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Tot die goetwillighe lesers.
Liefhebbers der sielen, na Gods beelt geschapen
Menichmaels ghij geperst gaet, ende mismoedich
Veel sonden daer wt spruyten, dus v een wapen
Hier toe ick van doen sie, altijt behoedich,
Wilt ghij hier toe wapenen crijgen spoedich,
Hier toe sijn seer nut, gheestighe loffsanghen,
Dees verdrijuen pijnen oock oueruloedich,
Dees vernieuwen den geest: maken thert geloedich
En doen ontset die sijn met sonden beuanghen.
Gheestelijcke liedekens gesongen aendachtich
Dickmaels die quay gedachten sluyten ter buyten,
Het werck sij spoeden. Tis beuonden warachtich,
Wt vliericheyt, die beste deuchden spruyten,
Wij ouerdenckende, veel van dees virtuyten,
Hebben eertijts dit boexken, tuwer baet geprent:
Want daer veel liekens waren, die niet en sluyten,
Ghelaten sijnder som, als in die muyten,
Som verandert: Veel by gheset excellent.
Gemeyn leysen hebben wij ongeruert gelaten,
Want dees meestendeel yegelijck inden mont sijn:
Veel nieu, en seer schoon liekens { voor allen staten
Seer nut } in dit boexken v gegont // sijn,
Tot solaes uwer sielen u dees gesont // sijn,
Neemptse in danc, Ghij moochter u met vermeyden,
Raden, vint ghij daer in, die tot alder stont // sijn,
Medicinael, voor die ghesont, oft onghesont // sijn,
Wat geestichs wij noch voor liefhebbers bereyden.

Anno, 1576, 15. Augusti.
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[Een kindeken is ons gheboren in Bethleem]

Een kindeken is ons gheboren in Bethleem,
Des hadde Herodes thoren
Dat scheen aen hem.
Drie coninghen wtuercoren
Quamen te Ierusalem
Sij vraechden waer hij was gheboren
Die coninck der Ioden
Wij saghen in Orienten die sterre sijn,
Wij comen hem aenbeden
Dat kindekijn.
Een kindeken.
Doen Herodes dat vernam
Dat dat kindeken gheboren was,
Wert hij toornich ende gram
Ende ontsach hem das
Dat hij verliesen soude
Sijn rijck was groot
Hij dachte hoe hij mocht brenghen
Dat kindeken ter doot.
Een kindeken.
Hij vraechden met haesticheden
Waer dat kint gheboren was
Te Bethleem in die stede
Soo was datmen daer las
Daer is gheboren die heere groot
Die ons sal verlossen
Vander eewigher doot.
Een kindeken.
Herodes sprack tot den vroeden
Gaet henen ende soect dat kint
Met alsoo grooten hoeden
Men seyt hij is coninck
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Bouen alle coninghen
Soo is hij fijn
Men seyt hij sal besitten
Dat rijcke mijn.
Een kindekijn is.
Als ghij dit kint hebt vonden
Soo keeret weder tot mij
In alsoo corten stonden
Ende segt mij waer dat sij
Ick soudet gaerne aenbeden
Dat cleyn kindekijn
Het heeft soo seer doorsneden
Dat herte mijn.
Een kindeken is.
Maer als die coninghen quamen
Buyten Ierusalem
Met vreuchden sij vernamen
Die sterre staen voor hen
Al tot dat sij vonden dat kindekijn
In doecken ghewonden
Byder moeder zijn.
Drie coninghen aenbaden
Tkint van derthien dagen oudt
Sij offerden wel beraden
Myrre wieroock ende gout
Dat deden sij daeromme
Dat daer scheen grooten noot
Sij saghen al omme ende omme
Van hauen bloot
Een kindekijn is ons gheboren.
Des nachts als sij slapen wouden,
Quam die Enghel Godts tot hen

Het hofken der geestelycker liedekens

v
Dat sij niet keeren en souden
Al ouer Ierusalem
Nae eenen anderen weghe
Soo sijn sij ghekeert
Tot in haren Conincrijcke
Alsmen ons leert.
Een kindekijn is.
Nv bidden wij den kinde
Dat Iesus is bekant
Dat hij ons wille bringhen
Hier bouen in dat soete lant
Daer hem die Enghelen eeren
Tot alder tijt
Dat gonne ons die heere
Der heeren gebenedijt.
Een kindeken.

[Doen Iesus gheboren wert]
Op de wyse. Tis huyden een dach van vro.
Doen Iesus gheboren wert
Tot Bethleem inder steden
Doen rees daer op al metter vaert
Een schoon sterre, waer mede
Drie Coninghen worden daer ontwaer
Dat die sterre scheen alsoo claer
Sij seyden oock ghelijcke
Den Ioden is een Coninck gheboren
Ons bidden en is niet al verloren
Wie soecken hem al in dat Iootsche rijcke.
Die coninghen scheyden doen van daer
Sij en wouden niet langher beyden
Die sterre scheen voor hen soo claer
Sij woude hen rechte leyden
Sij was lichter dan den dach
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Sij hielden altijt den rechten padt
Haren ganck was bijder aerden
Haer weghen waren alsoo menichfout
Onse Godt hadde die sterre bout
Tot die Ioden dat sij keerden.
Tot Ierusalem dat sij quamen
Die sterre bleef verloren
Sij vraechden weet daer niemant van
Waer is dat kint geboren
Een teecken hebben wij gesien
Wij hebben sijn sterre gesien
Alsoo verre in Oostenrijcke
Het en can ons niet ontgaen
Wij willen hem beden aen
Wij drie oock alle ghelijcke.
Doen Herodes dat vernam
Sijnen ancxt en was niet cleyne
Hij wert in sijnen sinnen gram
Ende alle die stadt gemeyne
Hij liet halen die oudtste meesteren
Ende daer toe die wyse priesteren
Die waren wtuercoren
Ghij heeren een dinck heb ick gehoort
Dat sult ghy my maken vroet
Waer is dit kint gheboren.
Sy seyden alle dat is waer
Te Bethleem ist gheboren
Dat sprack een Propheet claer
Soo menich iaer te voren
Doen Herodes hadde vernomen
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Die drie Coningen liet hij voor hem comen
Hij vraechde hen heymelijcke
Ghij heeren hoe sal ick dat verstaen
Waer saecht ghij die sterre opgaen
In uwen Conincrijcke.
Die Heeren dachten daer geen quaet
Sij dedent hem openbaren
Herodes sprack ick geue v raet
Te Bethleem sult ghy varen
Dat kint suldy vinden daer
Dat seg ick al openbaer
Dat heb ick soo vernomen
Als ghij weet waer dat is
Soo maket mij dees dingen wijs
Als ghij weder comet.
Soo willen wy comen als wij eerst mogen
Ende doen hem groote eere
Dat kint willen wy bidden aen
Voor eenen rechten lants heere
Die Coningen scheyden daer van daen
Die sterre scheen voor hen soo claer
Ende die sterre woudese rechte leyden
Die sterre scheen voor hen soo claer
Alsoo lange als sy bleef staen
Daer Maria ende Ioseph waren.
Sij traden in dat huys alle drie
Daer toe en was hem niet leede
Sij vonden dat kint schoon en claer
Maria ende Ioseph mede
Ende sy vielen op haer beyder knien

