch v kindeken cleyne
Dat hi ons niet en plaecht
Want al is sijn ontsermen groot
Wij leggen thooft in uwen scoot
Eer ons die sonden slaen
Dus payen wi dar kindeken cleyn
Gheboren van eender maghet reyn
Het weent so menigen traen
Het sal ons van sonden dwaen
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No. CCXLVII. aant.
Opten voys vande busonnette was dese leysene ghestelt met bliden sinne/
alsoe men singt van coppen minne.
1.
BEdrijft nu vruecht/ bedrijft nu melodie
Bedrijft nu melodie
Loest die maecht ghebenedijt
Die ons allen heeft verblijt
Ghequijt. Wient spijt
Sy heest veruult het woort van prophecie
Gheloeft sidy Marie.
Si heeft verblijt der engelen ierarchie/ der engelen ierarchie
2.
Mids dese schone ionge dracht
Gheboren opten alder coutsten nacht
Bewacht Voerdacht
Albi des vaders cracht
Ghebaert hebdy v kint/ wel schoone suyuerie.
Gheloeft sidy Marie.
3.
Die herdekens opt velt waren seer verblijt/ si waren seer verblijt
Sij songhen/ si spronghen/ sij dansten onueruaert
Si liepen seer blidelijc te bethleem waert.
Vermaert Verclaert
Het was hen gheopenbaert
Dies waren si vry van melancolie
Gheloeft sidy Marie. ||
4.
Besneden wert Iesus gods liefste tresorie/ gods liefste tresorie
Ten achtsten dage vol alder ootmoet
Symeons woerden Maria wel verstoet
Doer dbloet Seer goet
Was tstorten ons behoet
Want het heeft ons behoet voer die helsche partie
Gheloeft sidy Marie
5.
Drie coninghen van groter seignorien/ van groter seignorien
Sochten dit kindeken/ elck wt eenen vreemden hoecke
Si haddent ghelesen in propheten boecke
Tbesoeck Seer cloeck
Deden si sonder vloeck
De clare sterre inden hemel zye
Gheloeft sidy Marie.
6.
Herodes wreet sijnde vol der hatie/ vol der hatie
Die ionghe kinderen wt nide groot
Sijn tyrannen te doden gheboot.
Dies schoot Ende vloot
Maria wt sulcker noot
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Vragende Ioseph/ waer yst best dat ic vlie
Gheloeft sidy. &c.
7.
In egipten dat ons die vlucht geschiede/ dat ons die vlucht gheschiede
Een lantman sijn koorne heeft ghesaeyt
By miraculen niet langer ghedelaeyt
Ghepaeyt Verfraeyt
Heeft hi ter stont ghemaeyt
Sulc wonder en geschiede nie
Gheloeft sidy Marie.
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8.
Princesselike maecht regente der hellen prijs/ regente der hellen prijs
Wij bidden v met deuoter zede
Kaerle onsen Keyser verleent pays en vrede.
Onse stede Daer mede
Dit nu is onse bede
Beschermen wilt voer verraderie
Bidden wij v Marie.

No. CCXLVIII.
Dese leysen gaet op die wise van Verdelo ta faict grande follie/ ghestelt
bi Quot/ ter eeren Marie.
1.
COmt al dat leeft/ ende reden gheeft
Loeft Gods sone van hemelrijcke
Ende haer die hem ghedragen heeft
Hier binnen den aertschen wijcke
En slaet ons nu gheen swijcke
Om haer te louen wi menscen cranc
Doer haer alder hoochste ontfanc
Los/ vry van allen versijcke ||
2.
Noyt soeter boetschap was ghehoort
Dan van den enghel Gabriel
Die welcke die dat goddelijck woort
Mariam brochte/ ende niemant el
Tbetaemde haer wter maten wel
Dat si antwoerde de suuer greyne
Ende sprac/ siet hier Gods deerne cleyne
Mi moet gheschien nae Gods beuel.
3.
Het hoochste mysterie was daer present
Vereenicht met godlic accoort
So dat by haer volmaect consent
In vleesch verandert is het goddelijck woert.
Het was ons menschen een groot confoort
Dat ghi Maria reyn maechdelijck oert
Voer alle beghin vercoren waert
Om god ende mensch te brengen voort
4.
Hoe wel staet ons te gheloouen dan
Sonder twifel ost ghekijf
Dat God in Maria wert sonder man
Als in Adam dat eerste lijf
Wert van hem sonder vrou een wijf
Dus ontfinck Maria/ die suyuer puere
Den scepper in haer bouen nature
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Dwelc was voer ons een salich beclijf
5.
Het godlijc secreet heeft dit voersien
Dies si so wonderlijck heeft ghewrocht
Het moeste bi eender maecht gheschien
Dat wi tot gracien sijn gherocht
Des vyants bant is nu ontknocht.
Want wter hoochster Gods mogentheyt
Quam God aennemen onse menschelicheyt
In v/ die noyt quaet en docht
6.
Dus bleef Maria met God bevrucht
Alleene doer des enghels woerden soet
Hi seyde Maria sijt sonder ducht.
Ghi hebt ontfangen dat opperste goet
Adams misdaet is nu gheboet.
Ghi sult na neghen maenden termijn
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Gods eerweerdighe vercoren moeder sijn
Ende dat doer v perfecte ootmoet.
7.
O weerdige Maria suyuer maecht
Hoe was v moederlijc herte verblijt
Doen ghi uwen eyghen sone saecht
Gheboren/ dat enghelijc iolijt
Die herderkens songen ter seluer tijt ||
Ons is gheboren een vruchte vol weerden
Die ons pays brengt hier opter eerden
Dat is ons menschen groot iolijt
8.
Als seuen dagen waren leden
Van sijn geboerte den .viij. dach
So was dat kindeken besneden
So ons scrifture doet gewach.
Vijf dagen daer in datmen sach
Gheleet bi eender sterren claer
Iaspar/ Melchior/ Balthasaer/
Homagie hem doende dyet vermach
9.
Princesselike moeder/ende maghet playsant
Het was v om hooren een bitter leet
Doen ghi in dat egipten lant
Moeste vlien doer Herodes wreet
Dies tsweert vau rouwe v siele doersneet
Daer nam die processie een beghin
Van Symeon/ maechdelijc swin
Om die te liden waert bereet
10.
Bidt alle Mariam dese moeder goet
Ende haerder vrucht ghebenedijt
Dat hi ons verleene doer haer ootmoet
Pays ende naringhe in onsen tijt
So moghen wi worden verblijt
Ende in dit leuen troostelijc gaen
Wilt ons ter wterste noot bistaen
Segt alle Amen die sondaers sijt

No. CCXLIX.
Dese leysen gaet opde voys van een ypers mer liedeken Wij hebben
gheweest in fantasien.
Ian die enghels sonder ghetreur
Was van dese leysene facteur
1.
DAt Adam inden appel beet
Dat mach ons allen wel wesen leet
Want bi dien in pine wreet
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Ghebrocht sijn groot en cleene
Eua ghi deet ons cranc bescheet
Eylaes
Dat ghi ons bracht in weene
2.
Tfij ghelooft ghi tserpent seer sel
Dat ghi den woerde Gods waert soe rebel.
Doende Adam sulc een ghequel
Tghebot heeft hi ghebroken
Dijn troost het dede dit opstel
Eylaes
Het wort op ons ghewroken
3.
Die gramscap Gods in toorne swaer
Sloot den hemel vijf. M. iaer
Des laghen lange int misbaer
Die oude vaders in liden
Wachtende een kindeken claer
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Eylaes ||
Dwelck datse soude verbliden.
4.
Het hoochste mysterie heeft dat versien
Dies daelde denghelijc engien
Ghegroet sijt Maria/ in wien
Veel gratien sijn gheresen
Groot wonder hadt ghi in dien
Eylaes
Ende wert versaecht mids desen
5.
Gabriel sprac sijt onuersaecht
Ghi hebt den vader so behaecht
Hi wil dat ghi gods sone draecht
De heylige geest sal v omgorden
Doert volmaect consent deser suuer maecht
Onbeclaecht
Dwoert is vleesch gheworden
6.
Maria sijnde onbeswaert
In duechden alder meest vermaert
Het duyster der hellen heeft sy verclaert
Sonder wee oft sonder pijn
Heeft si god ende mensch gebaert
Verclaert
Der sielen medicijn.
7.
Van sonden bleef si onbesmet
Ende woonende te Nazareth
Gheboren wter ioetscher wet
Moeder ende maghet vercoren
En ware niet v kindeken net
Eylaes
Wij waren verloren
8.
Nu bidden wi dese maget goet
Die Adams sonde heeft gheboet
So dat haer volmaecte oetmoet
Ons verloste al ghemeyne
Doert storten vant onnosel bloet
Eylaes
Van haer kindeken cleyne.

No. CCL.
Dese leysen gaet op den voys Frere fillibert reuenant de Paris.
In spijt van alle die helsche ghesellen/
wilde sielen dese leysen stellen.
1.
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EEn maghet soet
Reyn wtghelesen
Heeft ons van thelsce serpent beurijt
Haer suyuer bloet
Is vleesch bi desen
Met twoort geworden ghebenedijt
Gabriel om onser alder profijt
Ghesonden was van gode.
Dien God die vader heeft
Als des hemels hoochste bode
Dus laet ons al ghemeyne
Lonen Maria die suuer iuecht
Ende Iesum haer kindeken cleyne
Van haer gheboren is shemels vruecht.
2.
V groot ootmoet ||
Moeder vol trouwen
Heeft Christum wten hemel ghehaelt
Die goddelijcke vloet
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Des hemels bedouwen
heeft v ter liefden gods bestraelt
Adams sculden heeft hi betaelt
Aent cruce/ dits claer bescreuen.
Ende tsvaders gramscap is ghedaelt
Al doer v vruecht verheuen
Dus laet ons al ghemeyne. &c.
3.
Het hemelsche licht
Opt aertsche rijcke
Heeft ons bewesen die waerheyt claer
O ghebenedide
Ende wech publike
God ende mensche eewich eenpaer
Voer dbeghin der werelt voer waer
Int secreet gods besloten
V dancken wij reyn maghet eerbaer
Wten boom van Iesse ghesproten
Dus laet ons al ghemeyne. &c.
4.
Die crachtighe cracht
Nye sijns ghelijcke
Is ons gheboren van eender maecht
Die machtighe macht
Van allen wijcke
Die claerheyt die ons claer bedaecht
Het hoochste dat god oyt heeft behaecht
Heeft voer ons willen steruen
Een sondich besmetten van ons veriaecht
Dwelck ons wilde bederuen
Dus laet ons al ghemeyne. &c.
5.
Ootmoedelijcke iuecht
Princesse vol ghenaden
Bidt voer ons uwen sone soet
Doer uwe duecht
Staet ons in staden
Al is ons leuen quaet
Doer sijn weerde precioes bloet
Dwelc hi ons heeft ghegeuen
O god die naect aent cruce stoet
Verleent ons v eewich leuen
Dat bidden wi alle ghemeyne
Moeder ende maecht reyn suyuer iuecht
Ende Iesum v kindeken cleyne
Van v gheboren is shemels vruecht.

No. CCLI.
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Dese leysen gaet op die wise van Den lustelijcken mey Christus playsant.
Soect vore onder die liedekens
Mathijs compere doer Gods moeder
Maecte dese leysen als sheyligen gheests broeder
1.
GHegroet so sijt Maria
Moeder ghebenedijt
Gratia plena ||
Der godheyt sijt beurijdt
Nu ende in alder tijt
Maect ons van sonden quijt
V ende v kint hier ghedaelt beneden
Dancken wij menichfout
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Want hi heeft sijn ionghe teeder leden
Voer ons ghesticht aent cruycen hout.
2.
Ghi hebt des vaders woort
Veruult doer v ootmoet
Ende doer v accoort
Ist gheworden vleesch ende bloet
Gheloeft sijt moeder soet
Ghi baersde ons behoet
V ende v kint hier ghedaelt. &c.
3.
Die godheyt hoochste die wijn
Hebt ghi gheopenbaert
Christus het hemelsche schijn
Als mensche ghehantiert
Reyn moeder ghemaniert
Die themelsche rijck verciert
Was gheboren hier int dal beneden
Wi dancken menichfout. &c.
4.
Die herderkens ontsprongen
Op den couden kerstnacht
Mits dat die engelen songen
Gloria svaders macht
In excelsis nu lach
Deo die salighe dracht
Was gheboren hier int dal. &c.
5.
Doer des engels sanc aenhoren
Verwondert seer in dien
Daer Cristus lach gheboren
So liepen sijt aensien
Elck met gheboghen knien
Sijnde voi melodien
Ghingen si tkindeken aenbeden
Ende dancken menichfout
6.
Als sijt warachtich vonden
Dat die engel hadde verclaert
Hebben sij in corten stonden
Dit al gheopenbaert
Ende liepen ter cudden waert.
Neerstelijck seer onueruaert
Haer scaepkens vonden sij in vreden
Ende dancten hem menichfout. &c.
7.
Louen wij nu te samen
Tkint ende sijn moeder Marie
So dat ons tonser vramen
Een goet nyeu iaer gheschie
Hoochste seignorie
Iaecht van ons die helsche prie
Al ons dleuen hier begeeft beneden
Bidden wi menichfout
Die hebt v ionghe teeder leden
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Voer ons ghestrect aent cruycen hout.

No. CCLII.
Dese leysen gaet op die wise Wel lieue manneken ghi sijt een hanneken.
||
Als Ioris hellen dese leysen stelde
Ter eeren Maria/ was qualijck bi ghelde.
1.
HOort aen ons vrolijcheyt
Waer bi nu vruecht gheschiet
Alle shemels ondersaten
Wij waren int verdriet
Hadde Gods sone niet
Ghecomen tonser baten.
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Mer die heere heeft aenghesien
Die grote ootmoet vol trouwen
Van sijnder deernen/ In wien
Veel gratien souden gheschien
Bouen alle ander vrouwen
In wien Veel gratien sou. &c.
2.
Een suyuer maghet net
Wonende tot Nazareth
Maria was haren name
Al vander ioetscher wet
Maria reyn ende onbesmet
Van der erf sonden blame
O Maria wel ghebenedijt
Moeste ghi van gode wesen
Die v dus heeft/ Beurijdt
Want ghi sijn woonstede sijt
Noyt reynder wtghelesen
Beurijdt Want ghi sijn woon. &c.
3.
O alder soetste iuecht
Bouen dijn suyuer duecht
Noch waerdy so ootmoedich
Dies hem tot onser vruecht
In v heel heeft verhuecht
Die godheyt oueruloedich.
Want na Esayas prophecie
So menich iaer voerscreuen
Waert ghi bevrucht/ Marie
Met shemels melodie
En sijt reyn maghet bleuen
Marie Met shemels melo. &c.
4.
Op een den coutsten nacht
Baerde ghi uwe dracht
Al sonder wee oft pine
God heeft v dies bewacht
Want het was wel in sijn macht
Also gheboren te sine.
Recht so die clare sonne schijnt
Doert glas sonder bescaden
So baerde Maria/ Haer kijnt
Van smette onghepijnt
Al bider Gods ghenaden
Haer kijnt Van smette on. &c.
5.
Also scriftuere seyt
Voer ons dat si beuecht
Tserpent der helscher soorte
Bi dien so yst wel recht
Dat men haer lof toe lecht
Bi Ezechiels poorte.
Wtuercoren als de sonne claer
Ende schoonder dan die mane
Sijt ghi Maria/ Voerwaer ||

+
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Gedeons vlies troostbaer
Draecht onser alder vane
Voerwaer Gedeons vlie. &c.
6.
Lof schoon roose playsant
In Iericho gheplant
Lof spieghel sonder smette
Lof Dauids herpe triumphant
Ons troost ende ons onderstant
Lof suyuer fiolette
O lelie wit vol ruecken soet
Onder die doornen schone
Sijt eewich van mi/ ghegroet
Al doer dijn suyuer bloet
Dwelc God wert in perfone
Ghegroet Al doer dijn suy. &c.
7.
Princelike maecht
Die God dus hebt behaecht
Doet doch voer ons die boete
Al onsen druck veriaecht
Oerloge heeft ons gheplaecht
Hout ons pays ende vrede
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Fo. C.xxxij.r-Fo. C.xxxij.v

Ende na dit leuen gheeft ons spel
Daer dengelen vruecht bedriuen
Wij wilden met herten/ snel
Bi v lieden wesen wel
Maria wilt bi ons bliuen.

+

No. CCLIII.
Op de wise van den lustelijcken mey/ maer men moet dat leste veers
dobbel singen
1.
LAet ons te samen
Nu alle verbliden
Want tot onser vramen
Tot desen tiden
Gheboren is dliefste kint daer dach op daecht
Het heeft god drieuuldich also behaecht
Lof/ danck/ ghemeene doet
Den kindeken cleene soet
Ende eert Maria sijn moeder ende maecht
2.
Thoochste beuel
Der godheyt oueruloedich
Ontsinck seer snel
Maria ootmoedich
Ende baerde Iesum haer kint onuersaecht.
Het heeft God. &c.
3.
Wt svaders macht
Is ons ghegheuen
Op den kerstnacht
Ons steruen/ ons leuen
Dies thelsche conroot gheheel is nu gheplaecht
Het heeft God drieuuldich alsoe. &c.
4.
Int eertsche beuanck
Hier int dal beneden
Als mensche cranck
Voer ons heeft gheleden
Veel nijts/ daer na vanden ioden beclaecht
Het heeft God driuuldich alsoe behaecht. &c. ||
5.
Aent cruycen hout
Om onse sonden
Dit kindeken stout
Ontfinck vijf wonden
Ende heeft om onse schulden die doot ghewaecht
Theeft God driuuldich also. &c.
6.
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Den bitteren doot
Om ons ghestoruen
Die gramschap groot
Sijns vaders verworuen
Ende heeft het sondich werc van onsgheuaecht
Het heeft God driuuldich so behaecht. &c.
7.
Maria princersse
Van gratien moeder
Weest ons troostersse
Voer ons behoeder
Int eynde/ voer v kint ons vane draecht
Dat onse siele van hem mach sijn behaecht
Lof/ danc/ ghemeene doet
Den kindeken cleene soet
Ende eert Maria sijn moeder ende maecht.
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Fo. C.xxxii.v-Fo. C.xxxiij.r

+

No. CCLIV.
Op die wise van Dat nieuwe iaer verblijt/ ghi die in slape sijt.
Bi Balleken ront beseuen
Was dese leysen wt ghegeuen
1.
NU mensche v ontwect
Stelt v in God perfect
Al in dit dal van weene
Gods moeder onbeulect
Heeft ons als nu ontdect
So soeten kindeken cleene
2.
Stelt v om louen al
Die sijt int swerelts dal
Gods moeder wtuercoren
Want van der sonden val
Heeft si sonder ghetal
Verlost die waren verloren.
3.
Want doer Adams misdaet
Waren wij allen beschaet
Den hemel wert ghesloten
Onser en was gheenen raet
Niet voer dat suyuer saet
Wt Iesse was ghesproten.
4.
Die soete suyuer iuecht
Wies op in alder duecht.
Met een ootmoedich leuen
Och mensche sijt verhuecht
Wel ghi verbliden muecht
Dat serpent heeft si verdreuen
5.
Aue was Gabriels woort
Om onser alder confoort.
Maria ontsinck die groete
Ick stelle mijn accoort
Al in Gods wille voort
Sprack si met soeten woorden ||
6.
Gods gramschappe heeft si gheslaect
Ende onsen pays ghemaect
Ghebenedijt moet si wesen
Die godheyt is ghedaect
In haren lichaem naect
Dies sijn wij alle ghenesen
7.
Princesse ick soecke ootmoet

Een devoot ende profitelyck boecxken

Aen v Gods moeder soet
Die maghet sijt ghebleuen
Wanneer ic steruen moet
Dat ghi mijn siele behoet
Bi v int eewich leuen.
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Fo. C.xxxij.r-Fo. C.xxxiij.v

+

No. CCLV. aant. aant.
Op die wise Vecy lamour qui tient mon cueur en payne oft Tant que ie
viuray
Ter eeren Marien lof ende danck
Laureys baert dese leysene sanck.
1.
O Maria
Hebt eewich lof en danck
Die dwoert Eua
Verkeert/ tot aue dwanck
Dies make ick sanck
Van v reyn suyuer duecht
Want thoochste goet
Wt shemels heerscappie
Wert vleesch ende bloet
In v schoon maghet Marie.
Dies melodie ons nu geschiet ende vruecht
Schoon sacristie daer God in heeft verhuecht.
Lof al wt minnen
Met bliden sinnen
Maria reyn
Gods liefste greyn
Die Seraphinnen
Ende Cherubinnen
Louen v certeyn
Bouen alle vrouwen int shemels pleyn
2.
Die God behaecht
Maria is/ ende was
Moeder ende maecht
Si van haer kint ghenas.
Ghelijc doer een glas/ die clare sonne schijnt
Voort baerde net
Int baren sonder wee
Oock onbesmet
Nae tbaren schoon als snee
Int hoy bi beestkens twee
Heeft si gheleyt haer kijnt
Eylacy het weent alree
Want hem die coude pijnt
Lof al wt minnen Met bli. &c
3.
God schiep Adam
Sonder vrouwelijck saet
Sghelijcx soe quam
Oock sonder mannelijck daet
Int smenschen staet
Gods sone ghebenedijt ||
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Maria in wien
Suyuerheyt vloeyt eenpaer
Sy was voersien
Van God/ tot dien vruchtbaer
Als spieghel net en claer
Die ons heeft al verblijt
Gheen smette en is in haer
Noch was in gheender tijt.
Lof al wt minnen. &c.
4.
Ezechiel
Een poorte sach/ si sloot
Die sijt ghi wel
Maria schoon roose root
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Fo. C.xxxiij.v-Fo. C.xl.r

Ende Aarons rijs mingioot
V oock prefigureert.
Dwelck heeft ghebloeyt
Teghens natueren cracht
Dies is ghegroeyt
Een schoon amandel dracht
Tsghelijcx ooc God voersacht
In v ghepropheteert
Dies nu dijn vruchtbaer macht
Oock bouen al passeert
Lof al wt minnen. &c.
5.
Princesse yent
Vruchtbaer Cedar gheplant
Libanus ontrent
Schoon olijfboom playsant
Ghi staet soe triumphant
Al in des hemels velt
Ghelijck Cypres
Seer vruchtbaer inden berch
Van Syon es
Soe sijt ghi sonder erch
Onser alder vruchtbaer merch
Alsoe scriftuere vertelt
My arm sondich dwerch
In uwer gratien stelt.
Lof al wt minnen
Met bliden sinnen. &c.