Het hofken der geestelycker liedekens

viij
Sij baden aen dat kindeken alle drie
Met hertelijcker minnen
Sij loken op haer schat was bout
Sij offerden myrre, wieroock, ende gout
Met alsoo hertelijcker minnen.
Des nachts ontrent der middernacht
Doen quam in haeren droom
Sij en souden tot Ierusalem niet keeren
Ende niet tot Herodes comen
Ende sij waren doen alsoo wel ghetroost
Sij waren van Herodes verlost
Sij en wouden niet weder tot hem comen
Sij waren doen alsoo wel ghemoet
Sij kosen een ander wech was goet
Nae haren conincrijcke. Amen.

[Laet ons met herten reyne]
Laet ons met herten reyne
Louen dat soete kindeken cleyne
Het brengt ons wter weynen.
Ons is een kint gheboren
Een sone gepresenteert
Hij comt die helle verstooren
Als mensche ghefigureert
Hij wil ons alle ghemeyne
Verlossen wter pijne
Met sijnen bloede alleyne
Laet ons met herten reyne.
Des moghen wij wel eeren
Die maghet die hem droech
Den grooten Heere der heeren
Die haer niet en verwoech
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Weest vrolijck groot en cleyne
Dit soete kindekijn
Vrijt ons wt alder pijne
Laet ons met herten reyne.
Die vader van hier bouen
Sprack sijnen Engel aen
Wij willen die helle verstooren
Ende verlossen wijf ende man
Gaet totter schoonder fonteynen
Maria claer aenschijne
Ende segt haer wat ick meyne
Laet ons met herten reyne.
Groetse mij vrindelijcke
Die schoone suyuer ieucht
Ende segt haer blydelijcke
Sij mach wel zijn verheucht
Want sij ende anders gheene
Die sal Gods moeder sijn
Ick ben met haer ghemeene
Laet ons met herten reene.
Al binnen Nazarette
Quam die Engel Gabriel
Ende sprack totter fiolette
Met schoone woorden snel
Godt gruet v maghet reyne
Vol gratien is v aenschijn
Godt is met v ghemeyne
Laet ons met herten reyne.
By v sal noch beclijuen
Dat Adam heeft ontvrijt
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Want bouen alle wyuen
Soo sydy gebenedijt
Ghij sult ontfaen een greyne
In uwer herten schryne
Des vaders soon alleyne
Laet ons met herten reyne.
Sij sprack ootmoedelycke
Hoe soude dat comen by
Ick en kende sekerlycke
Noyt man dus verwondert my
Dat ick en anders geene
Godts moeder soude zyn
Mijn hert werdt cout als steene
Laet ons met herten reene.
Die Engel sprack tot haere
O waerde suyuer maecht
En weest in geenen vare
Het is wonder dat ghy claecht
Want ghy sult sonder pyne
Baren een kindekyn
Ende blyuen maget reyne.
Laet ons.
Die maget haer conforteerde
In dat haer dingel seyt
Ende sy respondeerde
Ick ben daer toe bereyt.
In uwen woorden alleyne
Sette ick den wille mijn
Siet hier Godts deerne cleyne
Laet ons met herten reyne.
Gelooft soo moet sij zijn
Nv ende tot alder tijt
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Bij haer sijn wij ghenesen
Sij bracht ons groot iolijt
O weerdighe fonteyne
Des sondaers medecijne
Bidt voor ons alle ghemeyne
Laet ons met herten reyne.

[Waer is die dochter van Syon]
Dit gaet op Puer nobis nascitur.

Waer is die dochter van Syon
Ic soudese so blijde maken
Ic soude haer een bootschap doen
Van alsoo grooten saken.
Doen men al di werelt bescreef
Doen ginck die maghet sware
Te Bethleem daer sij doen bleef
Ende ontfinck haer kint aldaere.
Een ghelas al schijnter door
Ten breckt niet vander sonnen
Dus heeft die maghet nae en voor
Ioncfrou een kint ghewonnen.
Een duysternis is ons verclaert
Een licht is ons verresen
Een maget heeft een kint ghebaert
Dat dunckt mij wonder wesen.
Nv is hij teeder ende cranck
Een maghet sal hem voeden
Wij moghen hem alse wel weten danck
Van sijnder grooter aermoeden.
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Hij thoont zijn goedertierenheyt
Wijlen was hij verbolghen
Hij drijft soo groote ootmoedicheyt
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Wij en connen hem niet gheuolghen.
Maria nam hem op haren schoot
Sij custen aen sijnen monde
Die minne die hadde sij alsoo groot
Tot hem in allen stonden.
O Heere loff moet v altoos zijn
Wilt ons altijt gheleyden
Met die waerde moeder dijn
Als wij alle van hier scheyden.

[Ons is gheboren een kindekijn]
Ons is gheboren een kindekijn
Daerom soo willen wij vrolijck sijn
Laet ons hem dienen met herten fijn
Want sijnen naem is Iesus
Vala sus, sus, sus, sprack Maria tot Iesus,
Doen daer baerde die maghet Mary
Soo en was daer niemant by
Dan Ioseph haer behouder vrij
Haer haue gadde sij gelaten thuys,

Vala, sus. &c.

Als ons Heere gheboren was
Ende Maria daer aff ghelach
Soomen inder scriftueren las
Van gheenen man en had sij confuys.
Men leyde den Heere inder cribben
Van hoy was ghemaeckt sijn bedde
Aen beyde sijden quetste sijn ribben
Nochtans bleef hij dominus.
Vala, sus, sus, &c.
Eenen osse ende een cleyn ezelken,
Verwermden hem die leden zijn
Van couden weenden dat kindekijn
Nochtans bleef hij dominus.
Vala, sus, sus, &c.
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Die herderkens op den velde laghen
Sij begonsten haer te versaghen
Van eender claerheyt die sij saghen
Sij hadden gewilt wel wesen thuys.