+

No. CCLVI.
Op die wise Het moet ghefomfelt sijn.
Laureys Baert/ bi den enghen andrijs
Behaelde met dese leysen eere ende prijs.
1.
PEyst nu om te louen fijn
Broeders al ghemeyne
Dat suyuer maechdekijn
Die in haers herten scrijn
Droech des hemels doctrijn
Ende heeft tserpents fenijn
Ghemaect van machte cleyne
2.
Van dat woort/ dat was ghehoort
Menich iaer voersproken
Dede denghel trappoort
Voer Maria/ die daccoort
Hielt tonser alder confoort
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Consent en was niet/ twoort
Was tvleesch ende bloet in haer beloken. ||
3.
Op een den coutsten nacht
In een soe woesten schuere
Was van haer hoghe gheacht
Gheboren die godlike macht
Die aen dat cruyce vacht
Ende verwan des viants iacht
Ende brocht ons wt ghetruere
4.
Al nader ioetscher wet
So wilde hy sijn besneden
Aen het alder scamelste let
Drie edel Coninghen net
Sochten tkint onbesmet
Naect in dat hoy ghelet
Hebben sijt aen ghebeden.
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5.
Een fel veninich ghebroet
Gaf last sijn adherenten
Te dooden die edel vloet
Maer doent die moeder verstoet
Si vluchte/ hi wert verwoet
Ende dede maken een vloet
Van dbloet der innocenten

Fo. C.xl.r-Fo. C.xl.v

+

No. CCLVII.
Op die wise Hoort toe hoor toe ghi ruyters al gemeyne
Peeter van vuystenberghe om shoops vermeeren
Maecte dese leysen Maria ter eeren
1.
QVaet viandich saet/ boos obstinaet
Die Eua brochte in groot ghequel
Want haren raet/ maect desperaet
Adam brekende Gods beuel
Dies doe verwerf die doot seer stranck
Hy/ die onsterflijck is beseuen
Ende wi alte samen doer bedwanc
Moeten hier laten dleuen.
2.
Gods gramscap swaer/ vijf duysent iaer
Hielt den hemel ghesloten vast
Mer cort daer na een maecht voerwaer
Heeft ons ontsloten die grote last
Mids dat God sinen engel sant
Te Nazareth binnen der stede
Dair hi die suyuer maget vant
Alleene in eenichede.
3.
Aue sprac hy/ scoon maget ghi
Sijt nu vol gratien vercoren
Ontfaen suldy/ Gods sone vri
Die wort van v gheboren
Ic en bekende noyt gheenen man
Hoe soude dat moghen wesen?
Noch ooc en sal/ aldus mi dan
Verwondert seer van desen.
4.
O maechdelijc graen/ hoort mijn vermaen
Och bloeme bouen alle wiuen
Ghi sult ontfaen/ Gods sone saen
Ende suyuer maghet bliuen.
Die maget viel neder op haer knien
Al wt ootmoedic- || heyt reyne
Nae uwen woorden moet mi gheschien
Siet hier Gods deerne cleyne
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5.
Op den kerstnacht/ was dese dracht
Gheboren alsoot God heeft voersien
Dies thelsce iacht doen bleef versmacht
Heer Iesus cause was van dyen
Ten achtsten dage reyn onbelet
So ons bewijst die scriftuere
Was hi besneden na doude wet.
Als God ende mensche puere
6.
Drie coningen reyn/ quamen int pleyn
Bi eender sterren schone
Om tgoddelijck greyn/ ende mensche certeyn
Te aenbeden in persone
Sij dancten Iesum menichfout
Te Nazareth bider steden
Ende gauen hem wierooc/ myrre/ ende gout
Met grooter weerdichede
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Fo. C.xl.v-Fo. C.xli.r

+

No. CCLVIII.
Op die wise Alle mijn ghepeys doet mi so wee/ mer den vijfsten regel
singt tweewerf
Mathijs compere wt ionsten bequame
Maecte dese leysen om prijs/ in Christus name
1.
REyn maechdeken/ schoon/ onbesmet/
Ghi waert van edelen bloede
Ghi woonde te Nazareth
Ghesproten wt Iesses roede
Voersien had v die vader wel
Dies daelde die engel Gabriel
Met woorden snel/ na gods beuel
2.
Ghegroet sijt edel maghet soet
Van Gode wtuercoren
Alleen doer v groote ootmoet
Wert van v een kint gheboren
De helle sal dies hebben nijt
Ende tvoerburch wortter bi verblijt
Gebenedijt dies maget sijt
3.
Si sprac hoe sou dat geschien
Ende wert versaecht in desen
Si hadde groot wonder in dien
Hoe dattet mochte wesen
Dies hadde dit een dencken an
Want noyt erfsonde in haer quam
Van eenich man/ twas vreemde dan
4.
Het beliefde die hooghe drieuuldicheyt
Voer alle beghins beghinnen
Dat ghi doer v suyuerheyt
Der engelen val sout verwinnen
Ende versoenen tsondich leet
Dat Adam inden appel beet
Wt liefde heet/ si was bereet ||
5.
So sonder mans saet ter werelt quam
Eua/ eerst van Adame
Alsoe God menschelijcke natuere aen nam
In Marien suyuer lichame
Si baerde Iesum onuersaecht
Ende bleef moeder ende maecht
Wie dat beclaecht/ het heeft gode also behaecht.
6.
Doe Maria haer kint aensach
Heeft si hem minnelijc aen gebeden
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Corts daer na den achtsten dach
Soe wert Iesus besneden
Des vaders gramscap heeft si ghestaect
Des menschen paeys heeft si ghemaect
Simeon naect/ is troost gedaect
7.
Dri coningen hebben dit verhoort
Iesum si neerstich sochten
Hoochlijc eerende, rechteuoort
Hem/ offerande sij brochten
Te Bethleem quamen si naer
Iaspar/ Melchior/ Balthasaer
Een sterre claer/ beleydese daer
8.
Si anbaden den here menichfout
Doende haer offerande
Met myrre/ wieroock/ ende gout
Ende keerden tot haren lande
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Fo. C.xli.r-Fo. C.xli.v

Mer doen Herodes dat vernam
Daer na so menich onnosel lam
In liden quam/ wt nide gram
9.
Gloriose princersse soet
Veriaecht van ons alle sneuen
Int wterste weest ons behoet
Daer onse siele sal beuen
Opperste moeder excellent
Weest onser sielen dan ontrent
Int leste ent/ schoon maget yent

+

No. CCLIX.
Op die wise Al gaen wij metten naeycorf wt.
Ghestelt als een oprecht goet colener/
bij. M. Ian de molener
1.
TE Bethleem int pleyn
Heeft ons een maecht verblijt
Van God certeyn
Is sy ghebenedijt
Wij sijn nu beurijt
Hier in dit aertsche dal
Als nu ter tijt
Soe sijn wij ghequijt
Van onsen sonden al.
2.
Tot haer was ghesonden
Die enghel Gabriel
Ende heeft haer ontbonden
Met soeten woerden snel
Doende des vaders beuel
Soe ick scriftuere versta
Seggende dese woorden mede
Tot Maria reyn van sede
Aue plena gratia. ||
3.
Dominus tecum
Maghet sonder blame
Den heere Ihesum
In dinen lichame
Suldy des menschen vrame.
Baren sonder pijn
Der sielen bequame
Daer bi verlost sal sijn
Voer thelsche quaet fenijn.
4.
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Dese suyuer maecht
In deuotigher bede
Sprack feere versaecht
Ick en kende noyt mans sede
Denghel sprac hout v vrede
God wil dat alsoe si.
Doen sprac sy/ Ecce
Ancilla domini
Dese suyuer maghet vri.
5.
Dese moederlike dracht
Die baerde corts hier naer
Op een die coutste nacht
Dat licht der enghelen claer
Sonder wee oft vaer
Het beliefde God also
Dengelen songen Gloria claer
In exelsis deo
Die herderkens die waren vro
6.
Iesus wert besneden
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Al opten achtsten dach
Onlancx daer na leden
Datmen Maria sach
So men ons doet ghewach
In drucken deerlijck sien
Met grooten gheclach
Moeste in Egipten vlien
Doer Herodes bespien
7.
Doent kindeken was
Derthien daghen out
Loefden hem op dat pas
Drie coninghen menichfout
Myrre/ wieroock/ ende gout
Sij hebben tkijnt gheeert
Thelsche verbout
In pinen verseert
Met vruechden is bekeert.
8.
Gods moeder doer v duecht
Verlost ons sondich ghebroet
Ieghelijck is verhuecht
Om dijn groote ootmoet
Troost ons, voersienige iuecht
Ende sijt ons behoet
Werckelooselijck ontwuecht
Ende brengt ons ter hoochster duecht.

Hier eynden die Leysenen ende gheestelike Liedekens/ met groter
neerstich eyt bi een vergadert
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Lijst van verouderde woorden en uitdrukkingen.
De cijfers verwijzen naar de nummers der gedichten, strophen en regels.

A.
Aerne 116.2.6. Arend.
Af saten 2.4.4. Ter zijde zetten, zich afscheiden van.
Allegieren 111.4.7. Aanhalen, toepassen.
Allincken 38.21.6. Allenskens.
Alte hand 13.8.5. Terstond.
Alteenen 10.1.5. Voortdurend.
Amende 77.4.3. Straf.
Argueren 100.8.1. Redetwisten.
Arbeyde 225.13.2. Moeite.

B.
Baersde 251.2.6. Baarde.
Balsem 38.10.6. Balsamijn. Een soort dezer familie levert den wondbalsem.
Vandaar waarschijnlijk hare bizondere waarde onder een doornstruik.
Bandoene 187.2.2. Macht.
Baroen 212.3.4. Macht.
Bat 122.4.8. Mijn herteken is te bat. Het doet mijn herteken zoo goed.
Bedichte 225.10.2. Hevig.
Bediet 196.7.3. Afgel. van Bedijen = Gedijen.
Bedinghe 166.9.3. Gebed.
Beenen 188.3.6. Schimpen.
Beganghen 128.1.5. Treurig, in het nauwgebracht.
Begryn 9.17.6. Kwaad gezicht.
Bekinnen (claer) 124.4.5. Duidelijk inzicht.
Becleuen 188.2.4. Opgeschoten, ontsproten.
Becliven 96.5.7. Wortel schieten in. Zich hechten aan. In stand blijven.
Belanck (ben ick veel) 87.5.6. Ben ik nauw verwant.
Bequelen 116.5.3. Bezuren.
Berade 74.5.1. Raadgever.
Beschict 196.26.4. Verwijst.
Beseuen 109.1.5. Beseffen.
Beseuen (Bi Balleken ront) 254. (Opschrift) Door hem, die den indruk maakt
van een ronden bal.
Besief 118.2.5. Vond.
Bespyen 89.1.11. In het oog houden.
Bestaen 196.14.1. Op zich nemen, zich verwaardigen.
Bestaen (Vry) 246.2.9. Een stout stuk, een wonder.
Beswijcken 50.6.2. Verlaten.
Bewaende 187.7.3. Verwachtte, vermoedde.
Biden (Mijn) 2.13.1. Het mij verwachten.
Blacke 123.2.6. Drukfout voor vlacke?
Blent 88.2.4. Blind.
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Boet 80.2.6. Geneesmiddel.
Bont noch grau 219.4.1. Geen teeken van adelijke geboorte.
Boone 191.4.5. Boon, iets zonder waarde.
Boude 234.14.3 Spoedig.
Braggheren 25.6.3. Pralen.
Bysse 4.6.2. Fijne boomwolstof.

C.
Chier 5.4.2. Sier.

D.
Dangier 68.7.7. Gevaar, pijn, smart.
Dencken an. (Dies hadde dit een) 258.3.5. Daarom was niet te begrijpen,
ondoorgrondelijk.
Derf 32.6.2. Behoeft.
Deysen 127.6.8. Wijken, deinsen.
Dicke 4.1.6. Dikwijls, vaak.
Die wijn 251.3.1. Drukfout voor drivijn, goddelijk?
Diet 87.7.2. Verheven vrouw.
Discanteeren 4.12.3. Eigenlijk: de bovenstem (discant) zingen, doch in de
middeleeuwen ook gebruikt in den zin van meerstemmig zingen. (E. de
Coussemaker. Hist. de l'harm. au moyen âge. Paris, 1852. blz. 26 vv.)
Verg. voorts Moll. Kerkgeschiedenis, Deel II, Stuk III, blz. 313.
Doctrine 226.11.6. Wijsheid.
Doghen 65.6.6. Lijden. (Mededogen-medelijden.)
Doren 228.7.2. Deuren.
Dullen 196.9.4. Dwaas handelen.
Dwaen (Af. te) 70.7.3. Afwasschen.
Dwingt 10.5.2. Overmeestert.

E.
Eenparelijck 108.6.3. Voortdurend, zonder ophouden.
Engien 24.2.7. Buitengewone, edele, verheven persoonlijkheid.
Ero minne 78.1.5. Hoogstwaarschijnlijk een stopwoord.
Erre 177.4.3. Vertoorn, boos maak.

F.
Faelgeren 71.3.6. Ophouden, bezwijken.
Fantasien 71.4.1. Zwaarmoedigheid.
Fijn 116.1.5. Einde.
Fumative 118.5.4. Misschien is een soort van middeleeuwsch geneesmiddel
of een reukosser bedoeld, doch het woord is niet duidelijk en misschien bedorven.
De zin is: wees mij in mijn einde nabij, tot hulp, steun of troost.

G.
Gaerde 9.4.1. Rijs, tak.
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Gan 93.6.8. Gunde, verleende.
Garnaet 185.4.1. Granàatappel.
Ghebueren (te wille) 122.3.8. Naar mijn wensch ten deel vallen.
Gedaect 14.6.2. Van een dak voorzien.
Ghedeel 8.8.4. Deel.
Ghedelaeyt 247.7.3. Uitgestelt.
Gheerden 9.3.7. Tak, twijg.
Ghehantiert 251.2.4. Gehanteerd, behandeld.
Ghehelen 39.20.2. Verzwijgen.
Ghehenget 51.3.5. Gedoogt.
Ghehust 146.2.1. Gehuisvest.
Gheknocht 53.10.3. Gevlochten, verbonden.
Ghelach (sijns) 53.7.5. Van hem beviel.
Ghelachtert 181.4.7. Versmaad.
Ghelas 74.8.3. Glas.
Ghelee 70.2.7. Lijden.
Gheleye 56.1.4. Deuntje(?).
Ghemanierd 251.3.5. Fijn.
Ghemasde 134.7.6. Waarschijnlijk: gevlekt. Verg. Mase bij Kiliaen.
Ghemeene 10.5.3. Geheel.
Ghemeyt (Wel) 54.1.4. Eene vereerende toevoeging.
Gemoet 51.3.7. Ontmoet.
Gheneert 87.5.5. Gedragen.
Gnenesen 149.6.2. Ontkomen.
Genobel bloeme, Genoffel bloeme 134.2.6., 134.5.1. Nagelbloem.
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Ghenoegen 72.2.3. Vergenoegen, te vreden stellen.
Gheploghen 131.4.8. Gepleegd.
Ghequist 100.2.4. Verspild.
Ghequolen 9.13.5. Gekweld.
Gheras 235.5.8. Rasch.
Ghereent 117.7.6. Gezuiverd, gereinigd.
Ghereyde 234.7.2. Afgeleid van Greijen = behagen, gerieven.
Ghereyt 222.5.3. Terstond.
Gherocht 67.5.4. Geraakt.
Ghesceyde (maecten een) 225.13.1. Namen afscheid.
Ghescheynt 234.15.2. Geschonden.
Gesinne 38.10.2. Gezin, omgeving.
Ghesletert 146.4.3. Tot splinters geslagen.
Ghesloort 146.4.3. Gesleurd.
Ghesniden 66.2.1. Afsnijden.
Ghespan 120.7.5. Versierselen.
Gheteemt 67.1.8. Verwant aan(?)
Ghetorden 155.2.3. Getreden, gekomen.
Gheuaen 68.3.4. Gevangen.
Gheueter(t) 146.4.7. Gebonden.
Ghewarig 23.5.5. Ware.
Gheweerden 138.5.4. Geworden, te beurt vallen.
Gheweghen 49.4.4. Geneigd.
Ghewesen 47.2.4. Verduren.
Ghewout 9.9.2. Verlangen naar (?)
Gloost 69.4.3. Glosen = acht geven op.
Gonde 75.6.4. Verleende, schonk.
Goom (Nam) 9.12.4. Nam waar, bemerkte.
Graen 83.5.5. Telg, spruit.
Greyne 226.6.5. Juweel.
Ghyolen 229.8.2. Kooi.

H.
Hanteren (Solaes) 1.1.1. Vreugde bedrijven, verlustigen.
Heyt 93.3.5. Heet.
Hoghen 64.8.7. Vreugde.
Houde (Also) 234.14.2. Weldra.
Houeren 1.1.3. Vrolijk zijn.