Vala, sus, &c.

Die Enghel sprack weest niet veruaert
Ons is gheboren eenen nieuwen standaert
Daer onder wij allen zijn bewaert
Hij sal den vyant maken confuys.
Vala, sus, &c.
Die herderkens songhen, ha, ha, ha,
Ons is gheboren soo ick verstae
In excelsis gloria
Et in terra pax hominibus.

[Het was een maghet wtuercoren]
Het was een maghet wtuercoren
Daer Iesus aff sijn wilde gheboren
Des ben ick vro.
O, o, o, o, benedicamus domino.
Al totter stadt van Nazareth
Daer is een maghet ombesmet
Des ben ick vro.
O, o, o, o, bene.
Groetse mij metten naeme mijn
Segt haer dat ick haer kint wil zijn
Des ben ick vro.
O, o, o, o, bene.
Die Enghel was een bode goet
Hij voer derwaerts metter spoet
Des ben ick vro.
O, o, o, o, bene.
Hij seyde Godt gruet v suyuer maecht
Ghij zijt die Gode wel behaecht
Des ben ick vro.
O, o, o, o, bene.
Hij wil van v gheboren zijn
Iesus die lieue meester mijn
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Des ben ick vro.

O, o, o, o, bene.

Maria sprac hoe mocht ic hem ghewinnen
Want ic noyt man en begeerden om minnen
Des ben ick vro.
O, o, o, o, bene.
Die heylighe gheest sal in v comen
Soo den dau valt op die blommen
Des ben ick vro.
O, o, o, o, bene.
Maria weest onuersaecht
Tis den Godts sone die ghij draecht
Des ben ick vro.
O. o, o, o, bene.
Hij heeft v daer toe wtuercoren
Hij wil verlossen dat was verloren
Des ben ick vro.
O, o, o, o, bene.
Uan allen sorghen ben ick ontsleghen
Die deerne Godts wil ick wesen
Des ben ick vro.
O, o, o, o, bene.
Maria viel neder op haer knien
Den wille Godts moet gheschien
Des ben ick vro.
O, o, o, o, bene.

[Had ick vloghelen als een arent grijs]
Had ick vloghelen als een arent grijs
Ick soude soo hooge vlieghen
Daer bouen in dat Paradijs
Tot mijnen soeten lieue.
Dan soude ick seggen vader mijn
Wanneer suldy mij halen
Wt deser allenden van aertrijck
In uwer hoochster salen.
Waer is die dochter van Syon
Ick wildese vrolijck maken
Ick wil haer een bootschap doen
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Van alsoo hooghen saken.
Die hoochste inder minnen
Dat is Iesus Marien sone
Godt laten ons gewinnen
Hier bouen inden throone.
Dat hemelrijc ende aertrijck
Noyt en conste ontluycken
Dat sal een suyuer maghet reyn
In haren lichaem sluyten.
Die duysternis is ons verclaert
Dat licht is ons gheresen
Een maghet heeft een kint ghebaert
Dat mach wel wonder wesen.
Dat kint was teeder ende cranck
Een maghet moestet voeden
Tis recht dat wij hem weten danck
Van zijnder grooter ootmoeden.
Heer Iesus Kerst wat hebdy gemeent
Wij soudent v soo gheerne vragen
Dat ghij hier dus ligt en weent
Ghij sijt soo ionck van daghen.
Dat dus viel, ende dat was onghereet
Dat mogen wij ghebruycken
Dat Adam inden appel beet
Dat dede den hemel sluyten.
O moeder Gods van hemelrijcke,
Des Conincx inden throone
Bidt allen voor ons innichlijcke
Iesum uwen sone.
Dat wij daer bouen moeten
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Daer die Enghelen vrolijck singhen
V ende uwen kinde groeten
Dat wil ons Godt ghehinghen. Amen.

[Heer Iesus Kerst van Nazareene]
Heer Iesus Kerst van Nazareene.
Ghij zijt gheboren van een maget reene
Daerom sijdy ghebenedijt.
Heer Iesus.
Herodes heuet vernomen
Daer is een nieu Coninck comen
Die rijcker soude sijn dan hij.
Heer Iesus.
Herodes heeft ghesworen
Hij sal alle kinderen dooden in thoren
Die onder die twee iaren zijn.
Heer Iesus Kerst.
Doen Maria dat verhoorde
Datmen allen kinderen vermoorde
Ioseph laet ons varen tis meer dan tijt.
Maria quam al daer gheuaren
Daer een man zijn coren saeyde
Sij groette den man sij reedt voorbij.

Heer Iesus Kerst.

Heer Iesus Kerst.

Godt groet v man die daer saeyt
Comt hier yemant die na mij vraecht
Wijst hem voorby.
Heer Iesus Kerst.
Herodes quam aldaer gheuaren
Daer een man zijn coren saeyde
Hij sprac, hij reedt voorby.
Heer Iesus.
Segt mij man daer ghij maeyt
Hebdy hier niet een vrouwe sien varen
Met wit habijt.
Heer Iesus Kerst.
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Doen ick saeyde dat ick nv maye
Doen quam hier een vrouwe gheuaren
Met wit habijt.
Heer Iesus Kerst.
Herodes sprack tot sijnen heeren
Wij willen weder thuyswaerts keeren
Sij mach wel wten lande sijn.
Heer Iesus Kerst.
Herodes sprack tot sijnen lieden
Hoort wat ick v sal ghebieden
Gaet ende soect dat kindeken.
Heer Iesus.
Sij gingen van lande te lande varen
Die onder twee iaren waren
Die dooden sij.
Heer Iesus Kerst.
Doen meenden sij tkindeken te verdoen
Maer het was in Egypten gheuloen
Ende en wilde niet gedoot sijn.
Heer Iesus.
Duysent ende xliiij. duysent
Waren ghedoot kinderkijn
Sij willen al Gods enghelen zijn
Heer Iesus Kerst.
Nv bidden wij den kinde
Dat hij ons wil bringhen
In zijn eewich rijck.
Heer Iesus.