I.
Iaet 68.8.3. Ja, stopwoord.
Ierarchie (Engelsche) 137.9.4. De rangorde der engelen.
Impetreren 8.8.3. Bezorgen, doen verwerven.
Int 245.1.12. Einde.

K en C.
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Camenieren 89.4.1. Hofdames.
Cancken 215.2.3. Drukfout voor crancken.
Catiuicheyt 72.4.7. Ellende.
Cause van dyen 257.5.4. Daarvan de oorzaak.
Keere (buyten) 120.8.1. Van zinnen, buiten zich zelven, dwaas.
Keest 105.2.2, 117.3.5. Kiem, Kern.
Kerssouwe 94.1.1. Madelief.
Kintscelicheyt 239.4.9. Kindsheid.
Clareten 39.24.2. Klaroen.
Clemmen 7.6.3. Klimmen, rijzen.
Conde 122.2.5. Wijsheid.
Conduten 89.3.3. Pijpen, aanvoerbuizen.
Confessor 4.9.1. Belijder van het Christen dom.
Conroot 253.3.5. Bende. Verg. het hedendaagsche krooi.
Cortelijc 57.3.3. Binnen kort.
Cry 95.4.6. Roep, roem.
Crijt 70.6.5. Kampplaats.
Cuere (wel ter) 234.17.2. Juist van pas.

L.
La 74.4.7. Lade, arke des Verbonds.
Labueren 77.1.2. Werken, arbeiden.
Lancken 226.2.3. Lendenen.
Laten 122.3.6. Geringschatten.
Leesten 109.4.5. Volbrengen. Verg. het Duitsche ‘leisten’.
Leste 77.7.4. Laatst.
Leyder 102.2.1. Helaas.
Li 51.5.3. Drukfout voor si (?)
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Lichte 137.13.3. Onbestendig.
Listen 4.4.3. Kunstigheid.
Lof saem 9.2.2. Losselijk.
Loos 29.7.1. Bedriegelijk.
Lost 190.8.1. Lust, begeerte.
Luyter 185.8.3. Zuiverheid, gelouterdheid.

M.
Maioleyne 89.2.3. Mariolein, een heestergewas.
Meenen 10.1.3. Denken.
Meerschen 183.3.2. Groen land.
Melodie 81.6.2, 252.3.10. Vreugde.
Menigertier 210.5.3. Menigerlei.
Mercken 76.1.2. Marken.
Merren 158.2.4. Talmen, toeven, uitblijven.
Meyre 98.8.2. Mare, gerucht.
Mids 55.8.6. Door.
Mincken 8.1.5. Verminken, afbreuk doen.
Mingioot 255.4.5. Liefelijk.
Mismaect 41.2.2. Bedrukt, bedroefd.
Missen lanck (eender) 76.1.3. De duur van een mis.
Mistoerden 88.7.1. Mistreden.
Moet 74.8.4. Gemoed, hart.
Moeten 14.8.5. Mogen.
Moyt 166.9.1. Geeft moeite, kwelt.
Muyte 229.4.1. Kooi.

N.
Nauwe staet (mi) 63.6.4. Mij is benauwd.
Nieuwers el 107.4.6. Nergens anders.
Noerde 67.16.3. Noorden, slechte hemelstreek.
Non fortse int slot 146.4.4. Geen geweld baat ten slotte (?)
Noode hadde herde 147.3.2. Kon slecht verdragen.
Not 29.12.1. Noot.

O.
Oerden 30.6.4. Kloosterorde.
Onbecliuen 179.6.5. Onbestendig.
Onbelet 257.5.5. Ongehinderd.
Onbequaemheyt 67.18.2. Ongunst.
Onbeschent 67.17.4. Onberispelijk.
Ondergaen (den weg) 71.3.2. Afsnijden.
Onderstant 198.5.3. Wezen, persoonlijkheid.
Onderwinden 196.8.2. Zich verstouten.
Ongereet 34.3.1. Moeielijk.
Ongheaerde aert 199.5.4. Bovenaardsch wezen.
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Onghestelt 46.3.3. Wanstaltig.
Ongheueyst 24.6.2. Ongeveinsd.
Onrastelijck 239.1.8. Rusteloos.
Ontblijf 229.5.4. Ontsnapping, ontkoming.
Ontkeert 111.3.6. Ontgaat, belet.
Ontpluycte 111.9.1. Ontblooten, open liggen ter beschouwing.
Ontrent 81.3.4. Ter hulpe.
Ontsach hem 235.1.7. Was bevreesd.
Ontscouwen (In goddelosen) 196.32.2. Voor het oog der goddeloozen.
Ontsegent 155.9.4. Drukfout voor Ende segent?
Ontsie 120.11.6. Ducht.
Ontsleghen 170.2.7. Verlost.
Ontspranc 147.15.3. Ontwaakte.
Ontvrijt 64.3.4. Ontnomen.
Ontvromen 50.1.8. Verootmoedigen.
Ontweert 111.3.3. Vergaat.
Ontwuecht 259.8.7. Onwaardig.
Onuerdect 34.1.2. Blootgelegd, onthuld, onbeschermd.
Onuroe 13.7.5. Dwaas.
Orbaer 76.7.3. Nut, voordeel.
Oreten 219.4.3. Overgebleven veevoeder.
Ouer lijden 5.2.5. Voorbij gaan.
Ouerlijt 20.11.3, 191.7.5. Overlijden.

P.
Payde 74.5.3, 246.1.8. Tevreden stelde.
Pas 96.3.5. Oogenblik.
Persequeren 70.3.4. Vervolgers.
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Perssen 41.9.2. Smart, pijn.
Pitten 196.26.4. Put, afgrond.
Planteyt 223.6.1. Volop. Verg. het Engelsche ‘plenty’.
Plaren 131.1.8. Pladeren = strijden.
Plat 67.13.8. Uitdrukkelijk.
Plien 4.16.6. Plegen, bedrijven.
Ploghen 132.1.7. Ploegen.
Poot 82.4.6. Hoofd.
Practesie 70.7.4. Praktijk, bemoeiing.
Prefigureert 255.4.6. Stelt zich van te voren voor.
Princier 146.6.1. Prins, vorst.
Pry 89.1.9. Kreng.
Processie 248.9.7. Drukfout voor Professie, (profecie).

Q.
Qualijc gedaen 192.4.6. Slecht gesteld met.
Quijt 111.7.5. Afslooft, zijn plicht doet.

R.
Rate 180.2.1. Honigraat.
Rechtevoort 4.14.6. Aanstonds.
Rel 70.4.5. Dwaze taal.
Rellen 132.4.6. Bazelen, dwaze taal uitslaan.
Respijt 68.9.3. Uitstel.
Riest 120.8.4. Dwaas handelt.
Rijs 92.3.1. Tak.
Risen 157.11.3. Vallen.
Rochte (Mi niet en) 116.5.3. Het kan mij niet schelen, Rochte afgel. van roeken.
Ruct 141.4.8. Drukfout voor ruect, afgel. van het ww. roeken.
Ruyt 30.6.3. Ruw, grof.

S.
Sade (Wel mijn) 187.3.3. Tot mijne verzadiging.
Saen 49.4.4. Spoedig.
Saert 245.1.1. Teder.
Samnyt 4.7.3. Fluweel. Verg. het Duitsche ‘Sammet’.
Sampellen 38.11.3. Sandaal, verg. Kiliaen op ‘Sappine’. Hoffmann von
Fallersleben las ‘saphieren’. Horae Belg. X, blz. 201.
Sant 101.3.2. Heilige.
Santori 39.24.2. Salterion, psalterion. Een snaarinstrument.
Saten 40.4.2. Rustig zijn, tevreden stellen.
Saten 95.2.5. Regelen, bepalen, leiden.
Scaffen 75.7.1. Doen.
Schaker 157.5.1. Roover.
Scheen aen hem 235.1.3. Bleek aan hem.
Scheem 102.5.8. Schaduw.
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Schelpen 196.14.4. Schelpen, snuisterijen.
Schier 55.7.1. Spoedig.
Schout 103.2.8. Schuld.
Schueren 69.2.4. Scheuren.
Screuen (bouen) 68.1.1. Onbegrensd.
Scutten 28.3.3. Pijlen.
Seden (van) 122.5.1. Zedige.
Sercoet 217.8.1. Overkleed.
Siets 113.1.10. Zie het is.
Slachten 153.3.1. Gelijken.
Slichte 132.5.3. Onnoozel.
Smecken 111.2.6. Vleien.
So waer dat 188.3.5. Waar ook.
Sochten 77.7.1. Verzachten.
Sochtere 239.3.4. Drukfout voor stichtere (?)
Solaes 1.1.1. Vreugde.
Spillen in den sack 131.6.4. Verg. het bij Harrebomée aangehaalde spreekwoord:
‘dat vlijt zich als een zak met haspels’ = dat slaat als een tang op een varken.
(Tuinman I, 342.) De in het gedicht hedoelde ongelijk-soortige begrippen zouden
zijn de mensch en de trouw.
Spoer 113.3.3. Tracht, zoek.
Spoet 103.6.2. Geluk, lot.
Spot (sonder) 14.4.4. Zonder fout, stiptelijk.
Sta 13.2.5. Staat.
Staden (houden in) 123.5.7. Bijstaan.
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Staet 74.1.7. Toestand.
Staet (breede) 201.5.1. Is omvangrijk, groot.
Stole 38.16.6. Stool, priesterlijk opperkleed.
Stoop 187.6.1. Afgel. van stupen = bukken.
Strale 67.9.3. Licht.
Stranck 73.2.1. Streng.
Sucaden 89.1.1. Zoetigheid?
Swijcke (slaen) 248.1.5. In den steek laten.
Swin 248.9.7. Een zwin is eigenlijk eene waterleiding, een beek. Hier dus
wellicht overdrachtelijk een springbron of ader der genade.

T.
Taende 187.7.4. Trok tot zich (?)
Teent 117.8.6. Tart.
Teerghelt 112.2.7. Reisgeld.
Ter noot 70.1.7. In den nood.
Terdt 108.1.7. Treedt.
Tiaren 211.4.3. Dit jaar.
Tiden 112.5.8. Beschikken over.
Timmen 32.1.2. Temmen.
Toocht 128.5.2. Betoont.
Torren 27.4.3. Torens.
Treken 116.1.4. Streken.
Twint 9.11.2. Zier.
Twiste 225.11.2. Beraadslaagde.

U en V.
Vacht 256.3.5. Vocht.
Vare 73.3.2. Angst.
Verbaren 222.6.3. Verschijnen, zich vertoonen.
Verbeenen 131.3.7. Bespotten.
Verbeten 127.5.3. Dood gebeten, gedood.
Verbyen 89.1.10. Verbannen, beschermen.
Verclaert 124.4.2. Beschenen, verlicht.
Verdrach 85.1.6. Stilling, leniging, of geduld, lijdzaamheid.
Verdrach doen 109.3.4. Met rust laten.
Verdreghen 116.1.2. Opgeheven, heengevoerd.
Verdwijn 212.4.6. Wegkwijning.
Vereent 117.2.6. Ontstelt, verschrikt.
Vergaen Haer 109.2.4. Met haar afloopen.
Vergoort 141.1.5. Vervuild.
Vergoud 179.6.3. Vergolden.
Verheeren 121.8.6. Overweldigen, overheeren.
Verhingt 72.2.2. Toestaat.
Verhoghen 81.3.3. Verheugen.
Verladen 35.4.2. Kwellen.
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Verlaten (waertoe) 182.1.1. Waarop steunen.
Vermeten 96.3.7. Plan, doel.
Vermijt (haer niet en) 225.17.4. Vrees haar niet.
Vermust 146.2.4. Blind verliefd.
Versach 150.1.4. Voorzag, voorspelde.
Versaecht 90.1.1. Bang.
Verseden 3.5.7. Verzaden.
Versieren 16.6.1. Verzinnen.
Versinde 14.2.3. Bespeurde.
Versint 55.1.4. Acht geslagen op, bemind.
Verslaen (Mi) 63.5.6. Verslagen zijn.
Verspelen 39.21.1. Vertreden.
Verstaen 186.3.2. Drukfout voor ‘wederstaan’, zooals in S.S.B. fol. 36r staat.
Verstouen 226.3.3. Drukfout (?) voor ver scouen, afg. van verscuiven,
verschuiven; hier verstoren, te niet doen.
Versijcke 248.1.8. Verzuchting.
Vertiden 46.5.3. Verloochenen.
Vertijt 225.15.4. Vertrekke!
Vertoghen 131.4.5, 81.3.1. Openbaren.
Vertrecken 81.1.3. Verhalen, verkondigen.
Verwaende 156.7.2. Beroemde, verheven.
Vertyen 100.1.4. Verloochenen.
Verwe 198.5.2. Schijn, voorwendsel.
Verwesen 186.7.1. Veroordeeld.
Verwoech 226.2.4. Drukte, bezwaarde.
Vest 100.3.4. Bindt.
Veyge 120.5.4. Sterfelijk.
Veyskens 227.4.7. Verkleinwoord van ‘vesche’. (Kiliaen: band, windsel.)
Viane 31.4.3. Wijn.
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Vierscharen 4.8.3. Gericht.
Villen 119.3.7. Vellen.
Vint 245.1.12. Drukfout voor ‘wint’, van wenden (?)
Vlaen 70.7.5. Villen.
Vol quamen 225.16.1. Voorbij waren, ten einde liepen.
Volcomen 120.7.4. Volbrengen.
Volwaerdich 234.7.1. Drukfout voor volvaerdich (?)
Vrame 259.3.5. Vrome = voordeel.
Vromen 100.3.5. Baten.
Vry eygen 69.1.7. Vrijwillige slaaf.
Vueren 32.2.4. Leiden.

W.
Wach 88.2.4. Wee.
Wacharmen 34.1.3. Helaas.
Wale (Also) 90.4.1. Wel zoo goed, ruim zoo goed.
Weeghen 228.7.2. Wanden, muren.
Wi (in) 19.4.7. Alom, in de verte.
Witet 166.17.1. Bevochtigt (?)
Wtghenomen 191.6.2. Uitstekend.

Y.
Ydone 105.1.1. Bekwaam, geschikt.
Yent 84.4.3, 89.5.2. Lieftallig.
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Aanteekeningen op de in dezen bundel
voorkomende Gedichten en Melodieën
volgens de beginregels alphabetisch gerangschikt.
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Lijst der afkortingen
in het volgend register.

Antw. Ldb.
Een schoon liedekens. Boeck in den welcken ghy in vinden sult. Veelderhande
liedekens. Oude ende nyeuwe..... Tantwerpen (1544).
Uitg. Hoffmann von Fallersleben. Horae Belgicae. Pars undecima. Hannover,
1855.

Bäumker.
W. Bäumker. Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen von den
frühesten Zeiten bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts. Freiburg im Breisgau,
1886-1883. 2 dln.

Böhme.
Franz M. Böhme. Altdeutsches Liederbuch. Volkslieder der Deutschen nach Wort
und Weise aus dem 12. bis zum 17. Iahrhundert. Leipzig, 1877.

B.G.S.
Den Boeck der Gheesteliicke Sanghen Bedeelt in twee deelen Den Bliiden Requiem
ende Ghelvckighe Vytvaert.... Door eenen Religieus van d'Orden van Sinte François
ghenaemt Minder-broederen Capucynen T' Hantwerpen, 1631.

D.S.B.
Dit is een suuerlijc boecxken in welcke staen scone leysen ende veel scone gheestelike
liedekens. Noch een liedeken van deuocien ghemaect bi broeder Dirck van munster:
Tantwerpen, 1508. (Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage).

Ex. Cath.
Joh. Stalpardi Extractum Katholicum tegen Alle Gebreken van Verwarde harsenen.
Loven, 1637.
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Fruytiers.
Ecclesiasticus oft de wijse sproken Iesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt
ende ghestelt in Liedekens, op bequame en ghemeyne voisen, naer wtwijsen der
musijck-noten daer by gheuoecht, deur Jan Fruytiers. Antwerpen, 1565.

G.I.F.
I. Stalpard Vander Wiele. Gvlde-Iaers Feest-Dagen of den Schat der Geestlycke
Lof-Sangen Gemaeckt op Elcken Feest dagh van 't geheele Iaer. Antwerpen, 1635.

Hds. M. 1042.
Handchrift, toebehoord hebbende aan Meerman, thans in de bibliotheek van Sir
Thomas Philipps te Cheltenham, en beschreven in de Bijlagen tot het verslag der
historische commissie van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden over
1887-1888 door Prof Acquoy.

Hölscher.
Dr. B. Hölscher. Niederdeutsche Geistliche Lieder und Sprüche aus dem
Münsterlande, nach Handschriften aus dem XV. und XVI. Jabrhundert. Berlin, 1854.

Hofken.
Het Hofken Der geestelycker Liedekens. Waer in men vinden sal veel schoone
Leyfenen Godtvruchtighe liedekens, seer bequaem om eenen yegelycken met recreatie
tot deuotien te verweeken. Nv van nieus door sommige deuote persoonen ghecorrigeert
ende vermeerdert. Louen, 1577. (Bibl. van Prof. Acquoy te Leiden).

Hoffmann.
Hoffmann von Fallersleben. Niederländische
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Geistliche Lieder des XV. Jahrhunderts. Aus gleichzeitigen Handschriften
herausgegeben. Hannover, 1854. (Horae Belgicae. Pars decima).

Hor. Belg.
Niederländische Volkslieder. Gesammelt und erlaütert von Hoffmann von
Fallersleben. 2e Ausg. Hannover, 1856. (Horae Belgicae. Pars Secunda).

Kl. Parad
Het kleyn Paradiisken van 't Boomken des leuens. T'Hantwerpen, 1619. (Bibl. der
Ver. van. N. Nederl. Muziek-Geschiedenis te Amsterdam).

Mone.
F.J. Mone. Uebersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen,
1838.

Paradijs.
Sal. Theodotus. Het Paradys der Gheestelycke en Kerckelycke Lof-Sangen, op de
Principaelste Feest-daghen des gheheelen Iaers. 2e druk. 's Hertogenbosch, 1627.

Prieel.
Het Prieel der Gheestelicker Melodiie, Inhoudende veel schoone Leyfenen, ende
Geestelijcke Liedekens van diueersche deuote materien, ende op de principale
Hoochtyden des Iaers dienende etc. T'Hantwerpen, 1617.

S.B.T.H.
Een suyuerlick Boecxken, begrypende alle de Gheestelieke Liedekens, ghemaeckt
eertijdts by de salighe Tonis Harmansz. van Warvershoef: tot profijt van alle bedroefde
herten. Hier zijn noch byghevoeght eenige Liedekens, by denselfden Tonis Harmansz.
ghemaeckt: Midtsgaders noch sommighe andere, door een gheleert Man hier by
gheset ende in 't licht ghebracht. Amstelredam, z.j. Harman Jansz. Muller.
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S.S.
Den fingende swaen: dat is, den lof-sangh der heyligen, die als singende Swaenen,
de dood blygeestigh hebben ontfangen. Gemaeckt door G.D.S. T'Antwerpen, 1664.

S.S.B.
Dit is een schoon fuyuerlijck Boecxken, in den welcken ghy vinden sult veel schoone
Leysenen ende Gheestelijcke Liedekens, allen menschen tot deuotien verweckende.
Op een nieu ghecorrigeert ende verbetert. Amsterdam, Cornelis Claesz. z.j.

Souterl.
Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van Dauid: tot
stichtinghe, ende een gheestelike vermakinghe van allen Christen menschen.
Thantwerpen, 1540. (Door Wackernagel D2. genoemd.)