[Het viel een hemels dauwe]
Die wyse. Het was een lodderlyc pape.
Het viel een hemels dauwe
Al in een cleyn maechdekijn
Ten was noyt beter vrouwe
Dat dede een cleyn kindekijn
Dat van haer was gheboren
Ende sij bleef maghet fijn
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O maghet wtuercoren
Lof moest v altoos zyn.
Die maghet ginck met kinde
Geen swaerheyt en ginck haer aen
Als Ioseph dat versinde
Die goede rechtueerdighe man
Hij dachte ick wilse laten
Ick en ben die vader niet
Ende trecken mijnder straten
Eer mij meer schanden gheschiet.
Al van des hemels throone
Sprack hem die Enghel aen
Ioseph Dauids sone
O waerdighe salighe man
Blijft alle beyde te gader
Het is bouen natueren cracht
Dat Godt almachtich vader
In haer dus heeft ghewracht.
Corts daer naer is ghecomen
Een Keyserlijck ghebot
Dat niemant wtghenomen
Hij en quame sonder spot
Van daer hij waer gheboren
Ende brenghen zijn tribuyt
Dat dedemen daer hooren
Ende roepen ouer luyt.
Maria ende Ioseph mede
Quamen te Bethleem waert
Want daer was Iosephs stede
Als ons die scriftuere verclaert
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Maer sij en mochten nieuwers inne
Men wijsdese altoos voort
Die hemelsche Coninghinne
En was daer niet ghehoort.
Int velt hebben sij vonden
Een huijs seer dunne ghedaect
Binnen soo corten stonden
Hebben sij logijs ghemaect
Daer wert die maghet moeder
Al sonder wee oft pijn
Van tsmenschen soon en broeder
Hoe mocht hij ons naerder sijn.
Wt moederlijcker minnen
Leyde sij hem op haren schoot
Haer herte verblijde van binnen
Dat dede sijn mondeken root
Sij custen hem aen sijn wanghen
Sij custen hem menichfout
Dat hij quam sijn gheuanghen
Verlossen ionck ende oudt
Maria die suyuer fonteyne
Daer Godt sijn ruste in nam
Bidt voor ons alle ghemeyne
Ende versoent dat Godtlijck lam
Soo dat wij moghen gheraken
Met hem int soetste dal
Daer vreucht is bouen maten
Die eewelijck dueren sal.
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[Met desen nieuwen Iare]
Dese liedekens singtmen op den Iaerdach.
Met desen nieuwen Iare
Soo wort ons openbaere
Hoe dat een maghet vruchtbaere
Die werelt heeft verblijt
Ghelouet moet sijn dat soete kindekijn
Geeert moet syn dat soete maechdekijn
Nv en eewelijck in alder tyt.
Hoe wel was haer te moede
Doen sij in vleesch ende bloede
Aensach haers herten hoede
Den Heere der werelt wijt.
Gelouet.
Sij baerde hem sonder pijne.
Ende bleef een maghet fijne,
Des sondaers medecijne
Des hebben die Ioden nijt.
Gelouet.
Die Enghelen songhen schoone,
Glorie inden troone,
Ter eeren ende ten loue
Den kindeken ghebenedijt.
Gelouet.
Als die acht dagen waren geleden,
Doen wert Iesus besneden,
Al nae der Ioden seden,
Dwelck ons van sonden vrijt.
Gelouet.
Wt Orienten lande,
Quamen ter offerhande,
Drij Coninghen ombekande,
Gode ghebenedijt.
Gelouet.
Des derthien daechs zijt vroeder,
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Vonden zij hem bij sijnder moeder,
Ioseph was haer behoeder,
Soo ons die scriftuere belijt.
Gelouet.
Als die ses weken omme quamen,
Soo ginck zij naert betamen,
Ombeulect van alder vlamen,
Dwelck was ons profijt.
Ghelouet.
Aldus ginck die maghet simpel,
Ende droech haer kint ten tempel,
Alle vrouwen tot een exempel,
Dies haer niet en vermijt.
Ghelouet.

[Met desen nieuwen iare]

Met desen nieuwen iare,
So willen wij vrolijc zijn
Ons heuet een maghet claere
Ghebaert een kindekijn,
In Bethleem vercoren,
So ons die scriftuere verclaert,
Is ons een kint gheboren,
Die mager bleef ombeswaert.
Hier bouen wt den troone
Wert Gabriel ghesant,
Al totter maghet schoone,
Al in dat Iootsche lant,
In Nazareth ter stede
Vant hij die maghet alleyne,
Hij sprack Godt gheue v vrede,
Godt zij met v ghemeyne.
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Ghij zijt bouen alle vrouwen
Van Gode ghebenedijt,
Bij v wort noch behouden,
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Dat Adam heeft ontvrijt
Ghij sult in uwen lichame
Een edel vrucht ontfaen,
Ende blijuen sonder blame,
En twijfelt daer niet aen.
Die maecht wert seer van binnen
Verscrickt in haren moet,
Sij dacht in haren sinnen,
Hoe comen mocht die groet,
Die haer den Inghel brochte,
Sij en hadde noyt man ghesien,
Sij dachten in haren sinnen,
Och hoe sal dat gheschien.
Die Inghel sprack o reyne
Waerom sijdij versaecht,
Ghij sult ontfanghen een greyne,
Ende blijuen een suvuer maecht,
Ende baren sonder pijne
Dat licht der Enghelen broot
Der werelt medecijne
Ende sal zijn sijns ghenoot.
Hoe soude ick kint ghedraghen
Ick en kende noyt gheenen man
Noch en hebbe in mijn behaghen
Hoe soude dat wesen dan
Het is bouen natueren crachten
Te sijne moeder ende maecht
Hierom trueren mijn ghedachten
Hierom ben ick versaecht.
O hooge maecht van prijsen

Het hofken der geestelycker liedekens

xxiij
Waerom sijdy versaecht
Die heylighe gheest sal rijsen
In v wel suyuer maecht
Godts crachten wtuercoren
Die sullen u omuaen
Dat wort van v gheboren
Sal Adams sonden dwaen.
Oock Elizabeth heeft ontfaen
In haerder ouder tijt
Haer daghen zijn vergaen
O maghet ghebenedijt
Het is in Godts vermeughen
Dat is ende wesen sal
Nv blijft in goeden heughen
Vertroost dat iammer dal.
Die sone des alderhoochsten
Soo sal hij zijn ghenaemt
Hij sal die werelt vertroosten
Ende hij blijft ombeschaemt
Sijn rijck sal altijt dueren
Ende nemmermeer vergaen
Hierom en wilt niet trueren
Die vrucht sult ghij ontfaen
Die ootmoedige pellicaen reyne
Viel neder op haer knien
Siet hier Gods deerne cleyne
Na uwen woorden moet mij gheschien
Al totter seluer uren
Ontfinck die maghet fijn
Sij droech hem sonder trueren
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Sij baerde hem sonder pijn.
In Bethleem vercoren
Als ons die scriftuere verclaert
Is ons dit kint gheboren
Het is veel eeren waert
Die moeder is maecht eerbaer
Dies willen wij vrolijck zijn
Hij is Godt ende mensch te gaer
Hij en mocht niet beter zijn.

Een vrolijck nieuwe liet
Een vrolijck nieuwe liet
Tis beter iet dan niet
Te Bethleem ist gheschiet
Dat kindekijn dat Iesus hiet
In aermoede en in verdriet
Soomen daer mach aenschouwen
In alsoo grooten rouwen.
Die Coninc van grooter macht
Gesproten wt Dauidts gheslacht
Hij is soo langhe verwacht
Nv leet hij hier als ongheacht
Al inder duyster nacht
Die groot Heer was te voren
Die is nu knecht gheboren.
Dat costelijck kindekijn cleyn
Ghegheuen ons int ghemeyn
Der werelt heer alleyn
Die moeder is maghet reyn
Ick seg v dat certeyn
Grooten rouwe heeft hij verdraghen
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Met tranen mocht hijt wel claghen.
Daer was soo menighen winden stoot
Rym, hagel, sneeuw die wasser groot
Dat kindekijn lach daer al bloot
Sijn ledekens waren root
Peyst hoe die moeder verdroot
Dat sij hem niet en mocht winden
In doecxkens wullen oft lijnen.
Wat aermoede moest daer sijn
Daer dat soete kindekijn
Van coude leet groote pijn
Met Maria die maghet fijn
Daer en was noch geen sonneschijn
Noch vier om by te wermen
Och mensche laet v doch ontfermen.
Ioseph suyuer vat
Verdriet hebdi ghehadt
Als ghij moest lijden dat
Dat Maria opder aerden sadt
Met soo costelijcken schadt
In alsulcken couden wedere
Bij twee stomme beesten nedere.
Die vrinden ende maghen
In alsoo couden daghen
Ghij en mochtes niemant claghen
Ghij hebt die sorg ghedraghen
Voor die in tkinderbed laghen
Dat kindeken met sijn moedere
Ghij waert haer trouwe behoedere.
Dat weder was seer cout
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Dat kindekijn en was niet oudt
Daer en was torf noch hout
V sorghe was menichfout
Cleyn was v siluer v gout
Want ghij den cost ghinct halen
Hoe mocht ghijt al betalen.
Dat kindekijn teer van leden
Dat bouen is in vreden
Al nae die Ioodtsche seden
Dat woude sijn besneden
Daer sij hem groote pijn deden
Sijn bloet wilde hij ons gheuen
In sijnen ionghen leuen.
Hoe heeft hij ons dat bedocht
In sijn heylich hert gheknocht
Een groot wonder ghewrocht
Heerlijck is hij versocht
Hem is grooten offer ghebrocht
Gout, wieroock, ende myrre
Sij vonden hem al byder sterre.
Laet ons te Bethleem gaen
Al die met sonden zijn beuaen
En voor dat cribbeken staen
En weenen soo menighen traen
Godts toorne is al ghedaen
Hij en wil ons niet verdoemen
Als wij ten oordeel comen.

Een liedeken vanden Herderkens
Segt ons, segt ons ghij herderkens wat hebdij al ghesien
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Te Bethleem opt tvelt verwachtende wat saechder aldaer gheschien
Och willet ons bedien
Daer ghij v schaepkens waert wachtende.
Die claerheyt als den dach die quam op eenen nacht
Ons omvinc een hemelsche claerheyt
Godts Ingel heeft ons goy tijdinghe bracht
Seggende en vreest niet en maeckt geen swaricheit
Loff Conditor alme syderum,
Et eterna lux credentium
Segt ons, segt ons, &c.
Een vrolijcke blijschap brenghen wij
Dat ons in Bethleem gheboren is
Een salichmaker des volcxs, en dat singhen wij
Van eender maghet die wtuercoren es
Loff conditor alme syderum, &c.
Nae Bethleem gaende soo die Ingel ons geboot
Soo vonden wij een huysken daer veel aen gebrack
Daer noch deure noch vinster te dege aen en sloot
Den muer was getuynt, van riet was het dack
Loff conditor alme syderum, &c.
Int huysken zijnde, doen worden sij verblijt
Mariam siende en Ioseph daer by
En dat soete kindekijn ghebenedyt
Dwelc Godt ende mensche was, dat geloouen wy
Loff Conditor alme syderum, &c.
Noyt moeder en had haer kindekijn soo lief
Dat dat sweert des rouwe haer herte doorsneet
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Als dat minlijck Iesusken door ongerief
Int cribbeken liggende van coude dattet weent
Loff conditor alme &c.
Het cribbeken was hert het kindeken was teer
Het weer was cout het vier was ongestockt
Men sach daer een paer volcx, en anders niemant meer
Den heirt was cout, daer en was niet veel ghecockt
Loff Conditor alme &c.
Mayken hiet dioncwijf, en mayken hiet di moeder
Die voester hiet oock Mayken soo wie datter na vraecht
Dat kindekijn was haer vader haer soon en oock haer broeder
Twas Godt ende mensch, en sij was moeder ende maecht
Loff conditor alme &c.
Loff, prijs en eer soo willen wij v bien
Loff Iesus, Maria moeder ende maecht
Met geuouwen handen, en met geboochde knien
Sijt ons doch ionstich als den herderkens onuersaecht.

[Het quamen drij Coninghen wt verre landen]

Het quamen drij Coninghen wt verre landen
Nv wiegen, nv wieghen wij.
Om gode te doen een offerande,
Des waren sij vro
Alle mijnen troost, mijn toeuerlaet is Maria soon.
Sij quamen van Ooste, sij quamen van verre
Nv wieghen, nv wieghen mij