V.L.
Veelderhande Liedekens, ghemaect wt den Ouden ende Nieuwen Testamente, die
voortijts in Druck zijn wtghegaen: Waer toe noch diuersche Liedekens ghestelt zijn,
die noyt in Druck gheweest en hebben, ende zijn in ordeninghe van den A.B.C. by
den anderen ghevoeght. Amsterdam, 1589.

Vierteljahrschrift.
Vierteljahrschrist für Musikwissenschaft. Herausgegeben von Friedrich Chrysander,
Philipp Spitta und Guido Adler. 4er Jahrgang. Leipzig, 1888.

Wackernagel.
Philipp Wackernagel. Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Ansang
des XVII. Jahrhunderts. Leipzig, 1864-1877. 5 dln.

Willems.
I.F. Willems. Oude Vlaemsche Liederen ten deele met de melodiën. Gent, 1848.
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Aanteekeningen.
No. CCXLI.
Ad festum letitie
nos inuitat hodie

blz. 279
Eene afwijkende lezing geeft Wackernagel I 233.
Het komt ook voor in het Hds. M. fol. 66r.

No. LXXXV.
Aenhoort doch mijn gheclach
Ghi coninc der hemelen binnen

blz. 109
Ook te vinden in het Hofken blz. 120, met kleine afwijkingen, terwijl het 6e couplet
aldaar is weggevallen.
Zie verder de aanteekeningen bij No. LXXXII.

No. LXXXII.
Aenhoort doch mijn gheclach
Ghi hertekens veruult met minnen.

blz. 107
Een der drie vergeestelijkingen van het nieuwe liedeken, voorkomende in het Antw.
Ldb. No. II. De twee andere zijn onze Nos. LXXXIII en LXXXV, waarvan LXXXIII
zich het nauwst aan den wereldlijken tekst aansluit, daar zelfs alle zes coupletten
gelijke rijmwoorden hebben. Hier is ook een aardig voorbeeld, hoe nadichtingen van
éénzelfde lied verschillende onderwerpen kunnen hebben, daar No. LXXXV eigenlijk
een gedicht op Maria Magdalena is.
Het Prieel heeft nog eene andere lezing in 5 coupletten (blz. 140) die ook in het
Par. blz. 444 is opgenomen.
De melodie van het Dev. en Prof. B. is eene vereenvoudigde lezing van degene,
die wij in de Souterliedekens, Ps. 5, vinden:
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terwijl het Prieel blz. 140 eene geheele andere wijze aangeeft:

die ook in het Kl. Par. III, blz. 7, voorkomt.
Het Paradijs, dat het gedicht uit het Prieel overnam, geeft evenwel bij een ander lied
(blz. 154) eene melodie, klaarblijkelijk slechts eene nieuwe lezing van de Souterl.

No. CXXII.
Al binnen der hooger mueren
Al van hierusalem

blz. 152
Zie de hierop door Prof. Acquoy (In zijne verhandeling over Het geestelijk lied van
de Nederlanden voor de Hervorming blz. 98) gemaakte aanteekeningen en
voorgestelde wijziging van het slot.

No. XXVII.
Al dat leeft opter aerden
So watmen met oogen ansiet

blz. 48
Komt ook voor in het S.S.B. fol. 52.r, alwaar de wijze: ‘Ick weet een vrouken wel
bereyt, Aen haer staen al mijn sinnen.’ voorgeschreven is. Opmerkelijk is een zeer
nauw verwant gedicht in het Hofken, blz. 207, beginnende: ‘Al datter is op eerden
Al datmen met ooghen aensiet’, wijze: ‘Ick wil mij gaen vermeyden aen eenen water
cant’, dat 14 coupletten telt, dus dubbel zoo lang is als het onze.

No. CLXXXI.
Alle mijn gepeys doet mi so wee
Wien sal ick clagen mijn verdriet

blz. 212
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Eene vergeestelijking van het ‘nyeu liedeken’ in het Antw. Ldb. Nr. III., geheel
verschillende van het gedicht V.L. fol. 3r.
De Souterl. geven bij Ps. 16 de volgende wijze:

Hetzelfde heeft Fruytiers, blz. 151.

No. CCIII.
Als ic aensie mijn leuen al
Ende ic peyse om die bitter doot.

blz. 235
Eene afwijkende lezing van dit gedicht bevindt zich in het voormalige handschrift
van Hoffmann von Fallersleben, doch werd door hem niet in zijne verzameling
opgenomen. De mededeeling er van zijn wij verschuldigd aan W. Bäumker
(Vierteljahrschr. blz. 287) alwaar ook de melodie is wedergegeven, als wereldlijk
lied getiteld: ‘Ic voer wt meyen oueral in dat corn in dat cruyt.’
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Het Hds. M. fol 38.r bevat een gedicht, beginnende: Als ic aensie dit leven al.

No. CXXIX.
Als ic beghin te dencken
Op minen verloren tijt

blz. 159
Een lied met denzelfden beginregel in Hds. M. fol. 23.r

No. CXCIX.
Als ic met mijn lief spelen gaen
Dan is mijn herte met vruechden beuaen

blz. 232
Bij dit mystieke gedicht gaf Prof. Acquoy tal van belangrijke ophelderingen en
aanteekeningen. (Het geestelijk lied in de Nederlanden vóór de Hervorming. Archief
voor Nederl. Kerkgeschiedenis. dl. II. 's Gravenhage 1886, blz. 89).

No. CIII.
Als ic peyse om die doot
Die Iesus sterf aent crucen hout

blz. 130
Komt ook voor in het Hofken blz. 130, V.S.L. sign. H. 3.v, en S.S.B. fol. 43.r

No. LVI.
Als ons den winter henen gaet
So coemt ons die coelen meye

blz. 77
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Hoewel het aldus beginnende gedicht geene eigen wijze heeft, doch de melodie ‘Van
liefden comt groot liden’ (Nr. LIV) wordt toch bij Nr. CXLIV eene wijze
voorgeschreven met bovenvermelde beginregels.
De Souterl. bevatten bij Ps. 43 eene melodie, getiteld: ‘Als ons die winter gaet van
heen, soe coemt ons die somer aen.’ Eveneens Fruytiers blz. 175.

No. CXCIV.
Bereyt u huis ter stont
Niet langhe en moegdy leuen

blz. 226
Dit gedicht is ook in het S.S.B. fol. 55.v (tweede bundel) opgenomen, waarbij de
wijze Hoe lustelijck is ons die coele Mey ghedaen. (zie ons Nr. CLXXXIV) is
voorgeschreven. Slechts de spelling is gewijzigd, gemoderniseerd.
In het Prieel (blz. 152) waar een lied in 4 strophen voorkomt, dat het onze is
nagedicht, is de volgende melodie aangegeven:

Het Extr. Cath. blz. 4, heeft deze wijze voor een ander gedicht gebruikt en alleen het
slot gewijzigd, door het een octaaf lager te brengen. Vermoedelijk is deze wijze
bedoeld in de Gulde Jaers Feest Dagen, waar zij herhaaldelijk wordt voorgeschreven.

No. LI.
Bliden moet in tegenspoet
En doet gheen liden wijcken.

blz. 70
Prof. Moll (Johannes Brugman, II blz. 198), die eene betere lezing uit een handschrift
van vóór 1530 mededeelt, rangschikt dit gedicht onder ‘de beste van den ouden dag’.
Volgens opgave in Bibliotheca Hoffmanni Fallerslebensis, Leipzig, 1846, blz. 10,
komt een gedicht met bijkans gelijkluidenden beginregel in het Berlijnsche hds. voor.
Zoo ook in het Hds. M. fol. 34v.
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No. CXLIX.
Christe qui lux es et dies

blz. 182
De bij dit nummer voorgeschreven melodie behoort bij de overoude Latijnsche
hymne, die uit de 7e of 8e eeuw dagteekent. (Wackernagel I blz. 83) Bäumker (II blz.
246) deelt er twee wijzen van mede. Zij verschillen aanmerkelijk van de melodie,
door de Souterl. Fol. CLXXXI.r aangegeven, en dus ter plaatse en in het jaar der
uitgifte van het Dev & Prof. B. gebruikelijk was:

No. LXVI.
Den gheest is ghewillich, maer tvleesch is cranck
Dat mach ick wel beclaghen

blz. 88
Ook opgenomen in het S.S.B. fol. 40r en in V.S.L. sign. H. 1v. De wijze van Pauien,
die ook aldaar is voorgeschreven, was eene in Duitschland zeer gebruikelijke melodie.
Böhme (blz. 482) deelt de volgende lezing van den ‘achtregeligen’ Pavierton mede:

later zeer bekend als de koraalmelodie: Durch Adams Fall ist ganz verderbt. De vijfen zesregelige Pavier-wijzen (Böhme, blz. 461 en. 485) zijn nooit zoo algemeen
verspreid geweest als de 8 regelige.
De door Willems (blz. 61) medegedeelde melodie ‘Op den slag van Pavia’, (verg.
Matthijs de Casteleyn, De konst der Rethoriken, Rotterdam, 1616, Liedeken XVI
van het aanhangsel) is geheel anders.

No. CXLIII.
Den lusteliken mey Cristus playsant
Vol alder duechden groene

blij. 174
Het is niet duidelijk of dit gedicht eene vergeestelijking is van No. XXVII van het
Antw. Ldb., daar deze uitgave vijf jaren jonger is dan het Dev. en Prof. B. en van een
neyen liedeken spreekt. Op deze laatste benaming kan men evenwel niet vertrouwen.
Ons gedicht wordt b.v. in V.S.L. sign. F 2v ook aldus betiteld, niettegenstaande dat
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deze bundel bijkans vijftig jaren jonger is dan de onze. Ook komt het in het Hofken
blz. 123, en in het S.S.B. fol. 26r voor. Opmerkelijk zijn hier sommige wijzigingen,
zooals in regel 5 van couplet 6, waar buyck in bruyt is veranderd.
De melodie was nog in de 17e en 18e eeuw in gebruik, b.v. G.I.F. blz. 423. (De
lustelijcke Mey is nu den tijd.)

Vergelijk voorts: Fruytiers, blz. 38, het Luitboek van Thysius (uitg. Prof. Land, No.
12), Druyven Tros der Amoureusheyt, 1602, blz. 97, Roger, Oude en nieuwe Hollantse
Boeren Lietjes en Contredansen. Deel II, blz. 11, Der Fluyten Lusthof, Amst. 1646,
fol. 26v, en Paradijs blz. 157. Daarentegen
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heeft B.G.S. blz. 11 eene geheel verschillende melodie, in tweestemmige bewerking.
Zoo ook in de muziek-boekskens van Tielman Susato. (Tijdschrift der Ver. voor
Noord Nederl. Muziekgesch. 1888).
In de Geuse Liedekens wordt bij het lied: Den dertighsten Mey op Pincxter-dagh
de wijze: Den lustelijcken Mey Christus voorgeschreven.
Volgens Bäumker I, blz. 570 komt onze melodie ook in een Duitsch liedeboek
van 1635 voor.

No. XCI.
Die alder soetste Jesus
Die alder miltste heere

blz. 117
Dit schoone gedicht heeft slechts het eerste couplet en de eerste regels van het tweede
gemeen met het door Hoffmann von Fallersleben No. 97 medegedeelde, dat twee
strophen minder bevat en van veel geringer kunstwaarde is. Volgens Bäumker
(Vierteljahrschrift IV 244) behoort hierbij de volgende melodie:

No. LXXVIII.
Die sinen voet set in eenen doren
Ende nochtans wel weet te voren

blz. 103
De wijze: Een boerman had eenen dommen sin behoort bij het gedicht, voorkomende
Antw. Ldb. No. 35. Toch heeft gelijktijdig eene andere gelijknamige melodie bestaan,
die in de Souterl. Ps. 86 is aangegeven:

Dit is de wijze die Böhme No. 82b en Willems No. 113 hebben wedergegeven. Bäumker
II, blz. 334 vond het begin dezer melodie terug in twee Duitsche gezangboeken van
1619 en 1628.

No. XCIX.
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Die werelt heeft mi in hare ghewout
Mit haren stricken so menichfout

blz. 126
Een gedicht van Zuster Bertke, de kluizenaarster van Utrecht. Zie Kalender van de
Protestanten in Nederland, Amsterdam, 1863, blz. 121. Het komt ook voor Hds. M.
fol. 37v, bij Hoffmann blz. 218, terwijl door Bäumker de volgende daarbij behoorende
melodie wordt medegedeeld: (Vierteljahrschr. blz. 319.)

Het is opmerkelijk hoe zeer onze lezing verschilt van de oudere, en eveneens hiervan
weder afwijkende Nederduitsche, te vinden bij Dr. B. Hölscher, Niederdeutsche
Geistliche Lieder und Sprüche aus dem Münsterlande, Berlin, 1854, blz. 108.
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No. CLXI.
Die wise van Claes molenaer

blz. 192
Het gedicht, waartoe deze wijze hoogstwaarschijnlijk behoort, is te vinden in het
Antw. Ldb. blz. 20. Zij wordt in liedeboeken der 17e eeuw meermalen voorgeschreven,
o.a. in het S.S.B. fol. 56v, bij de vergeestelijking van ‘Het daget inden oosten’.

No. CCXLVII.
Die voys van de busonnette

blz. 285
In zijne Chansons du XVe Siècle, publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque
Nationale de Paris et accompagnées de la musique transcrite en notation moderne
par Anguste Gevaert. Paris, 1875, blz. 20 deelt Gaston Paris een gedicht mede:
En l'hombre d'un buyssonnet
Het is niet onmogelijk dat de daarbij aangegeven melodie bedoeld is.

No. XL
Die wise van den timmerman

blz. 62
Het lied van den timmerman was zeer bekend: Antw. Ldb.. No. CLXIV en Willems,
blz. 204, alwaar ook de plaatsen aangegeven worden, waar de Duitsche bewerkingen
er van te vinden zijn. Zie ook Hoffman von Fallersleben, Schlesische Volkslieder,
Leipzig, 1842, No. 21.

No. CVII.
Die wise van die Molenaerine

blz. 135
Onze wijze komt niet overeen met die van Souterl. Ps. 24, of Willems, blz. 492.
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No. CCXXVIII.
Dies est letitìe
In ortu regali.

blz. 276
Wackernagel I 206 geeft, evenals Mone, Lateinsche Hymnen des Mittelalters,
Freiburg, 1853, Dl. I, blz. 62, een tekst van dit kerstlied in 9 coupletten met
verschillende afwijkingen, terwijl ook S.S.B. fol. A2 eene andere lezing heeft; eveneens
het Prieel, blz. 41. Het Hds. M. fol. 59r en 63r bevat twee gedichten met denzelfden
beginregel.
Onze melodie komt in het Graduale, Leuven 1633, fol. C.lxxiij, aldus voor:

Meer gebruikelijk was zoowel in de Nederlanden als in Duitschland, eene andere
wijze, die in een hds. te Trier volgens Bohn (Cäcilia, Trier, 1878) luidt:

In bovengenoemd Graduale vindt men haar: (fol. C.lxxiij.)
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In de Souterl. Ps. 118 en bij Fruytiers blz. 184 treffen wij het volgende aan:

Prieel blz. 41 en Paradijs blz. 46 noteeren:

terwijl de G.I.F., blz. 1252 voorschrijft:

Ten slotte nog ter vergelijking de melodie in Messis copiosa (Amst. 1761) blz. 24:

De gebroeders Alberdingk Thym gingen bij hunne bewerking in de Oude en Nieuwere
Kerstliederen blz. 18 van de lezing in het Paradijs uit.
Zie voorts over gedicht en melodie: Bäumker I blz. 286.

No. CCXL.
Dies est leticie
Nam processit hodie

blz. 278
Evenals met No. CCXXXVIII het geval was, wijkt onze lezing af zoowel van de door
Wackernagel I 208 en Mone, Lateinische Hymnen, I 65 medegedeelde, als van hetgeen
wij S.S.B. A3r, Hofken 83, Prieel 50, Par. 14, Messis Copiosa 21 vinden, terwijl deze
ook weder onderling verschillen.
In een handschrift uit de 15de eeuw te Trier luidde onze melodie:
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(medegedeeld door C. Bohn in de Cäcilia, Trier, 1878 blz. 3). Zij is als tweede stem
gebruikt met de volgende melodie:

De eerste evenwel is in gebruik gebleven in verschillende Duitsche zangboeken der
17e eeuw. Bäumker I blz. 293.)
Hier te lande treffen wij in het Prieel blz. 50 en Par. blz. 14 deze wijze aan:

terwijl de Messis Copiosa blz. 21 voorschrijft:

een echt product der 18e eeuw.

No. CCXXXV.
Een kint is ons gheboren in bethleem
Dies hadde Herodes thoren

blz. 271
Dit oude, zeer verspreide Kerstlied komt ook bij Hoffmann (blz. 27) voor, met de
volgende melodie:

terwijl het Weener hds. deze wijze voorschrijft:
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beide door W. Bäumker medegedeeld (Vierteljahrschr. blz. 188).
Zonder melodie komt het in D.S.B. fol. 2r voor in eene lezing, die van de onze
sterk afwijkt, doch ten grondslag schijnt te liggen aan het Hofken blz. 3, het S.S.B.
fol. 5r en aan het Prieel blz. 85, in dezen laatsten bundel natuurlijk zeer vrij behandeld.
Van hieruit ging het in het Paradijs blz. 20 over. Ook in het Klein Par. II blz. 46 is
het gedicht opgenomen.
Bäumker I blz. 370 geeft eene melodie, voorkomende in het Prieel, uitgave van
1614; in die van 1617 is er geene bijgevoegd. Daarentegen vindt men in het Paradijs
blz. 20 als volgt:

Zoowel deze als de door Bäumker medegedeelde wijze komen in hoofdzaak overeen
met de lezingen van de Evangelische Leeuwerck, Antwerpen 1682, Deel IV, blz. 56,
het Luitboek van Thysius (No. 156 uitg. Prof. Land), en van de Duitsche gezangboeken.
(Bäumker I blz. 370 en F.W. van Ditfurth, Frankische Volkslieder, Leipzig, 1855, I
blz. 91.) Voor den Duitschen tekst zie Hoffmann von Fallersleben, Geschichte des
Deutschen Kirchenliedes. 3e Ausg. Hannover 1861, blz. 506.

No. CXLII.
Een aerdich vrouken heeft mi bedrogen

blz. 173
Voor den tekst dezer melodie zie Antw. Ldb. No. XLIV.
Dezelfde melodie wordt bij Fruytiers blz. 112 genoteerd:

No. LXXVIII.
Een boerman had eenen dommen sin.

blz. 103
De tekst dezer melodie komt voor in het Antw. Ldb. No. XXXV. Verg. Willems blz.
270. Bij de Souterl. Ps. 86 is eene andere melodie aangegeven.
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No. CXLVII.
Een goet man had een dochterkijn
Die had hi wtuercoren

blz. 179
Deze geestelijke romance is eveneens te vinden in het Hofken, blz. 143, doch de
lezing is aldaar minder volledig. Strophe 11 is sterk gewijzigd, de strophen 13 en 14
zijn samengesmolten, terwijl 17-19 ontbreken. Daarentegen zijn de afwijkingen in
V.S.L. zeer gering. In laatstgenoemden bundel staat voorgeschreven de wijze: E e n
R i d d e r e n e e n M e y s k e n i o n c k , het Hofken zegt slechts: E e n R i d d e r
& c . De Souterl. geven bij Ps. 14 deze wijze als volgt:
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No. CCXXVII.
Een vrolijc nieuwe liet
This beter wat dan niet

blz. 260
Ook te vinden in het S.S.B. fol. 61r en het Hofken blz. 25, doch met verscheidene
afwijkingen.

No. CCXXX.
Fonteyne moeder maghet reyne
Bloeme der ghenade edel greyne

blz. 265
Komt in het handschrift van Hoffmann blz. 11 voor, met de zelfde melodie
(Vierteljahrschr. blz. 305.)

No. LVII.
Gheen meerder genuechte op aerde niet en is
Dan die int nerte te vreden is

blz. 79
Ook in het S.S.B. fol. 54v. Wellicht is het de vergeestelijking van een wereldlijk
volkslied, waarvan eene Duitsche lezing voorkomt in het Ambraser liedeboek No.
XLII (Stuttgart, Liter. Verein., 1845) en bij Uhland, Alte hoch- und niederdeutsche
Volkslieder, Stuttgart 1844. Dl. I blz. 120.
In de Souterl. staat bij Ps. 48, de volgende wijze, genaamd: G h e e n m e e r d e r
vruecht ter werelt en is:

No. XXXVIII.
Ghi die Iesus wijngart plant
Verblijt v op dat soete lant.

blz. 57
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Eene veel zuiverder lezing bevatte Hoffmann's handschrift (No. 102), waarbij als
wijze is aangegeven: D i e m e i e w i l o n s m i t g h e l e n b l o e m e n
schenken,
d e s v e r v r o u w e n ....................
terwijl het S.S.B. fol. 52v eene lezing geeft, die de onze veel nader is. Aldaar is de
wijze: H e t v o e r e e n M a e c h d e k e n o v e r d e n R h i j n voorgeschreven.
Ook komt dit gedicht voor in het Weener Hds. blz. XIIIb (Vierteljahrschr. IV 182)
in 9 regelige strophen met de volgende melodie:

terwijl het bovengenoemde Berlijnsch Hds. voorschrijft:
(Vierteljahrschr. blz. 315).

No. VIII.
Ghi mannen ende vrouwen
Die op der werelt sijt

blz. 27
Ook te vinden: Hofken blz. 66.
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No. LXVII.
Ghi ruyters ghesellen

blz. 89
Waarschijnlijk eene melodie van het ‘nieuwe’ liedeken, voorkomende in het Antw.
Ldb. blz. 75.

No. XVII.
God groet v coninghinne
Maria soet iolijt

blz. 38
Komt ook voor bij Hoffmann blz. 72.

No. XV.
God groet v suuer bloeme
Maria maghet fijn

blz. 35
Komt reeds in het D.S.B. fol. 39r voor.

No. CXXXVI.
Gode soe wil ick mijn herte op gheuen
Ende keeren mi alle menschen af.

blz. 168
In het Berlijnsch Hds.. met de volgende melodie:

(Hoffmann bl. 64. en Vierteljahrschr. blz. 227) terwijl het Weener Hds. aangeeft:
(Vierteljahrschr. blz. 226).
Het Hds. M. fol. 35r bevat een lied, beginnende: Min hartge dat wil ic gode
opgheuen.
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No. CCXXI.
Had ick vloghelen als een arent grijs
Ick soude so hoghe vlieghen

blz. 251
Ook in het S.S.B. fol. 12r. het Hofken blz. 14 en V.S.L. B 5r.

No. CXLIX.
Heft op mijn cruys wel soete bruyt
Hebdy mi lief so gaet v seluen wt

blz. 182
Een lied, dat zeer algemeen verspreid is geweest. Het komt o.a. voor bij Hoffmann
No. 81, in het handschrift van Van Voorst (Moll, Brugman, II blz. 408) Hofken blz.
98, V.S.L. G. 3r, S.S.B. fol. 34v, Dit is een suuerlijck Boecxken, Amsterdam bij Harmen
Jansz. Muller, fol. 43r. Deze lezingen verschillen aanmerkelijk zoowel wat het aantal
als de volgorde der coupletten aangaat. Eene Nederduitsche lezing werd medegedeeld
door Dr. B. Hölscher, Niederdeutsche Geistliche Lieder und Sprüche aus dem
Münsterlande, Berlin 1854, blz. 93, terwijl bij Bäumker I blz. 480 verscheidene
gezangboeken zijn vermeld, waar het in het Hoogduitsch te vinden is. Aldaar begint
het:
Christ spricht zur Menschenseel vertrawt
Heb auff dein Creutz mein liebste Braut

De twee aldaar medegedeelde melodieën verschillen van de onze.

No. CLXV.
Het daget inden oosten
Bie sonne scijnt ouer al

blz. 196
Het oude Nederlandsche wereldlijke volkslied, met denzelfden eersten beginregel
heeft ten allen tijde dichters verleid tot het maken van tegenhangers, vooral op
geestelijk gebied. Reeds in het
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Antw.-Ldb., waar het voorkomt, (No. 73), vindt men (No. 75) ‘Een nieu liedeken’,
dat eene bepaalde nadichting is. In een handschrift te Straatsburg komt verder eene
vergeestelijking voor door Heinrich von Loufenberg, ‘Es taget minnecliche’, waarbij
het jaartal 1421 vermeld staat. Een nederduitsch liedeboek uit het begin der 17e eeuw
bevat eene lezing, waarin in den 2en regel in plaats van de zon de maan schijnt.
Evenals aan dezen tekst de vergeestelijking, voorkomende in het Hofken (blz. 137),
ten grondslag schijnt te liggen, schijnt het gedicht in het Dev. en Prof. B. vervaardigd
te zijn naar de nieuwe lezing van het Antw. Ldb. No. 75. De overlevering wil dat
zulks geschiedde door eene begijn, Geertruida van Oosten (Moll, Joh. Brugman II
blz. 104), die in 1358 te Delft overleed. Zwaarwegende bewijzen hiervoor kunnen
evenwel niet aangevoerd worden.
Ter eere van haar komt in de Gulde Jaers Feestdagen een gedicht voor (blz. 48)
met de twee zelfde beginregels, doch overigens geheel op haar betrekkelijk.
Ons gedicht komt eveneens voor S.S.B. fol. 56v, terwijl het Geestelijck
Kruydt-Hofken, Alckmaer 1664, op blz. 266 weder eene geheel andere vergeestelijking
bevat.
De melodie is zeer algemeen verspreid geweest. Opmerkelijk is het dat de
gelijktijdige Souterl., (Ps. 4) die eveneens door Symon Cock werden gedrukt, eene
lezing bevatten met belangrijke afwijkingen:
De bovengenoemde vergeestelijking van 1421 heeft eene geheel andere wijze:
Tot in de 18e eeuw wordt in allerlei liedeboeken de wijze voorgeschreven, zonder
dat het is uit te maken welke melodie inderdaad bedoeld werd, want terwijl het Extr.
Cath. van 1631 en de Gulde Jaers Feestd. van 1634 de volgende melodie
voorschrijven:

houden twee uitgaven van Kamphuizen's Stichtel. Rijmen weder twee andere lezingen
in:
Stichtelijke Rijmen. Amst. 1652 fol. 24.

Stichtelijke Rijmen. Amst. 25e druk, 2675, blz. 84.
Opmerkelijk is voorts dat in het S.S.B. fol. 56v de wijze van Claes Molenaer (zie No.
CLXI) wordt aangegeven.
Sedert eene reeks van jaren hebben verschillende musicologen getracht de melodie
der Souterl. in
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modern notenschrift over te brengen en het is uiterst leerzaam die verschillende
vertolkingen naast elkander te leggen. Men vergelijke: Viotta (de Gids 1837, blz.
234), de Coussemaker (Willems, blz. XXVIII), Hemelsoet (F.A. Snellaert, Oude en
nieuwe liedjes, Gent 1852, blz. XXXVIII), Alberdingk Thijm (Geertruide van Oosten,
Amsterdam 1853, blz. 1), F.W. Arnold (Het daghet in den Osten. Kritische
Abhandlung über Rhythmik und Tonalität der alten Volksweisen 1860. Handschrift
in de Bibl. der Ver. voor Noord Nederl. Muziekgeschiedenis, te Amsterdam), A.D.
Loman (Twaalf Geuzenliedjes, Amsterdam 1872, No. XI), M.A. Brandts Buys (Liedjes
van en voor Nederlandsch volk, Leiden 1874, blz. 38), Böhme (blz. 67), Boers (De
ontwikkeling der toonkunst... 's Gravenhage 1883, blz. 244), J.H. Scheltema (Caecilia
1887, blz. 165), Van Ling (Caecilia 1888, blz. 47).
De melodie uit het Dev. en Prof. B. werd onlangs in moderne noteering
overgebracht door Prof. Acquoy, (Middeleeuwsche Geestelijke Liederen en Leisen,
met eene klavier-begeleiding naar den aard hunner toonen, 's Gravenhage 1888, blz.
2.)
Voor de verspreiding van gedicht en melodie in Duitschland verwijs ik naar Böhme,
blz. 67, waaraan ik zou wenschen toe te voegen, dat eene Duitsche vertaling van het
Antw. Ldb. No. 75 voorkomt in het Ambraser Liederbuch van 1582 (blz. 35 der uitg.
Liter. Verein te Stuttgart).

No. CL.
Het gheuiel op eenen donderdach
Daer Christus hoorde ons gheclach.

blz. 183
Het Antw. Ldb. bevat een wereldlijk lied (No. LXX) met den zelfden eersten
beginregel. Dat het onze eene vergeestelijking hiervan is, zoude ik niet durven
beweren. Ook is in het Hofken, blz. 134, een lied met gelijkluidend begin te vinden,
dat met het onze verder niets gemeen heeft. Daarentegen komt dit voor in het S.S.B..
fol. 41v en V.S.L. sign. H. 2r.

No. CCXXXIX.
Het is heden een dach der vrolijckheyt
In des conincx houe

blz. 277
Dit is de Nederlandsche vertolking der Latijnsche hymne, in onzen bundel als No.
CCXXXVIII voorkomende, en volgens Wackernagel (I blz. 206) uit de 14e eeuw
dagteekenend. Even talrijk als de Latijnsche lezingen zijn de vertalingen. Bij Hofmann
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vindt men er twee (No. 21 en 22) voorts eene in het Hds. van Johan van Nassau (Kon.
Bibl.) fol. 54 b en daaruit overgenomen in D. Buddingh, Archief, Geschied- en
Letterkundig Mengelwerk, Gorinchem 1859, blz. 30.
Ook komt er eene voor in het Weener handschrift: (Vierteljahrsch. blz. 184).
Voorts vinden wij het gedicht terug: V.S.L. sign. A. 6v, Hofken blz. 33, S.S.B. fol.
6r terwijl het Paradijs blz. 46 den lofzang brengt: ‘nu versch in 't Duytsch over-geset.’
Eene Nederduitsche vertaling geeft: Dr. B. Hölscher, Niederdeutsche Geistliche
Lieder und Sprüche aus dem Münsterlande, Berlin 1854, blz. 14.
In onzen bundel is de wijze voorgeschreven van de Latijnsche oorspronkelijke
hymne. Vooral bij den beginregel zal deze toepassing niet zeer gemakkelijk gaan!
Juister is ook de vorm, waarin die in andere lezingen voorkomt: ‘Tis een dag der
vrolicheyt.’
Het Weener Hds. heeft de volgende melodie, dat is die van de Latijnsche hymne:

Dienovereenkomsiig heeft ook het Paradijs:
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No. CXVI.
Het quam een ruterken wt bosscayen

blz. 144
Volgens de Souterl. Ps 134 is de melodie als volgt:

Het gedicht zelf staat in het Antw. Ldb. No. LXVI. Zie over den titel van dit gedicht:
G. Kalff, Het lied in de middeleeuwen, Leiden 1884, blz. 319.

No. XLIII.
Het quamen drie coninghen ghereden
Wel verre wt orienten lant.

blz. 64
Komt voor in het S.S.B. fol. 42v, Hofken blz. 32 en tweemaal in V.S.L. sign. B. 2r en
H. 3r.

No. CCIX.
Het reedt een ridder wt iaghen.

blz. 240
Verseheidene wereldlijke volksliederen hebben een dergelijken of bijna
gelijkluidenden beginregel: Ambraser Ldb. No. CXXIII, Willems No. L en LXI, Böhme
No. 3a, enz., terwijl in het Berlijnsch Hds. blz. 122b een tweede beginregel wordt
aangehaald: ‘an gheenre heiden groene.’

No. CLVI.
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Het souden drie ghespeelkens goet,
Spaceren gaen in dat wout

blz. 188
Een wereldlijk lied met deze beginregels bevat het Antw. Ldb. No. LXXX. Willems
(blz. 176) paste op dit lied de melodie der Souterl. Ps 8 toe, die aldaar genaamd is:
‘Het waren twee ghespeelkens goet,’ en ook niet identisch is met de onze. Böhme
blz. 120 deed hetzelfde voor een Duitsch gedicht uit het Ambraser liedeboek. In het
Berlijnsch Hds. (Bl. 145b en 158a) wordt laatstgenoemde wijze uitvoeriger genoemd:
‘Het reden twie ghespelen goet, ter heiden plocken bloemen, die een die reed al
lachende wt, die ander was drouich’. Fruytiers heeft op blz. 16 eene melodie, die
hetzelfde opschrift draagt als de Souterl. Ps. 8, en toch geheel hiervan verschilt,
terwijl op blz. 145 onder dezelfde benaming weder de Souterl. melodie voorkomt.

No. XXXV.
Het staet een casteel een rijc casteel
Een casteelken op hooger tinnen

blz. 55
Overgenomen in de Horae Belgicae II No. 202. De nitgever heeft verscheidene
wijzingen in spelling en woordschikking gemaakt. Willems nam deze lezing in zijne
verzameling (blz. 449) op, na er weder eenige veranderingen in te hebben aangebracht.
Een en ander natuurlijk zeer geschikt om verwarring te veroorzaken, en een taalkundig
onderzoek naar ouderdom en geboorteplaats onmogelijk te maken.

No. XIV
Het viel eens hemels douwe
Al in een maechdekijn.

blz. 34
Het Antw. Ldb. bevat twee oude liedekens No. LXXII en LXXIV met de beginregels:
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No. 72. H e t v i e l e e n c o e l e n d o u w e
en No. 74. H e t v i e l e e n s h e m e l s d o u w e
die zoowel wat inhoud als vorm aangaat, zeer veel overeenkomst hebben. Men zou
geneigd zijn te vragen of aan beiden niet één zelfde voorbeeld ten grondslag ligt. In
elk geval heeft Uhland terecht gezien, dat No. 74 eigenlijk uit twee verschillende
gedichten is samengesteld; vandaar dat hij slechts de drie eerste coupletten in zijne
verzameling (No. 82) opnam.
De vergeestelijking van het volkslied dagteekent voor het minst uit de helft der
15c eeuw, daar er eene lezing in Hoffmann's beide handschriften voorkomt. (A. 98
en B. 91.) Zij verschilt nog al van die in het Dev. en Prof. B., welke reeds vroeger
in D.S.B. fol. 32r afgedrukt was en later in S.S.B. fol. 13r, Hofken blz. 17 en V.S.L.
sign. B. 5v te vinden is. In het Prieel blz. 69 zijn de coupletten 4, 7 en 8 sterk
gewijzigd, evenzoo in het Par. blz. 55.
Bij Hoffmann wordt de wijze: H e e r g o d , w i e s a l i c c l a g h e n a l l e
m i j n v e r l o r e n t i j t voorgeschreven, terwijl D.S.B. en H.G.L. H e t w a s e e n
l o d d e r l i c k p a p e (Verg. No. XIV) aangeven.
In Duitschland, waar het geestelijke lied zoowel in het Hoogduitsch als in het
Nederduitsch voor kwam Hölscher blz. 3, waar eene bijna woordelijke overzetting
te vinden is) werd ook de wijze: H e r z l i c h t h u t m i c h e r f r e w e n (Böhme No.
113 en 142) gebezigd.
Het Paradijs blz. 4 geeft bij een gedicht: D e m e d i t a t i e v a n d e H . M a g e t
M a r i a de volgende melodie, met het opschrift: O p d e w i j z e : Het viel een
Hemels douwe, &c. ofte: als het hier op Nooten begint.’ (Volgens het register gaat
dit lied op de wijze: W i l h e l m u s v a n N a s s o u w e n .):

hetgeen ook het Kl. Par. IV blz. 18 geeft.
Het Prieel blz. 69 had echter reeds 10 jaren vroeger ongeveer dezelfde wijze gegeven:

opmerkelijk wegens het voorschrijven van het teeken.
Eenige jaren later schrijven zoowel het Extr. Cath. blz. 89 als de Gulde Jaers
Feest-D. blz. 79 voor:

Een devoot ende profitelyck boecxken

327
terwijl de uitgaven van het Par. van 1648 en 1679, blz. 4 de melodie op deze wijze
noteeren:

Het schijnt wel dat de laatstgenoemde wijzen in de 17e eeuw het meest gebruikelijk
waren, want de melodieën die Bäumker I blz. 358 uit gezangboeken van 1638, 1666
en 1677 aanhaalt, zijn klaarblijkelijk dezelfde wijze.
Ook de Euangelische Leeuwerk...... Gemaeckt door C.D.P. 2e druk, Antwerpen
1683, deel 4, blz. 61, heeft eene lezing, die gedeeltelijk op het Prieel, gedeeltelijk
op het Extr. Cath. terug te voeren is.
Merkwaardig is het dat den Boeck der Gheesteliiche Sangen, blz. 99 in 1631, dus
bijna gelijktijdig met de Gulde Jaers Feest Dagen en het Extr. Cath. de volgende
geheel afwijkende wijze geeft:

welke Willems (blz. 359) in modern notenschrift overdroeg.
Eene overzetting in nieuw notenschrift van de melodie van het Par. en de G.I.F.D.
vindt men in de Oude en Nieuwe Kerstliederen van Alb. Thijm (blz. 22) waar men
weder duidelijk zien kan hoe weinig getrouw de bewerkingen in dien bundel zijn.

No. XXXIV.
Het voer een maechdeken over rijn

blz. 54
De melodie van een lied uit het Antw. Ldb. No. LXI. In de Souterl. Ps. 146 vindt men
eene melodie, genaamd: ‘Het voer een maechdekijn ouer rijn, Sy hoede haers vaders
lammerkijns.’

Wel is waar komt deze tweede regel niet overeen met dien van het Antw. Ldb. doch
met het oog op het 6e couplet is het niet gewaagd aan te nemen dat inderdaad hetzelfde
lied bedoeld wordt. Zie verder Böhme blz. 140.

No. CLXVIII.
Het voer een man ten houte
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blz. 201
Wellicht de melodie van het lied, dat in het Duitsch ‘Es fur ein baur ins hols’ begint.
Zie Böhme blz. 587.
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No. CCXXXVII.
Het was een maget wtuercoren
Daer Iesus of woude sijn gheboren.

blz. 274
Dit Kerstlied werd ook opgenomen in D.S.B. fol. 11r, Hofken blz. 13, S.S.B. fol. 10v
en V.S.L. sign. B. 3r. Het is opmerkelijk dat aldaar de strophen 2, 6 en 9 ontbreken.
Het Prieel blz. 74 bevat eene zeer vrije bewerking, met de volgende melodie:

Daaruit ging het over in het Klein Parad. deel II blz. 21 en later in den bundel van
Willems blz. 417.
Bäumker (I blz. 421) heeft reeds doen opmerken, dat hetzelfde refrein in
verschillende Duitsche gezangboeken bij het lied: ‘Als ich bei meinen Schaffen
wacht’ voorkomt.

No. LXXXVII.
Hier comen drie licht gheladen.

blz. 112
Het lied dezer melodie is te vinden Antw. Ldb. No. LXXVI.