Het hofken der geestelycker liedekens

xxix
Al bijt verlichten van eender sterre
Des waren sij vro.
Alle mijnen troost mijn toeuerlaet is Maria soon.
Maer doen sij binnen Ierusalem quamen
Nv wieghen, nu wieghen wij
Die claerheyt der sterre sij niet en vernamen
Des waren sij droef,
Alle mijnen troost &c.
Doen sij ouer tafel waren geseten
Nv wieghen, nu wieghen wij
Doen quam daer Godts Enghel al in secreten
Des waren sij vro.
Alle mijnen troost &c.
Ghij heeren ghij en moghet niet langer beyden
Nv wieghen, nv wieghen wij
Herodes die doet sijn peert bereyden
Des waren sij droef
Alle mijnen troost &c.
Wel op ghij Heeren laet staen v eten
Nv wieghen, nv wieghen wij
Herodes is op sijn paert gheseten
Des waren sij droef
Alle mijnen troost &c.
Doen sij buyten Ierusalem quamen
Nv wieghen, nv wieghen wij
Die claerheyt der sterren sij weder vernamen
Blij waren sij doen
Alle mijnen troost, mijn toeuerlaet is Maria soon.
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Sy volchden die sterre in corter stonden
Nv wiegen, nv wieghen wy
Toe Bethleem daer sij dat kindekijn vonden
Blij waren sy doen
Alle mynen troost &c.
Den eenen ginck voor den anderen staen
Nv wiegen, nv wieghen wy
Om dat hy ierst ten offer sou gaen
Des waren sy vro
Alle mynen troost &c.
Sy vielen daer tsamen al opder aerden
Nv wiegen, nv wiegen wy
Sij loofden den Coninck van grooter weerden
Des waren sij vro
Alle mijnen troost &c.
Sij offerden daer myrre wieroock ende gout
Nv wiegen, nv wieghen wij
Sij loofden dat kindekijn menichfout
Des waren sij vro
Alle mijnen troost &c.

[Ontwaect nv Israel doet op v ooren]
Ontwaect nv Israel doet op v ooren
Wilt hooren naerder Propheten stem
Die ons langen tijt was belooft te voren
Die is nv gheboren in Bethleem
Soo ons die scriftuere tuycht van hem
Soo sal hij wesen ons middelaer
Wilt vreuchde bedrijuen mannen ende wijuen
Al in dat soete nieuwe iaer.
Een sterre wt Iacob is op geresen
Soo ons Balam heeft ghepropheteert
Abrahams belofte is gheschiet door desen
Ons salichmaker is ghedescendeert
Den dach die Simon heeft begheert
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Die is nv ghecomen noyt blijder maer
Wilt vreuchde rapen ghij Christen schapen
Al in dat soete nieuwe iaer.
Den bant van Adam is nv ghebroken
Vrede wort vercondicht ouer al aertrijck
Daer ons Ioannes af heeft ghesproken
Is nv ghecomen tot allen tijt
Wt liefde gheworden mensche ons ghelijck
Om ons te verlossen alle gaer
Wilt hem aencleuen om zijn woort te beleuen
Al in dat soete nieuwe iaer.
Ierusalem wilt v verblijden
Ghij dochter van Syon laet droefheyt staen
Ons salichmaker is nv in tijden
Gheboren naeder scriftueren vermaen
Die herderkens hebben die bootschap ontfaen
Dat licht schijnt in die werelt claer
Willet hem aenbeden met vrolicheden
Al in dat soete nieuwe iaer.
Ghij heydenen wilt nv ontwaken
Want dat woort is vleesch geworden rechte voort
Ende wilt den ouden Adam versaken
Want dat woort is Godt, ende Godt is dat woort
Door hem gheheel comt ons confoort
Door niemant anders alsoo voorwaer
Wilt hem aencleuen om zijn woort te beleuen
Al in dat soete nieuwe iaer.
Prince der Acoleyen dat is v gheschoncken
Al van die broeders liefde is tfundament
Nv laet Gods woort in v herte voncken
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Twelck vanden Vader is neder ghesent
Ghecomen wt der hemelen tent
Om ons te verlossen alle ghaer
Dus wilt hem louen die daer was verschouen
Al in dat soete nieuwe iaer.

[Het quamen drie Coninghen ghereden]
Op de wyse vanden Timmerman.
Het quamen drie Coninghen ghereden
Wel verre wt Orienten lant
Tot Bethleem der steden
Haers ghelijcke men noyt en vant.
Te Jerusalem soo wy hooren
Al daer sy wouden syn
Sy vraechden waer is gheboren
Der Ioden Coninck fijn.
Wy comen hem aenbeden
Wy hebben zijn sterre ghesien
Het is seer corts gheleden
Het moet wonder bedien.
Als Herodes dat verhoorde
Wel seer ontsach hy hem
Van binnen hy hem verstoorde
Ende alle Ierusalem.
Hij beual hen te gane
Hij sprack gaet soect dat kint
Ick wilt oock beden aene
Compt segt my als ghijt vint.
Als sy buyten Ierusalem quamen
Op dien seluen tyt
Haer sterre sy wederom vernamen
Dies waren sy seer verblydt.
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Die sterre was hen voorgaende
Tot daer dat kindeken was
Ende daer bleef sij staende
Sij buychden neder int gras.
Een huysken sonder doren
Dat vonden sij daer bij
Ende dat kindeken gheboren
Van Maria die maghet vrij.
Sij vielen opter aerden
Voor tkindeken .xiij. daghen oudt
Sy offerden hem met weerder
Wieroock, myrrre, ende goudt.
Snachts als sij slapen wouden
Heeft hem Godts Enghel gheopenbaert
Eenen anderen wech dat sij trecken souden
Tot haren landen waert.
Nv louen wij alleenen
Dat kindeken weerdelijck
Dat hij ons wil verleenen
Hier nae zyn eewich rijck. Amen.

[Het is heden een dach van vrolicheyt]
Op Lichtmisse dach.
Het is heden een dach van vrolicheyt
Al in des Conincx houe
Want aldaer ontfangen heeft
Een maecht van grooten loue
Een kint ghemaekt al wonderlijcke
Ende altemael ghenoechlycke
Nae der menschelicheden
Dat daer leyt ontastelijck
Ende daer toe onsprekelijck
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Nae sijnder Godtlijcheden.
Die moeder is dochter wonderlijck
Haers soons, want hij is haer vader
Waer hoorde oyt man desgelijck
Hij is Godt ende mensch te gader
Hij is knecht ende een heer
Hy is ouer al dats meer
Onbegrijpelijck te vinden
Teghenwoordich ende verre
Waer hoorde oyt man dies wonders meer
Ten can gheen man versinnen.
Hij wert gheboren inder nacht
Der sonnen verlichtere
Ende hij wert inden stal ghelacht,
Alder werelt stichtere
Men wandt hem metten wendel lanck
Die de sterren maecte metter hant
Doen hij den hemel wrachte
Hij weende als een kindeken me
Doen hijt donderen ende wolcken de
Ende hij op voer met crachte.
Ghelijck dat niet en quetst het glas
Daer die sonne schijnt dore
Ghelooue ick dat Maria was
Nae reyne ende vore
Die moeder is ghebenedijt
In wiens lichaem besloten leyt
Die Godts soon wert mensch gheboren
Weet dat die borsten heylich waren
Die Godt in zijn ionghe iaren
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Te suyghen hadde vercoren.
Godt den herderkens ontboot
Des nachts bij haer beesten
Metten enghel blyschap groot
Van des Conincx feeste
Die ghewonnen heeft een maecht
Ende inder cribben was ghelaeft
In doeckelkens ghewonden
Hij is alder werelt heer
Ende van gedaente schoonder meer
Dan yemant is gheuonden.
Doemen die werelt al bescreef
Ghinck een maecht met kinde
Te Bethleem daer sij doen bleef
Ende voldroecht kint ten eynde
Daermen aff schrijft inden houe
Ende glorie singt met grooten loue
Van grooter weerdichede.
Godt hier bouen van hemelrijck
Verleene ons menschen op aertrijc
Van goeden wille vrede.