No. CLXXVI.
Hierusalem is so schoonen stadt

blz. 208
Hiermede wordt wellicht eene vertaling der hymne: ‘Urbs beata Ierusalem’
Wackernagel 1 blz. 84 bedoeld.
In de 17e eeuw vinden wij herhaaldelijk de melodie voorgeschreven; zoo b.v. in
het Pricel blz. 64; ‘Hierusalem die schoone stadt’:
bij het gedicht: ‘O salich heylich Bethleem.’ In denzelfden bundel wordt later bij het
gedicht ‘Ierusalem ghy schoone stadt,’ wederkeerig als wijze aangegeven: ‘O salich
heylich Betlehem.’ Zoo ook in V.S.L. blz. 6. Deze melodie ging over in het Paradijs
blz. 562. Klein Parad. deel II blz. 28, en werd later door Willems blz. 451 en
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Alberdingk Thijm (Oude en nieuwe kerstliederen. Amsterdam, 1852. blz. 20)
gemoderniseerd.
Daarentegen geeft B.G.S. blz. 128 eene andere melodie.

No. CXXI.
Hoe luyde riep die siel tot God van binnen
O heer almachtich vader goet.

blz. 150
Komt voor in D.S.B. fol. 30r Antw. Ldb. No. LVI, S.S.B. fol. 29r, Hofken blz. 89,
V.S.L. sign. F 5v.
Zie verder de aanteekeningen op No. CXX.

No. CXX.
Hoe luyde sanc die leeraar op der tinnen
So wie met sonden is beswaert.

blz. 148
Klaarblijkelijk eene vergeestelijking van een oud wachterlied, waarvan men evenwel
tot nu toe den tekst niet heeft kunnen vinden. Voor de algemeene verspreiding van
ons lied pleiten de verschillende lezingen, die tot ons zijn gekomen. Hoffmann No.
122 en 123. Moll. (Brugman II blz. 189 uit het handschrift van Van Voorst), Weener
Hds. Bl. LXIb (Vierteljahrschr. blz. 228) Antw.
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Ldb No. LV, Hofken blz. 86. Het Hds. M. fol. 31v bevat een lied, beginnende: Hoe
luydt soe sanc die geest wt rechter minnen. Voor de Duitsche lezingen van dit lied
zie men: Wackernagel II blz. 541, Böhme blz. 202, Hoffmann von Fallersleben,
Geschichte des Deutschen Kirchenliedes. 3e Ausg. Hannover, 1861. blz. 375.
De melodie wordt in de Souterl. Ps. 90 aldus gegeven:

terwijl een handschrift van 1429 te Straatsburg de volgende melodie voorschrijft:
(Böhme blz. 203).
Wederom anders is hetgeen men in het Weener handschrift vindt:

No. CLXXXIV.
Hoe schone ende ghenoegelijc is ons des crucen mey ghedaen
Het spruyten ghelu bloemkens aender groender heyden.

blz. 216
Van dit lied komen zeer uitcenloopende lezingen voor: Hoffmann No. 104, D.S.B.
fol. 29r, Hofken blz. 125, S.S.B. fol. 42r, V.S.L. sign. H 2v, Dit is een suuerlijck
Boecxken. Aemslelredam, Harmen Janszoon Muller. Reeds de beginregels wijken
sterk van elkander, af. Eene Nederduitsche lezing gaf Hölscher blz. 35.
Het Hds. M. fol. 23r bevat een lied met de beginregels: Men siet hoe lustelic is ons
die Mey ontdaen.

No. CLXIII.
Hoort al na mi,
Verstaget wel mijn reden

blz. 194
Ook in het Hofken blz. 168.

No. CCXXXVI.

Een devoot ende profitelyck boecxken

Jesus kerst van Nazareene
Hi is geboren van eender maghet reene

blz. 273
Bij Hoffmann No. 5 komt een lied voor, samengesteld uit eenige strophen van ons
gedicht, en met de melodie: (Vierteljahrschr. blz. 304.)
Zeer afwijkend van beide lezingen is die van D.S.B. fol. 12r, en wederom anders is
die van het Hofken blz. 16. Met deze laatste zijn evenwel S.S.B. fol. 13v, V.S.L. sign.
B 6r bijna gelijkluidend. Wij hebben hier klaarblijkelijk met een zeer oud lied te
doen.

No. XXXI.
Ick ben bedruct wie sal my troosten
Waer sal mijn hertken om drincken gaen.

blz. 52
Eene zeer afwijkende lezing in Een suyverlick Boecxken ... Amstelredam, H.J. Muller.
sign. Bv.
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No. CCIX.
Ick drage dat liden verborgen
Besloten in minen gront

blz. 240
Ook bij Hoffmann. No. 71 en 72.

No. XCIII.
Ick had een ghestadich minneken.

blz. 119
Deze wijze, die bij het Antw. Lbd. No. XCVIII behoort, wordt in de Souterl. Ps. 18
aldus aangegeven:

en bij Fruytiers blz. 26:

No. XXXII.
Ick heb een traech eselkijn
Dat valt mi suer om timmen.

blz. 53
Dit lied komt in het S.S.B. fol. 52v, (wijze: Mijn Heere van Valckesteyn) en met den
beginregel: Noch heb ik een traech ezelken (wijze: Een ridder en een meysken) voor
in het Hofken blz. 95, terwijl het Priëel blz. 133 een gedicht in vier coupletten bevat,
op de in dien bundel gebruikelijke wijze nagedicht. De aldaar aangegeven melodie:

is overgenomen in de Gulde Jaers Feest D. blz. 517.
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No. L.
Ick heb gheiaecht al mijn leuen lanc
Al om een ioncfrou schone

blz. 69
Komt voor bij Hoffmann No. 109 met vermelding van den naam van den dichter
Brugman. Zie hierover Moll. (Johannes Brugman Deel II blz. 205). De aldaar
voorgeschreven wijze: ‘Nae groenrei verwe mijn hert verlanct’ is door Bäumker
medegedeeld, Vierteljahrschr. blz. 312. Het lied werd het eerst in D.S.B. fol. 43r
afgedrukt.

No. CXIII.
Ick mach wel clagen mijn verdriet
Ende al met weenende oogen.

blz. 141
In de Sonterl. Ps. 142 wordt eene melodie aangegeven met bijkans denzelfden
beginregel.
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No. CXCV.
Ick sach mijn heere van Valkensteyn

blz. 227
De melodie, zooals die nog in onze eeuw in den volksmond in Westfalen voortleefde,
is te vinden bij Böhme blz. 101, alwaar ook de bronnen voor den tekst vermeld zijn.
Dat de wijze zeer verspreid was, blijkt o.a. uit het feit, dat zij bij Hoffmann bij drie
verschillende nummers (45, 46 en 48) is voorgeschreven.

No. XLVII.
Ic sat op eenen vasten gront
Daer af so moeste ick sceyden

blz. 67
Eenige strophen van dit lied komen voor als een gedeelte van ons No. CXLVIII, en
als zoodanig ook in Een suyverlick Boecxken, begrypende alle de Gheestelicke
Liedekens, ghemaeckt eertyds by de salighe Tonis Harmansz. van Warvershoef.
Amstelredam, Harman Jansz. Muller. fol. Ciiij.v

No. LXIX.
Ick seg adieu
Werelt wi twee wi moeten sceyden

blz. 94
Het wereldlijke volkslied, dat hieraan ten gronde ligt, komt voor in het Antw. Ldb.
No. C., en Horae Belgicae II No. 99 en 100. De hierbij behoorende melodie is volgens
de Souterl. Ps. 65:

De lezing bij Fruytiers blz. 62 verschilt hiervan zeer weinig.
Onze vergeestelijking is ook te vinden S.S.B. fol. 54v, terwijl het Hofken blz. 200
een geheel ander gedicht bevat.

No. CCIV.
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Ick sie die morghen sterre
Heer Jesus claer aenschijn

blz. 236
Hoewel een geestelijk lied met dezen beginregel reeds bij Hoffmann No. 86, dus in
de 15e eeuw voorkomt en het wereldlijk lied eerst in het Antw. Ldb. No. 96, kan met
het oog op den vorm gerustelijk beweerd worden, dat het volkslied wel het oudst zal
zijn. Ook het aanwezig zijn van meerdere vergeestelijkingen moge hiervoor pleiten
(No. CCV en CCXI). Bovendien worden bij Hoffmann reeds de wereldlijke beginregels
als wijze aangehaald (Ne. 29 en 30).
Ons gedicht is ook opgenomen in D.S.B. fol. 46v en Hofken blz. 122. In
laatstgenoemden bundel is bij elke strophe bijgevoegd of het ‘De bruyt’ of ‘De
bruydegom’ is die spreekt.
Eene Nederduitsche lezing geeft Hölscher blz. 102, terwijl bij Uhland (Deel II
blz. 164) ook nauwverwante Hoogduitsche teksten te vinden zijn.

No. CXLVIII.
Ic sou so gaern bi gode sijn
Conde ict wel beghinnen.

blz. 181
Komt ook voor in Een suyverlick Boecxken .... Amstelredam, Harmen Jansz. Muller,
fol. C iiijr. Zooals bij No. XLVII is opgemerkt behooren de strophen 8-12 bij dat
nummer.

No. XCIII.
Ick weet een suuerlike
Gheen schoonder niet en leeft.

blz. 119
Met eenige afwijkingen ook in het Hofken blz. 152.
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No. XXIV.
Ick weet een vrouken welbereyt
Aen haer staen alle mijn sinnen.

blz. 44
Eene vergeestelijking van het Antw. Ldb. No. XCI, evenals van No. XCII. Eene derde
komt reeds bij Hoffmann voor (No. 89) alwaar het lied op Jezus is toegepast. De
melodie is bij No. XIX voorgeschreven.
In de 17e eeuw vindt men de wijze ‘Ik weetter een vroutjen,’ luidende volgens
G.I.F.D. blz. 112:

en volgens Extr. Cath. blz. 202:

De melodie Ick weet een vrouken amoreus bij Fruytiers blz. 83 is geheel anders.

No. XCVIII.
Ic weet noch eenen acker breyt.

blz. 125
Uhland (Deel II blz. 747) deelt een lied mede: ‘Ich waisz mir einen anger brait,’ dat
wellicht bij bovenstaande melodie behoort.

No. CXCVII.
Ic wil mit groter haesticheyt
Van deser werelt sceyden.

blz. 230
Verg. S.S.B. fol. 54.

No. VII.
Ick wil mi gaen ontladen
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Ende verlichten minen moet

blz. 26
Verg. hiermede Hoffmann No. 62 en 63 en Vierteljahrschr. blz. 314, alwaar de melodie
‘Ic wil my seluen troosten, ende maken enen’ medegedeeld wordt. Een Nederduitsch
nanwverwant lied bij Hölscher blz. 76.

No. CLVII.
Ick wil mi gaen vermeyden
In Jhesus liden groot

blz. 189
Ook in het Hofken blz. 135, waar het in 8regelige strophen is verdeeld en 4 regels
langer is. Overgenomen door Hoffmann en Willems.

No. CIV.
Ic wil mi gaen vermeyden
Verhueghen minen moet

blz. 131
Ook in het Hofken blz. 139. Onze Nos CVII en CLVII hebben denzelfden eersten
beginregel. Deze drie liederen zijn vergeestelijkingen van één wereldlijk lied: ‘Ick
wil mi gaen verhueghen, verblijden mijnen moet’, voorkomende Antw. Ldb. No. CI.
De melodie hiervan is te vinden in de Souterl. Ps. XXXVII. en Fruytiers blz. 42.
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No. CIV.
Ick wil mi seluen troosten, ende maken eenen moet.

blz. 131
Het gedicht komt voor bij Hoffmann No. 62, met de volgende melodie:
(Vierteljahrschr. blz. 314).

No. CLXXIX.
In liden ende in striden
Ende in menich swaer verdriet

blz. 210
Ook bij Hoffmann No. 54.

No. LXXX.
In minen sin had ic vercoren
Een suuer maecht na mijn behagen

blz. 105
Eene vergeestelijking van Antw. Lbd. No. LXXXVIII.

No. CLXI.
In vruechden is alle die werelt wijt
Die engelen bringen ons groot iolijt

blz. 192
Ook in D.S.B. fol. 35r.

No. CCXXXIII.
Kinder nu louet die maghet Marie
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Si heeft veruult die prophecie

blz. 268
Een der liederen door Hoffmann uit zijn handschrift niet in de Horae Belgicae
opgenomen. De melodie aldaar is (Vierteljahrschr. 192).

en is identisch met die der oude hymne Conditor alme Syderum.

No. XXVIII.
Coemt ons te hulpen lief van minnen
Want wi sijn in groter noot.

blz. 49
Een afwijkende lezing bevat het Weener handschrift (Vierteljahrschr. blz. 238) alwaar
de volgende melodie is bijgevoegd (door W. Bäumker in 17e eeuwsche noten
overgebracht):

No. CCXXVI.
Laet ons met herten reyne
Loven dat kindeken cleyne

blz. 258
Komt ook voor Hds. M. fol. 74v en in het handschrift van Hoffmann, doch werd door
hem niet in de Horae Belgicae opgenomen. Tekst en melodie zijn onlangs
medegedeeld in het Vierteljahrschr. blz. 249, en wijken weinig af van onze lezing.
Daarentegen ontbreken in D.S.B. fol. 4r de strophen 9 en 11. Zoo ook in het Hofken
blz. 8. In V.S.L. sign. A 7v en S.S.B. fol. 6v is alleen het 9e couplet weggevallen, en
in laatstgenoemden bundel de 2e regel van strophe 11. Het Prieel blz. 88 bevat een
gedicht in vier coupletten vrij naar het onze gevolgd. Het Paradijs blz. 70 nam dit
geheel over.
Ter vergelijking volgen hier de melodieën van het Berlijnsche handschrift:
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en van het Paradijs:

Het Extr. Cath. bevat (blz. 12 en 249) twee melodieën genaamd: ‘Laet ons met harten
loven’ die met de onze niets gemeen hebben en wellicht behooren bij een aldus
beginnend gedicht in het Paradijs blz. 469.

No. CCXXXI.
Laet ons met hoogher vrolijcheyt
Louen die maget der soeticheyt

blz. 266
Ook bij Hoffmann No. 27, met dezelfde melodie.

No. XCVI.
Laet ons met vruechden singen
Ende blidelijck spelen gaen.

blz. 122
Komt met eenige wijzigingen voor in het Hofken blz. 132. Bovendien ontbreken
aldaar strophe 9-12.

No. LXXXIII.
Laet staen toen v gheclach
Ghi kerstenen fray van sinnen.

....
Zie aanteekeningen op No. LXXXII.

No. CCXLIII. aant.
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Magnum nomen domini emanuel,
Quod annunciatum est per Gabriel

blz. 281
Onze tekst wijkt af zoowel van de lezing van 1422 bij Hoffmann von Fallersleben
(Gesch. des Deutschen Kirchenliedes, Hannover, 1861. blz. 422), als van die bij
Wackernagel I blz. 211, en het Weener hds. (Vierteljahrschr. blz. 194) en komt het
naast bij die van het Berlijnsche hds. (Vierteljahrschr. blz. 196) Ook de lezingen in
het Hofken (blz. 82), S.S.B. (fol. 2v) en het Prieel (blz. 51) verschillen van de onze.
Het Prieel heeft de volgende melodie:

met een vierregelig aanhangsel, dat bij ons ontbreekt.
Voor de melodieën in de bovengenoemde handschriften verwijs ik naar het
Vierteljahrschr., en voor de lezingen in Duitsche gezangboeken naar Bäumker I. blz.
299.
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No. CCVI.
Maria coninghinne
Mijn troost mijn toeuerlaet.

blz 238
Dit gedicht behoort zeker tot de oudsten van de verzameling. Het komt in zeer
verschillende lezingen voor bij Hoffmann No. 29 en 30 en in het Weener handschrift
(Vierteljahrschr. blz. 177, alwaar verschillende lezingen der melodie voorkomen,
alle nauw verwant aan de onze: ‘Ick sie die morghensterre’). Voor de lezingen der
melodie in Duitsche gezangboeken zie Bäumker I blz. 270 en II blz. 132.

No. XLIV.
Maria maghet reene
Des sondaers toeuerlaet

blz. 65
Ook in het Hofken blz. 69.

No. CCXLV.
Maria saert, van edelder aert
Een roose bouen allen doren.

blz. 282
Een Duitsch gedicht aldus beginnende komt reeds voor in een Straatsburgschen druk,
door Bäumker (I. blz. 51) onder het jaar 1470 gerangschikt. Volgens Hoffmann von
Fallersleben. (Gesch. des Deutschen Kirchenliedes, blz. 454) is het het eenige
meestergezang, dat werkelijk bij het volk, al was het ook in verkorte gedaante, ingang
vond. Het bleef door de geheele 17e eeuw in gezangboeken opgenomen, en werd
vaak in andere gedichten nagevolgd.
De melodie schijnt in 1539 zoo bekend te zijn geweest dat de uitgever van het
Dev. en Prof. B. het onnoodig achtte haar mede te deelen.
In de Souterl. Ps. 118 (5e divisie) luidt zij aldus:

(x Er staat eigenlijk d, doch ik hield e, zooals in de uitg. 1569, voor juister.)
Voor de Duitsche melodie zie Bäumker II blz. 89, en Böhme blz. 705.
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No. XCIV.
Maria suyuer kerssouwe
Moeder ende maghet fijn

blz. 121
Ook in het Hofken, blz. 70.

No. LXIV.
Met desen nieuwen iare
So willen wij vrolijck sijn

blz. 85
Komt ook voor D.S.B. fol. 20v, Hofken blz. 21, S.S.B. fol. 16v, V.S.L. sign. C 1r, doch
met geheel afwijkende coupletten No. 9 en 11; bovendien hebben de 3 laatstgenoemde
bronnen in den eersten regel der 10e strophe pellicaen voor maghet.

No. CCXXV.
Met desen nieuwen iare
So wort ons openbare

blz. 256
Een oud nieuwjaarslied, waarvan bij Hoffmann No. 1 en 2, in het Weener handschrift
(Viertel-
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jahrschr. blz. 245) zeer verminkte lezingen voorkomen. Vollediger is D.S.B. fol. 1v,
waar in strophe 14. regel 1 ‘veerthiensten’ in ‘dertien’ is veranderd. Met deze lezing
komen overeen Hofken blz. 20, V.S.L. sign. A 5r en S.S.B. fol. 4v, waar echter het 2e
couplet is overgeslagen. In het Prieel blz. 83, en Paradijs blz. 91 is bovendien onze
8e strophe weggevallen, zoodat aldaar van onze 18 coupletten slechts vijf zijn
overgebleven. Eene Nederduitsche lezing werd door Hölscher blz. 27 medegedeeld:
zij is vollediger dan die van Hoffmann.
Onze melodie komt reeds in een handschrift van 1482 te Trier tweestemmig voor
en wordt door Bohn in de Monatshefte für Musikgeschichte, Berlin 1877 blz. 28
aldus medegedeeld:

Tot welke verwarring deze poging om de melodie in zuivere ¾ maat te wringen
aanleiding geeft, kan men zien door vergelijking van het bovenstaande met de wijze,
waarop Bäumker I blz. 356 deze zetting weergeeft.
In het Vierteljahrschr. blz. 245 vindt men twee ter vergelijking zeer merkwaardige
tweestemmige bewerkingen.
Nog in de 17e eeuw bleef ons lied aan de oude melodie verbonden, hoewel de tijd
natuurlijk er niet spoorloos aan was voorbij gegaan. Twee weinig van elkander
verschillende voorbeelden vinden wij daarvan in het Prieel en het Paradijs en in de
G.I.F.D. blz. 1256. Ook de gebroeders Alberdingk Thym hebben haar in hun bundel
Kerstliederen blz. 144 opgenomen.
Het Hds. M. fol. 76r bevat een lied met denzelfden beginregel. Het is de vraag of
de verdere inhoud gelijk is aan ons Nr. LXIV of aan Nr. CCXXV.

No. CXCV.
Met liden swaer ben ick beuaen
Nu ende tot allen stonden

blz. 227
Ook in het Hofken blz. 77.