Een nieu liedeken

Ave Maria gratia plena
Den Ingel die vantter die maghet alleene
In haere ghebekens maer die sij las.
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Godt groet v Maria eel Coninghinne
Ghy sult den sone Gods vortbringen
Die Heere van alde werelt sal sijn
Heer Ingel hoe soude Godt dat ghehinghen
Dat ick den sone Godts sou vortbringen
Die heere van alde werelt sal sijn
Heer Ingel mocht dat woort aen mij beclyuen
Dat ick een moeder en maecht mocht blyuen
Ic soude soo geerne Godts dienstmaecht sijn.
Den Ingel die vlooch wederom tot Gode
Weest willecom mijn getrouwe bode
En hoe heeft v die maghet ontfaen.
O Heere sij heeft mij soo wel ontfangen
Des wuns en wille is mij soo vergangen
Sij wilde soo geerne Godts dienstmaecht sijn.
Heer Inghel nv vliecht wederom tot hare
En voert den vader den soon in haere
Den vader den soon den heylighen gheest.
Godt groet v Maria edel Coninghinne
Ic vont v een maget, ick laet v met kinde
Nu siet dat ghij bij gode blijft.

[O Suyuer maget van Israel]

O Suyuer maget van Israel
Wilt v verblyden nv
Om der scoonder bootscap snel
Die ick v brenghe nv.
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Vala sus, Vala sus
Aue plena gratia, tecum dominus
Benedicta tu in mulieribus.
Al metter bootscap schoone
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Die dengel heeft gedaen
Hebdij van themels throone
Daer den heijligen Geest ontfaen.
Als Ioseph dat verstonde
Dat Maria was bevrucht,
Hij peysde in sijnen gronde
Hem waer beter gevlucht.

Benedicta.

Benedicta tu.

Des hem die Ingel schoone,
Toe sprack ende riet,
Ioseph Dauidts sone
En wiltse begeuen niet.
Benedicta tu.
Noch en ontsietse niet te nemen
Die moeder Godes marien:
Dat van haer wert geboren,
Sal ons van sonden vrien.
Benedicta tu.
Maria en Ioseph mede
Voeren beyde te tsamen,
Tot Bethleem die stede
Daer zy haer herberghe namen.

Benedicta tu.

In een arm huyseken
Sonder wanden oft deuren,
Om datse daer waren van haunen bloot
Moest hun alsoo gebeuren.
Benedicta tu.
Alst quam ter rechter middernacht,
Soo heeft die Maghet gebaert
Een kindeken van grooter macht,
Als ons die Ingel verclaert.
Benedicta tu.
Doen baerde die suyuerlijcke
Den Heere gebenedijt
Van hemel ende aertrijcke:
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Loff sij hem tot alder tijt.

Benedicta tu.

Doen sanck met blijden gheschalle
Ioseph Alleluya,
Ende die Inghelen alle
In excelsis gloria,
Et in terra pax hominibus.
Vala sus, Vala sus,
Swijghet soete Iesus
Ghij sijt ons Dominus.
Et in terra pax hominibus.
Die herderkens op den velde
Bij haer schaepkens laghen,
Met eender claerheyt snelle
Den Inghel dat sij saghen.
Et in terra.
Met groote ancxtichede,
Werden sij beuaen,
Die Enghel tot hem seyde,
Laet v ghedachten staen.

Et in terra.

Ende gaet tot Bethleem binnen
Daer suldy nv ten stonden
Iesum Christum gheboren vinden
In doeckelkens ghewonden.
Et in terra.
Daer vonden sij dat kindekijn
Gheleyt in eender cribben
Van hoy was sijn beddekijn,
Hij en woude anders niet hebben.

Et in terra.

Tkindekijn wert nae Moyses wet
Ten achsten daghe besneden
Ouermidts sijn groote ootmoedicheyt
In sijn ionghe leden.
Et in terra.
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Den naem die hem die Enghel gaf
Eer dat kint gheboren was
Die wert hem daer ghegeuen
Iesus men seker las.
Et in terra
Nv laet ons louen desen Heere
Die is ghenoemt Iesus,
Stillen wij hem, hij weent soo seere
Ende sij singhen hem aldus.
Et in terra
Te Deum laudamus vala sus
Vala sus swijghet soete Iesus
Ghij sijt ons Dominus
Te Deum laudamus.

[Omnes nv laet ons Gode louen]
Omnes nv laet ons Gode louen
Deum celestem van hier bouen
Qui non adorat, hij is verschouen quotidie
Hij is van eender maghet gheboren
Rex glorie.
Omnes nv meuchdy wonder hooren
De celo quam hij hier te voren
Propter quod voluit sijn geboren de virgine.
Si non venisset hier te voren
De celo om te sijn gheboren
Omnes fuissemus al verloren.

Illa nocte.

In domo en woonden niemant in
Passeres vloghen daer wt ende in
Natus voluit sijn daer in
certissime.
Domus habens parietes gheen,
Frigus erat alsoot wel scheen
Trepudabat al in een
pre frigore.
In presepe was hij gheleyt
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Et ante a[sin]os was hij gespreyt
Sub feno der Godlijckheyt
dulcissime.
Quando puer habuit veertich dagen
Ad templum was hij gedragen,
Immolauerunt ten sijn geen sagen.

Symoni.

Par turturum offerden sij daer
Maria ende Ioseph op den outaer
Oues nec boues en hadden sij daer.

Erat pauper.