No. V.
Met vruechden willen wi singen
Ende louen die Triniteyt

blz. 24
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Onze lezing van het beroemde lied van Pater Brugman wijkt sterk af van Hoffmann
No. 107 en 108, doeh komt vrij wel overeen met D.S.B. fol. 38r en Hofken blz. 64.
Zie over den tekst de zeer merkwaardige beschouwingen van Moll, Johannes
Brugman, deel II blz. 207.
Volgens voorschrift bij Hoffmann No. 107 moest het lied worden gezongen op de
wijze: ‘Het toghen uut drie lansheren al in’ en volgens D.S.B. en Hofken op de wijze
van ‘Cleue hoorne ende batenborch.’ Met beide aanduidingen schijnt bedoeld te
worden Antw. Ldb. No. CIX. In dienzelfden bundel is een lied, met bijna gelijkluidend
begin, No. CXV, waarvan de melodie in de Souterl. Ps. 141 voorkomt. Van daar de
melodie die Alberdingk Thym (t.a.p. blz. 292) aangeeft.
Het lied komt ook voor in het Hd. M. fol. 2r.

No. IX.
Met vruechden willen wi singhen
In desen bliden tijt.

blz. 28
In de lezing van dit lied in D.S.B. fol. 17r is tusschen onze strophen 13 en 14 nog een
couplet ingeschoven. Eigenaardig is dat aldaar in de 13e strophe de ‘wijndaden’ in
‘wijndruuen’ zijn veranderd. Diezelfde lezing is ook in S.S.B. fol. 14v te vinden,
terwijl in die van het Hofken de coupletten 12-16 ontbreken.
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No. XXX.
Mijn hope, mijn troost, minen toeuerlaet
Dat staet aen onsen heere.

blz. 51
Vergelijk hiermede Hoffmann No. 67, hetzelfde gedicht, doch een opmerkelijk
voorbeeld van ingrijpende veranderingen iu bijkans elken regel, zander wijziging
van den inhoud.

No. CCXXXII.
Nicolai solemnia
Sua preces familia

blz. 267
Andere lezingen te vinden: Hofken blz. 83, S.S.B, fol. 4r en Prieel blz. 299, op
laatstgenoemde plaats met de volgende melodie:

Bäumker II blz. 179 deelt eene derde gelijknamige wijze mede, die reeds in een
Duitsch gezangboek van 1555 voorkomt.

No. CLXXX.
Nu laet ons allen vrolijck wesen
Wi hebben Iesum self ontfaen

blz. 211
De lezing bij Hoffmann No. 117 bevat eene strophe meer.

No. CCXXIV.
Nu laet ons dancken ende louen
Den hoogen God van hierbouen.

blz. 254
Ook in D.S.B. fol. 23r en Hofken blz. 50.
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No. VI.
Nu laet ons vrolijc singen
Een liedeken ter eeren van haer

blz. 25
Ook in D.S.B. fol. 40v.

No. CCXLII.
Nunc dimittis seruum tuum domine,
Secundum verbum tuum in pace

blz. 280
Deze woorden zijn eenvoudig de lofzang Simeon's, volgens den Vulgata tekst, Lucas
II 29. Onze melodie wijkt eenigszins af van het Graduale Romanum, Leuven, 1633,
waar zij voor het feest van Maria Zuivering voorgeschreven is:
en van het Antiphonarium Romanum, Amsterdam 1796, waar zij in de completen
aldus voorkomt:

No. CLXXXVI.
O crancheyt des vleesch wilt nu v trueren laten
Ende wilt v oogen in den hemel slaen

blz. 218
Ook in S.S.B. fol. 36r en V.S.L. sign. G 4v.
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No. XII.
O Godlicke cracht, van hooger macht
Wat groter wijsheyt hebt ghi ghewracht

blz. 32
Ook in D.S.B. fol. 47v.

No. CXXX.
O heere God leert ons beden
Wt vierigher herten gront

blz. 160
Deze dichterlijke bewerking van Lucas XI 2-4 komt ook voor in het Hofken blz. 100,
V.S.L. blz. 83, en S.S.B. fol. 30r met een 8e strophe.

No. CLXXXIX.
O Heere van hemelrijck
Recht yst dat wij haer louen.

blz. 221
Ook in het Hofken blz. 159.

No. X.
O Iesus bant, o vierich brant
Hoe vast houdi mi in v bedwanc

blz. 30
Eene vergeestelijking van het Antw. Ldb. Nr. CXXII, geheel afwijkende van ons Nr.
XI en van Hoffmann Nr. 60. Op laatstgenoemde plaats is de melodie aldus genoteerd:
(Vierteljahrschr. blz. 312).

Zij moet zeer oud zijn, daar reeds in Petrucci's Harmonice musices Odhecaton van
1501 meerdere bewerkingen van het ‘O Venus Bant’ voorkomen. Op mijne aanvrage
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aan het Conservatoire National te Parijs, waar dit uiterst zeldzame boek zich bevindt,
om een afschrift dier bewerkingen, kreeg ik ten antwoord: ‘dat er aldaar niemand
bekend was, in staat er een afschrift van te maken’!

No. XI.
O Iesus bant, o vierich brant
V heeft een suuer maecht playsant

blz. 31
Ook in D.S.B. fol. 36v en Hofken blz. 54. Zie verder de aanteekeningen bij Nr. X.
Het Hds. M. fol. 40v bevat een gedicht met denzelfden beginregel.

No. XIII.
O lieve heer, danc, lof, ende eer
So moet v wesen emmermeer

blz. 33
Ook in het Hofken blz. 155, met eenige wijzigingen.

No. CCXII.
O lustige amoreuse gheesten
Wacht v van sonden so doedy wel

blz. 243
De lezing van het Hofken blz. 219 sluit zich zeer nauw aan de onze. Daarentegen
wijkt die van S.B.T.H. sign. B iiijr sterk af.
De melodie wordt in de Souterl. bij Iesaja's lofzang (fol. CLXVIIIv) aldus
genoteerd:
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terwijl het Extr. Cath. blz. 445 aldus voorschrijft:

No. CXXIV.
O radt van auontueren.

blz. 154
Deze melodie behoort bij Antw. Ldb. Nr. CXXV, en wordt ook in andere liedboeken
voorgeschreven, b.v. V.L. fol. 12r, alwaar zij nog uitvoeriger genoemd wordt: ‘Vaut
liet van den Coninc van Denemerck. O Rat van auontueren:’
Fruytiers blz. 48 noteert haar:

en het Prieel blz. 149:

No. CCXXVIII.
O suuer maecht van Israhel
Wilt seer verbliden.

blz. 262
Bij Hoffmann Nr. 19 ontbreken de strophen 10-16, die evenwel D.S.B. fol. 7r, V.S.L.
sign. B 1r, Hofken blz. 36 en S.S.B. fol. 8v aanwezig zijn.

No. CLXXI.
O weerde mont
V suyuer gront

Even als Nr. CLXX en CLXXII eene vergeestelijking van Antw. Ldb. Nr. CXXX,
waarbij de melodie behoort, bij ons Nr. CLXIX aangegeven.
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No. II.
Och edel siele wilt mercken
Ende hertelijck bekinnen.

blz. 18
Volgens D.S.B. fol. 24v is dit lied ‘ghemaect bi broeder Dirck van munster.’ Het
heeft aldaar ééne strophe meer, tusschen de coupletten 12 en 13. Zij is ook in het
Hofken blz. 73, S.S.B. fol. 20v, V.S.L. sign. C 5r te vinden.
Hierbij zij opgemerkt, dat aan het eenig bekende exemplaar van het Hofken, in
het bezit van Prof. Acquoy te Leiden, de bladzijden 73-74 ontbreken, terwijl aldaar
op blz. 75 ons gedicht eerst met den 3en regel van het 2e couplet begint. Het laatste
couplet in dien bundel is zwaar verminkt.
Zie verder Belgisch Museum, Deel 5, blz. 442.
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No. CXCIII.
Och ligdy nu en slaept
Met ongheruste sinnen.

blz. 225
Vergeestelijking van Antw. Ldb. Nr. CXXXII. Een wereldlijk lied met bijna dezelfde
beginregels wordt bij Hoffmann Nr. 52 reeds als wijze aangegeven, en later in C.
van Mander, De Gulden Harpe, Haerlem, 1607, blz. 104. Beide aanhalingen
geschiedden waarschijnlijk uit het geheugen; van daar de afwijkingen.
Onze vergeestelijking komt ook voor in S.S.B. fol. 51v.
Zie verder de aanteekeningen bij Nr. CXC.

No. CXC.
Och ligdy nu en slaept
O leuende Gods sone.

blz. 222
Ook in D.S.B. fol. 44v, S.S.B. fol. 56r, Hofken blz. 51, V.S.L. sign. E 4r.
Zie verder de aanteekeningen bij Nr. CXCIII.

No. CXII.
Och voer de doot en is troost en is troost noch boet

blz. 140
Ook in Hds. M. fol. 36.r

No. LXXI.
Och wilt anmercken ghi weeldige herten
V crancke nature die steruelijc is

blz. 96
Komt ook voor in het Hofken blz. 169, (wijze: M i s h o u w c t s o i s d e n n a m e
m y n , zie Nr. LXXIII) en in V.S.L. sign. E 7v, wijze: O c h M e n s c h e n
a e n m e r c k t d a t l e u e n d i j n . (Nr. LXXIII).
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Het Prieel blz. 157 bevat een gedicht in 6 coupletten (Nr. 4 is weggevallen) vrij
na het onze gevolgd, op de volgende melodie:

De G.I.F.D. blz. 163 geven de wijze aldus:

In het B.G.S. blz. 294 wordt onze wijze voorgeschreven, doch de aldaar tweestemmig
bewerkte melodie is geheel anders.

No. XCVIII.
Ons naket eenen soeten tijt
Wij mogen al wel sijn verblijt

blz. 125
Dit kerstlied is ook te vinden: D.S.B. fol. 33v en Hofken blz. 72.

No. CLXXX.
Pange lingua gloriosi corporis myste.

blz. 211
Deze wijze werd vaak in liedboeken der 17e eeuw voorgeschreven. De noteeringen
loopen echter zeer uiteen. Verg.: Paradijs blz. 241 en 581, S.S. blz. 240, B.G.S. blz.
202 en Messis copiosa (Amst. 1761) blz. 114. Zie verder over de melodie van deze
hymme Bäumker, I blz. 371, en II blz. 171.
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No. CCXVI.
Puer nobis nascitur
Rector angelorum

blz. 247
Dit kerstlied, dat volgens Wackernagel, I blz. 204 uit de 14e eeuw dagteekent, is zeer
algemeen verspreid geweest, en komt in verschillende lezingen voor, o.a. D.S.B. fol.
13v, S.S.B. fol. 2r, Hofken blz. 80, Prieel blz. 44 enz. Het is ook vermeld onder den
inhoud van het Hds. M. fol. 64.r
De in onzen bundel aangegeven melodie was de meest gebruikelijke, doch reeds
in een handschrift te Trier van 1482 was er eene tweede in gebruik. (Monatshefte für
Musik-Geschichte, Berlin, 1877 blz. 26, Medegedeeld door Bohn)

welke tweestemmige zetting zeer nauw verwant is aan die van het Luitboek van
Thysius (Uitg. Land Nr. 155) en van het Vigiliënboek van het Lopsen klooster in het
Sted. Museum te Leiden.
Beide melodieën zijn ook te vinden in het Graduale Romanum, Leuven 1633, fol.
176, waar evenwel de onze de volgende gedaante heeft verkregen:
Ter verdere vergelijking zie men voorts: Prieel blz. 44. G.I.F.D. blz. 47, Der Fluiten
Lusthof, 1646, Deel II, fol. 45v, Messis Copiosa, blz. 50 en Bäumker I blz. 351.

No. XCIX.
Roy roy wt rijnsche vaten

blz. 126
Volgens het Berlijnsche hds. is de tweede regel van het onbekende lied, waarvan de
melodie aangehaald wordt: dat tapt myn here van bisteruelt. (Bibliotheca Hoffmanni
Fallerslebensis, Leipzig, 1846 blz. 10.)

No CXXXII.
Rijck God wien sal ic clagen
Dat heymelijc liden mijn

blz. 163
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Vergeestelijking van Antw. Ldb. Nr. CXLII. Ook op wereldlijk gebied werd dit lied
herhaaldelijk nagedicht, zooals de Nrs. CXXXIX en CCV van denzelfden bundel
bewijzen. Ons lied komt ook voor in het Hofken blz. 165, eene andere vergeestelijking
aldaar blz. 162.
Ook in Duitschland komen wereldlijke en geestelijke liederen voor met dezelfde
beginregels, verg. Hoffmann von Fallersleben, Gesch. des Deutschen Kirchenliedes
Nr. 244, en Ambraser Ldb. Nr. LXXIX en CIX
De melodie is volgens Sonterl. Ps. 67:

Het B.G.S. blz. 276 heeft eene andere wijze.
Zie verder voor de verspreiding van lied en melodie in Duitschland Böhme blz.
291.
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No. CCI.
Sijt vrolijck, het is worden dach
Die sonne is op gheganghen

blz. 234
Ook bij Hoffmann Nr. 96 en in het Weener hds. (Vierteljahrsch. blz. 241) Aldaar
met de volgende melodie:

Het Hds. M. fol. 40v bevat een gedicht, beginnende: West vrolyc het is gheworden
dach.

No. I.
Solaes wil ic hanteren
Ende daer toe vrolijck sijn

blz. 1
Ook in D.S.B. 42v en Hofken blz. 119. Hölscher blz. 52 geeft een Nederduitsch
gedicht, dat in de eerste strophe zich nauw aan het onze aansluit. Ligt aan beiden
wellicht één wereldlijk lied ten grondslag?

No. CXII.
Tandernaken al opten rijn
Daer sach ick twee maechden spelen gaen.

blz. 140
Dit lied is te vinden in het Antw. Ldb. Nr. CXLIX. Reeds in Petrucci's Harmonice
musices Odhecaton van 1501 komen eompositiën voor, met eene melodie van dit
lied tot thema.

No. CCLV.
Tant que ie viuray

blz. 294
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Eene melodie, die vaak bewerkt is geworden, zooals door Attaignant, 25 Chansons
musicales reduictes en la tabulature des orgues Espinettes....... 1530, in het Livre
Septiesme (Antw. 1641) enz.
Ook in ons land heeft zij opgang gemaakt, getuige haar voorkomen in het luitboek
van Thysius, in de G.I.F.D., blz. 1101, terwijl zij in verschillende liedboeken als
wijze wordt voorgeschreven.
Volgens de G.I.F.D. luidt zij:

hetgeen op weinig beteekenende afwijkingen na niet anders is dan de altpartij uit een
chanson, voorkomende in Chansons nouvelles en musique à quatre parties, nagueres
imprimèes te Paris par Pierre attaingnont. 1527, blz. 4.
Zij behoort oorspronkelijk bij een chanson van Clément Marot (Oeuvres, La Haye
1731, II blz. 111.

No. CLIX.
Trueren alle di willen
Mijn trueren is ghedaen.

blz. 190
Ook in het Hofken blz. 162. Een verwant lied bij Hoffmann Nr. 73 en in het Weener
Hds., met eene melodie. (Vierteljahrschr. blz. 180).
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No. XLI
Tusscen twe hoge bergen
In eenen groenen gaert

blz. 63
Ook in het Hofken blz. 96 en S.S.B. fol. 53v.

No. CXXXIII.
Trueren so moet ic nacht ende dach
Ende liden swaer verlanghen

blz. 164
Vergeestelijking van Antw. Ldb. Nr. CXLVII.
In de Sonterl. Ps. 75 vindt men de melodie aldus:

Komt ook voor Hds. M. fol. 21r.

No. LIV.
Van liefden comt groot liden
Ende onder wilen groot leyt

blz. 74
Vergeestelijking van Antw. Ldb. Nr. CLVIII. Komt met verschillende wijzigingen
voor in Hds. M. fol. 33.r V.S.L. sign. G 8r, Hofken blz. 121, S.S.B. fol. 39r en S.B.T.H.
sign. B 4v.
De door de Gebroeders Alberdingk Thijm in hunne Kerstliederen blz. 192.
gebezigde melodie werd door hen uit I. Wits, Uitspanningen blz. 40 overgenomen.

No. CCLV.
Vecy lamour qui tient mon cueur en payne

blz. 294
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Het is wellicht te gewaagd te beweren dat hiermede bedoeld wordt een liedje
voorkomende in Nouveau recueil des chansons qu'on chante à prèsent tant de la
guerre et voyage de la Fère, de la Mure, et des chansons amoureuses, Lyon, 1581.
Het begint:
Vo i c y l a m o r t , v o i c y l a m o r t
Qui tient mon coeur en laisse.

No. CXXXV.
Verlangen, verlangen doet mijnre herten pine
Tot dat ick come al in die hoochste vruecht

blz. 166
Deze vergeestelijking van Antw Ldb. Nr. CLVII, komt ook voor in S.S.B. fol. 55r.
Eene aardige drukfout is aldaar ingeslopen, door in couplet 7, r. 2, voor ‘Mer si’
‘Maria’ te lezen.
In het Hds. M. fol. 3.v komt een lied voor, beginnende: Voerlanghen, voerlanghen
der doeste mynre.

No. CCXVIII.
Waer is die dochter van syon
Ick soudese blide maken.

blz. 249
Dit gedicht komt in tal van liedeboeken voor, doch overal in verminkten staat. Het
frische, levendige eerste couplet is bovendien in Nr. CCXXI als derde couplet
ingelascht. Naar alle waarschijnlijkheid waren reeds toen slechts brokstukken van
het oorspronkelijke gedicht bekend.
Zoowel in het D.S.B. fol. 6r, het Hofken blz. 11, als V.S.L. sign. A. 8v is het
opgenomen. In het S.S.B. fol. 8r ontbreekt de eerste regel van het tweede couplet.
Eene gewijzigde lezing, waarbij de coupletten 5 en 6 weg zijn gevallen, bevat het
Prieel blz. 65, waar tevens voor het eerst de volgende melodie voorkomt:
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Deze wijze ging later over in het Paradijs blz. 73, in het Kl. Par. II blz. 11, en werd
door de Gebroeders Alberdingk Thijm, even als de tekst in modern gewaad in hunne
verzameling Kerstliederen blz. 38 opgenomen.

No. LXXXVIII.
Wat sal ic nu beghinnen
Waer sal ic gaen om raet.

blz. 114
In het Prieel blz. 139 in 4 coupletten nagedicht.

No. CCXIII.
Wi moeten van dese werelt sceyden
Als onsen tijd nier comen sal.

Een lied met denzelfden beginregel bevindt zich in het Hds. M. fol. 32.v

No. CLVI.
Wij willen ons gaen verheffen
Bouen alle aertsche dinghen

In het Berlijnsche Hds. komt hiervan het eerste couplet voor met de volgende melodie:
(Vierteljahrschr. blz. 318).

Het geheele lied is opgenomen in S.S.B. fol. 51r, en wordt aldaar genoemd: ‘een
Pincster avont Liedeken.’
Ook is het te vinden in het Hds. M. fol. 2.v
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macht gaet bouen
screuen
V cracht is groot,
die v God heeft
ghegheuen

xli.v

92

XVIII.

O droevighe herten xiij.r
allen
Nu maect eenen
bliden moet

39

LXXXI.

O edel siele wilt v xlix.r
ontwecken
En loeft hem die v
heeft gemaect

106

LXXXVII.

O fluer van allen
vrouwen
Maria reyn beelde
soet

li.v

112

XX.

O God lof moet v
altijt sijn
Al bouen der
engelen choor

xiv.r

41

XII

O Godlicke cracht, ix.v
van hooger macht
Wat groter wijsheyt
hebt ghi ghewracht

32

CXXX.

O heere God leert lxxvi.v
ons beden
Wt vierigher herten
gront

160
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CLXXXIX.

O heere van
hemelrijck
Recht yst dat wij
haer louen

C.v.r

221

CXIV.

O Iesu lief wat sal
ick doen
Wat sal ick nu
beghinnen

lxvij.r

142

CXLI.

O Iesu soet,
lxxxij.r
verleent mi doch
confoort
Sterct minen moet

172

XI.

O Iesus bant, o
vierich brant
V heeft een suuer
maecht playsant

31

X.

O Iesus bant, o
viij.v
vierich brant
Hoe vast houdi mi
in v bedwanc

30

XLII.

O Ihesu heere hier xxvi.v
bouen
Lof moet v altoos
sijn

64

CXXVIII.

O lacy ic mach wel lxxv.v
claghen
En beweenen minen
tijt

158

CLII.

O lacy mijn hert
leyt gheuangen
Ende alte mael in
sware banden

185

XIII.

O lieue heer, danc, x.r
lof, ende eer
So moet v wesen
emmermeer

33

CCXII.

O lustige amoreuse C.xvi.v
gheesten
Wacht v van sonden
so doedy wel

243

CCLV.

O Maria
C.xxxiij.r
Hebt eewich lof en
danck

294

ix.r

lxxxvii.v(bis)
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O Maria schoon
lxviij.v
roose root
Ghi hebt onse eerste
vaders verblijt

145
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LV.

O minnelike alder
opperste cracht
Waer om hebt ghi
mi oyt ghemint

CLXX.

O roode mont
xcvi.v
Ghi maect ghesont

203

CLXXIII.

O siele mijn
Wilt v verbliden

205

CCXXVIII.

O suuer maecht van C.xviij.r (bis)
Israhel
Wilt seer verbliden
v

262

CLXIX.

O suuer vat
O lelien blat

xcvi.r

202

CLXXII.

O weerde mont
Maria ghi hebt
doerwont

xcvij.r

204

CLXXI.

O weerde mont
V suyuer gront

xcvij.r

203

CCII.

Och dus en heeft
mijn herte gheen
vruecht
Voer dat ick Gods
aenschijn mach
aenscouwen

C.xij.v

235

II.

Och edel siele wilt I.v
mercken
Ende hertelijck
bekinnen

18

CXCIII.

Och ligdy nu en
slaept
Met ongheruste
sinnen

C.vij.v

225

CXC.

Och ligdy nu en
slaept
O leuende Gods
sone

C.vi.r

222

xxxiij.v

xcvij.v
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CLIII.

Och maechdeken lxxxviij.r
wildy gheestelijc
wesen
So moet ghi v onder
eenen anderen
gheuen

185

LXXIII.

Och mensch
xliv.v
aenmerct dat leuen
dijn
Besiet hoe cort is
uwen tijt

98

CLXXXII.

Och mensche waer C.i.v
toe wildy v verlaten
Ghi moet doch
steruen dat weet ghi
wel

213

XL.

Och steruen mijnder xxv.v
natueren
Dat heeft mi wee
ghedaen

62

CXII.

Och voer de doot en lxv.v
is troost en is troost
noch boet
Met rechte mach ick
mach ick wel
kermen

140

LXXI.

Och wilt anmercken xliij.v
ghi weeldige herten
V crancke nature
die steruelijc is

96

XCVIII.

Ons naket eenen
soeten tijt
Wij mogen al wel
sijn verblijt

lviij.v

125

CXCII.

Onse heere die sijn C.vij.r
rijck liet
Al hier beneden dat
hi quam

224

LIX.

Ontfermt v my God xxxv.v
heere
Ick ben ghepijnt so
seere

80
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CCLVI.

Peyst nu om te
louen fijn
Broederen al
ghemeyne

C.xxxiij.v

295
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CCXVI.

Puer nobis nascitur, C.xix.r
Rector angelorum

247

CCLVII.

Quaet viandich saet, C.xl.r
boos obstinaet
Die Eua brochte in
groot ghequel

296

CCLVIII.

Reyn maechdeken, C.xl.v
schoon, onbesmet,
Ghi waert van
edelen bloede

297

LXXXIV.

Reyn maechdelijc
aenscijn
Ghi hemelsce
coninghinne

109

CXXXII.

Rijck God wien sal lxxvij.v
ic clagen
Dat heymelijc liden
mijn

163

CII.

Sal ick sijns langhe lx.r
ontberen
Die mi verbliden
mach

129

CXXVII.

Sanck, lof, ende alle lxxiv.v
spelen
Die sijn altoos
ghehoort

157

CLVIII.

Siet wij moeten
veruaren
Van tijt ter
eewicheyt

xc.v

190

CXXIV.

Sijn vriendelijc
oogen schinen
Ghelijc die sonne
claer

lxxiij.r

154

LXXVII.

Sijn wij Gods
creatueren
Tis recht dat wij
labueren

xlvi.v

102

CLXIV.

Sijt vrolijc groot en xcij.v
cleyne
Met desen meyen
tijt

195

L.v
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CCI.

Sijt vrolijck, het is C.xij.r
worden dach
Die sonne is op
gheganghen

234

I.

Solaes wil ic
hanteren
Ende daer toe
vrolijck sijn

I.r

17

CCLIX.

Te Bethleem int
pleyn
Heeft ons een
maecht verblijt

C.xli.r

298

XC.

Ten was noyt
liv.r
mensche van
sonden so versaecht
Had hijs groten
rouwe

116

LXX.

Ter eeren van hem xliij.r
Wil ick een liet
beghinnen

95

CCXXXIV.

This recht dat wi
die maghet eeren
Ende altijt haren
dienst vermeeren

C.xxi.r

269

CCX.

Tis recht dat wi die C.xv.v
maget eeren
Die ons ghebrocht
heeft groot iolijt

241

CXCI.

Tot groter
weerdicheyt
Der hemelscher
coninghinnen

C.vi.v

223

CLIX.

Trueren alle die
willen
Mijn trueren is
ghedaen

xc.v

190

LXI.

Trueren is mijn
xxxvi.r
lesse
In sorgen, in liden,
ende druck

82
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XLI.

Tusscen twe hoge
bergen
In eenen groenen
gaert

CXXXIII.

Trueren so moet ic lxxviij.r
nacht ende dach
Ende liden swaer
verlanghen

164

CXXIII.

V beyden doet
mijnder herten
Mijnder herten
groote pijn

153

XIX.

Van hooger minnen xiij.v
die ick draghe
Verblide ic sonder
verdriet

40

LIV.

Van liefden comt
groot liden
Ende onder wilen
groot leyt

74

XXXIII.

Vastelauont vals
xxi.r
bedroch
This recht dat ick v
hate

53

CXXXV.

Verlangen,
lxxix.v
verlangen doet
mijnre herten pine
Tot dat ick come al
in die hoochste
vruecht

166

LXXVI.

Vriheyt van herten xlvi.v
en gaue ik niet
Om duysent
mercken van goude

101

CCXVIII.

Waer is die dochter C.xix.v
van syon
Ick soudese blide
maken

249

LXXXVIII.

Wat sal ic nu
liij.r
beghinnen
Waer sal ic gaen om
raet

114

xxvi.r

lxxij.v

xxxij.r

63

Een devoot ende profitelyck boecxken

C.

Wel op hertken wel lix.v
gemoet
Ende loeft den
heere goet

127

LVIII.

Werwaerts dat ick xxxv.r
mi henen keere
Ick en vinde aen die
menschen gheenen
troost

80

CCXIII.

Wi moeten van dese C.xvij.r
werelt sceyden
Als onsen tijt hier
comen sal

244

XXI.

Wi willen heden
xv.r
vrolijc sijn
Op desen hooghen
dach

42

CXLV.

Wie sal mi toch
lxxxiv.v
helpen clagen
Al minen verloren
tijt

177

CLVI.

Wij willen ons gaen lxxxix.v
verhessen
Bouen alle aertsche
dinghen

188
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◦ Wijze zonder melodie.
† Melodie zonder naam.
†† Melodie met naam.
Nr.
CCXLI.

fol.

blz.

† Ad festum letitie cxxv.v
Nos inuitat hodie

279

LXV.

† Adieu natuerlijc
leuen mijn
Adieu solaes ende
alle mijn vruecht

87

LXXXII.

† Aenhoort doch
xlix.v
mijn gheclach
Ghi hertekens
veruult met minnen

107

XXV.

† Aenhoort ick sal xvij.r
beghinnen,
Om te singen een
nieuwe liet

46

CXXII.

† Al binnen der
lxxij.r
hooger mueren
Al van hierusalem

152

CCLIX.

◦ Al gaen wij
C.xli.r
metten naeycorf wt

298

CLXXXI.

† Alle mijn gepeys C.v
doet mi so wee
Wien sal ick clagen
mijn verdriet

212

CXLIV.

◦ Als ons die winter lxxxiv.v
henen gaet,
Soe coemt ons aen
die coelen mey

175

CXCVI.

◦ Bloemkens schoon C.viij.v
en die staen breyt

228

CCXLVII.

◦ Busonnette (Voys C.xxviij.r
van de)

285

CXLIX.

◦ Christe qui lux es lxxxvij.v
et dies

182

xxxviij.v
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CCLIV.

◦ Dat nieuwe iaer
verblijt, ghi die in
slape sijt

C.xxxij.v

293
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CXLIII.

† Den lusteliken
lxxxiij
mey Cristus
playsant
Vol alder duechden
groene

174

L.

†† Die daer iaecht

xxix.r

69

CLXXIV.

†† Die lelien ende
roosen

xcviij.r

206

CCXL.

† Dies est leticie,
Nam processit
hodie

C.xxv.r

278

CCXXXVIII.

† Dies est letitie
In ortu regali

C.xxiv.r

276

CCXIV.

†† Dit heffe ick op C.xvij.v
dit wil ick vaten

245

CXLII.

†† Een aerdich
vrouken heeft mi
bedrogen

173

LXXVIII.

†† Een boerman
xlvij.r
had eenen dommen
sin

103

CXLVII.

† Een goet man had lxxxvi.r
een dochterkijn
Die had hi
wtuercoren

179

CCXXXV.

† Een kint is ons
C.xxi.v
gheboren in
bethleem
Dies hadde Herodes
thoren

271

LXXXVI.

◦ Een meysken ionc li.r
van sinnen

110

LV.

◦ Een nidich herte is xxxiij.v
seer gepijnt

76

CCXXVII.

† Een vrolijc
C.xvij.r (bis)
nieuwe liet
This beter wat dan
niet

260

lxxxij.v
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CCXXX.

† Fonteyne moeder, C.xix.r (bis)
maghet reyne
Bloeme der
ghenade, edel
greyne

265

CCL.

◦ Frere fillibert
reuenant de Paris

288

LVII.

† Gheen meerder xxxiv.v
genuechte op aerde
niet en is
Dan die int herte te
vreden is

79

XXXVIII.

† Ghi die Iesus
wijngart plant
Verblijt v op dat
soete lant

xxij.v

57

LXVII.

◦ Ghi ruyters
ghesellen

xl.r

89

XXIX.

† Had ick eenen
xix.r
ghetrouwen bode
En die waer hoghe
van prise

50

CLXV.

† Het daget in den xciij.r
oosten
Die sonne scijnt
ouer al

196

CCLVI.

◦ Het moet
ghefomfelt sijn

C.xxxiij.v

295

CXVI.

◦ Het guam een
ruterken wt
bosscayen

lxviij.r

144

CCIX.

◦ Het reedt een
ridder wt iaghen

C.xv.v

240

CLVI.

†† Het souden drie lxxxix.v
ghespeelkens goet,
Spaceren gaen in
dat wout

188

XIV.

†† Het viel eenen
coelen dauwe

x.v

34

XXXIV.

◦ Het voer een
maechdeken ouer
rijn

xxi.v

54

C.xxx.r
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CLXVIII.

◦ Het voer een man xcv.v
ten houte

201

CCXXXCVII.

† Het was een
C.xxiij.v
maget wtuercoren
Daer Iesus af woude
sijn gheboren

274

LXXV.

†† Het was eens
ioden dochter

100

LXXXVII.

†† Hier comen drie li.v
licht geladen

xlvi.r

112
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CLXXVI.

◦ Hierusalem is so
schoonen stadt

xcix.r

208

CLXXXIV.

†† Hoe lustelijc is C.ij.v
ons den coelen mey
gedaen

216

CXX.

† Hoe luyde sanc lxx.r
die leeraar op der
tinnen
So wie mit sonden
is beswaert

148

CLXIII.

† Hoort al na mi
xcij.r
Verstaget wil mijn
reden

194

CCLVII.

◦ Hoort toe; hoor
toe ghi ruyters al
gemeyne

cxl.r

296

CCXLVI.

◦ Ick en hebbe
gheenen man,
Die mi verhuegen
can

C.xxvij.v

284

XCIII.

†† Ick had een
ghestadich
minneken

lv.v

119

CII.

†† Ick ligghe op die lx.r
steenpoorte ghenaen

129

CXXXVII.

† Ick minde eens
lxxx.v
conincx sone
Heer Iesus is sinen
naem

169

CXCV.

†† Ick sach mijn
heere van
valkensteyn

C.viij.v

227

LXVIII.

†† Ick seg adieu

xli.v

92

CCIV

† Ick sie die
morghen sterre
Heer Iesus claer
aenschijn

C.xiii.v

236

XIX.

†† Ick weet een
xiij.v
vrouken welbereyt

40

XC.

†† Ick weet noch
een maghet

116

liv.r
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XCVIII.

†† Ick weet noch
eenen acker breyt

LXIII.

† Ick wil mi gaen xxvij.r
vertroosten
In Iesus liden groot

84

CIV.

◦ Ick wil mi seluen lxi.r
troosten,
Ende maken eenen
moet

131

CCXXXVI.

† Iesus kerst van
C.xxij.v
Nazareene
Hi is gheboren van
eender maghet
reene

273

LXXX.

† In minen sin had xlviij.v
ic vercoren
Een suuer maecht
na mijn behagen

105

CCXXXIII.

† Kinder nu louet C.xx.v
die maghet Marie
Si heeft veruult die
prophecie

268

CLXI.

†† Claes Molenaer xci.r
(Die wise van)

192

XXVIII.

† Coemt ons te
hulpen lief van
minnen
Want wi sijn in
groter noot

49

CCXXVI.

† Laet ons met
C.xvi.r (bis)
herten reyne
Louen dat kindeken
cleyne

258

CCXXXI.

† Laet ons met
C.xix.v (bis)
hoogher vrolijcheyt
Louen die maget
der soeticheyt

266

XIV.

◦ Lodderliken pape x.v
(Die wise van den)

34

CXLIX.

†† Maechdeken
wildy geestelijc
wesen

lxxxvij.v

182

CCXLIII.

† Magnum nomen C.xxvi.r
domini emanuel

281

lviij.v

xviij.v

125
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CCXLV.

◦ Maria saert, van
edelder aert
Een roose bouen
allen doren

C.xxvij.r

282
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CCXXV.

† Met desen
nieuwen iare
So wort ons
openbare

XCVII.

◦ Met vruechden
lviij.r
willen wij singhen

124

CLXVII.

◦ Meysken gaet
xcv.r
wten boonen ia
boonen,
V eerken hangt daer
an

200

CXLVI.

† Mi ionghe maecht lxxxv.r
Di werelt mishaecht

178

XXVIII.

◦ Mijn heere van
valkesteyn

49

CLXXV.

† Mijn tijt gaet
xcviij.v
wech, en ic daer
met
Mijn leuen en mach
niet dueren

207

CLXXXVIII.

† Minen gheest is C.iv.r
mi ontwaert
Hi en can niet meer
gheslapen

220

LXXVII.

◦ Minen tijt gaet
xlvi.v
wech, ende ick daer
by

102

LXXIII.

◦ Mishouwet soe is xliv.v
die name mijn

98

CVII

†† Molenarine (De lxiij.r
wise van die)

135

CCXXXII.

† Nicolai solemnia C.xx.r
Sua preces familia

267

CCXXIX.

† Nu hoort wat ic v C.xix.r (bis)
schincke
Met desen nieuwen
tijt

264

C.xv.r (bis)

xviij.v

256
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CCXXII.

† Nu laet ons allen C.xiij.r (bis)
Gode louen
Den oppersten
coninc van hier
boven

252

CCXLII.

† Nunc dimittis
seruum tuum
domine

C.xxv.v

280

CXLI.

† O Iesu soet,
Verleent mi doch
confoort

lxxxij.r

172

CCXII.

† O lustige
C.xvi.v
amoreuse gheesten
Wacht v van sonden
so doedy wel

243

LXXXVII.

◦ O mey God danck li.v

112

CXXIV.

†† O radt van
auontueren

154

CCXXVIII.

† O suuer maecht C.xviij.v (bis)
van Israhel
Wilt seer verbliden
v

262

X.

†† O Venus bant: o viij.v
vierich brant

30

CLXIX.

†† O weerde mont xcvi.r

202

LXXI.

† Och wilt
anmercken ghi
weeldige herten
V crancke nature
die steruelijc is

96

XXXV.

◦ Op eenen palm
xxi.v
auont is dat
geschiet.
Sie souden trecken
doer der heyden

55

XIV.

◦ Paep heer aert

x.v

34

CLXXX.

†† Pange lingua
gloriosi corporis
myste

C.r

211

LXVI.

† Pauien (Die wise xxxix.r
van)

lxxiij.r

xliij.v

88

Een devoot ende profitelyck boecxken

CCXVI.

† Puer nobis
nascitur

C.xix.r

247

CXXXII.

◦ Rijck God wien lxxvij.v
sal ic clagen
Dat heymelijc liden
mijn

163

XCIX.

† Roy roy wt
rijnsche vaten

126

lix.r
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XL.

† Sij ghingen alle
drie beruoets

CLIV.

◦ Smorgens vroech lxxxviij.v
bi tide, drie uren
voer den dach
So soude Maria
magdalena

186

I.

† Solaes wil ic
hanteren
Ende daer toe
vrolijc sijn

17

CXII.

†† Tandernaken al xxix.r
opten rijn
Daer sach ick twee
maechden spelen
gaen

140

CCLV.

◦ Tant que ie viuray C.xxxiij.r

294

XL.

†† Timmerman
xxv.v
(Die wise van den)

62

XL.

◦ Trueren alle die
willen

62

CXXXIII.

† Trueren so moet lxxviij.r
ic nacht ende dach
Ende liden swaer
verlanghen

164

LIV.

† Van liefden comt xxxij.r
groot liden
Ende onder wilen
groot leyt

74

CCLV.

◦ Vecy lamour qui C.xxxiij.r
tient mon cueur en
payne

294

CCXLVIII.

◦ Verdelo ta faict
grande follie

286

CXXXV.

† Verlangen,
lxxix.v
verlangen doet
mijnre herten pine
Tot dat ick come in
die hoochste
vruecht

166

CCXLIV.

◦ Vriendelijcker aert C.xxvi.r

281

xxv.v

I.v

xxv.v

C.xxviij.v

62
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LXXXVIII.

◦ Wat gaf hi haer te liij.r
loone

114

CCII.

◦ Wat weder maket C.xij.v
daer buyten

235

C.

◦ Wel op ridder wel lix.v
ghemoet

127

CCLII.

◦ Wel lieue
manneken ghi sijt
een hanneken

C.xxxi.v

290

CCXLIX.

◦ Een ypersmer
C.xxix.v
liedeken Wij
hebben gheweest in
fantasien

287

CCI.

◦ Wij willen ons
gaen verhessen

234

CLI.

◦ Willeken de
lxxxvij.v (bis)
cuyper leyt gheuaen

C.xij.r

184
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