Quando puer yet mochte gaen
Ad studium deden sij hem saen
Velle matris deder hem gaen.
pro discere.
Maria nampt tkint op haren schoot
Qui nos redemit vander doot
Dixit ei saluyt wel goet
suo ore.
In brachio nam sij dat kint
Quem ipsa met goeder herten mint
Ius erat, want hij was Coninc
Omnis ville.
Tres Reges quamen wt verre landen.
Propter te doen offerande
Stella duxit eos te lande
valde recte.
Immolauerunt myrre Iasper,
Et aurum purum Balthazar,
Thus Melchior daer naer
Illa nocte.
Rogamus Christum sonder sneuen
Vt der nobis sonder begeuen
Vitam celestem, dat eewich leuen
Hij es van eender maget geboren

Perpetue.
Rex glorie.

[Doen Maria gehouwet was]
Doen Maria gehouwet was,
Ende men die schrifture las,
Wat seyde haer man.
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Ick salt v openbaren
Soo ick t best can.
Ioseph op onser vrouwen sach,
Ende was seer veruaert
Ende hij en seijde niet
Hy peysde: lieue Heere
Wat is mij geschiet.
Ioseph dachte in sijnen moet
Dede hij haer schande ten waer niet goet
Hij peysde dat
Dat hij haer ontgaen woude
In een ander stadt
Daer Ioseph lach en sliep
Die heylige geest hem aenriep
Dat was alsoo
Staet op Dauids sone
Ende weest vro.
Ioseph en weest niet versaecht
Dat kint dat Maria draecht
Dat is Godts kint
Die heylige geest is in haer comen
En twijfelt niet een twint.
En waer dat kint noyt geboren
Onse siele waer verloren
Dat waer alsoo
Staet op fijn Dauids sone
Ende weest vro.

[Godt groete v roose van Hierico Maria]
Godt groete v roose van Hierico Maria
Ontpluyct soo moeten wij wel wesen
Aue Maria tu es plena gratia.
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Die metter sonnen is ghecleyt
En die mane onder haer voeten spreyt
Aue Maria tu es plena gratia.
Die sonne is den heylighen Gheest
Daer ghij op rust alder meest.
Aue Maria.
Die mane is dat kersten ghelooue
Daer op suldi rusten hooghe.
Aue Maria.
Ghij hebt gestilt des vaders thoren
Dat Eua hadde verloren.
Aue Maria.
Want ghij hebt bracht dat Godts lam
Dat onse sonden al aff nam.
Aue Maria.
God groete v puerlijck der princen Heere
Daer en is niemant in dan Godt alleene.
Ghij sijt een arcke Gods groot
Daer op rust dat hemels broot

Aue.

Aue Maria.

Ick bidde v Coninghinne vrouwe
Ick bidde v Maria by rechte trouwe.

Aue M.

Dat ghij onsen lieuen Heere
Bidden wilt dat hij ons van sonden keere
Het sij vrouwe oft man
Die dese woorden gheseggen can

Aue.

Aue Maria.

Dat hem Godt zijn hemelrijck wil geuen
Met dat kindekijn dat eewich leuen
Aue Maria.

[Nv laet ons singhen het is tijt]
Nv laet ons singhen het is tijt
Est puer natus hodie,
Die ons allen heeft verblijt.
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie natus est Rex gloriae.
Die vader inder eewicheyt,
Est puer natus hodie,
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Al bijder heyligher Triniteyt
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Dat Adam in den appel beet
Est puer natus hodie,
Dat mach ons allen wel wesen leet,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Want al dat storff hier te voren
Est puer natus hodie,
Moesten allen sijn verloren,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Die Sone was van hemelrijcke,
Est puer natus hodie,
Werde wederom ons ghelijcke,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Daer om es hij neder comen,
Est puer natus hodie,
Ende heeft ons menscheyt aen ghenomen,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Tot eender maghet al te hant,
Est puer natus hodie,
Hij zynen Ingel neder sant,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Godt groet v sprack die Enghel saen,
Est puer natus hodie,
Ghij zijt vol gratien sonder waen
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Uan Gode doen ick v verstaen
Est puer natus hodie,
Dat ghij den Godts sone sult ontfaen,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
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Want hij v daer toe heeft vercoren
Est puer natus hodie,
Dat hij van v wilt zijn geboren
Pro nostrorum crimine,
Hodie, hodie.
Als Maria dit verstont
Est puer natus hodie,
Wert zy veruaert in haren gront,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Met vreesen sprack sij den ingel aen
Est puer natus hodie,
Hoe mach dit sijn ick en kenden noyt man
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Die inghel sprack haer aen met dien,
Est puer natus hodie,
Maria en wilt niet ontsien,
Pro vestrorum crimine.
Hodie, hodie.
Die heylige Gheest sal v omuaen,
Est puer natus hodie,
Met sijnder cracht suldy ontfaen,
Pro vestrorum crimine.
Hodie, hodie.
In v sal groot wonder geschien,
Est puer natus hodie,
Van Gode, ten was noyt gesien,
Pro vestrorum crimine.
Hodie, hodie.
Doch nimmermeer en wordt ghesien,
Est puer natus hodie,
Want ghij sult moeder ende maghet sijn,
Pro vestrorum crimine.
Hodie, hodie.
Als Maria dat verhoorde,
Est puer natus hodie,
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Heer ingel sprack zy: nae vwen woorde
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Godts wille moet in mij geschien,
Est puer natus hodie,
Sijn deerne wil ick altijts sijn
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Doen sy dat sprack ootmoedelijck,
Est puer natus hodie,
Ontfinc sij Godt van hemelryck,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Sonder pijne ende vaer,
Est puer natus hodie,
Soo rusten hij negen maenden in haer.
Pro nostrorum crimine.
Daer nae wert hij van haer geboren,
Est puer natus hodie.
Soo die propheten hier te voren
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie,
Inder nacht dat sij gelach,
Est puer natus hodie,
Van rouwe en was daer geen ghewach,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Die Engelen Godts van hemelrijck,
Est puer natus hodie,
Die songhen allen blijdelijck,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Glorie inder eewicheyt
Est puer natus hodie,
Al bijder heyliger Triniteijt
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
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Ende inder aerden mede
Est puer natus hodie,
Sij maecten menighen mensche vrede.
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Want ons heden gheboren es
Est puer natus hodie,
Godt ende mensche zijt seker des,
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Die herderkens opten velde laghen,
Est puer natus hodie,
Een groote claerheyt dat sij saghen
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Met vreesen waren sij beuaen
Est puer natus hodie,
Die Enghelen quamen by hen staen
Pro nostrorum crimine.
Hodie, hodie.
Ghij Herders en wilt v niet veruaeren
Est puer natus hodie,
Van Gode brenghe ick nieuwe maren,
Pro vestrorum crimine.
Hodie, hodie.
Want daer is een kint gheboren
Est puer natus hodie,
Van eender maghet wtuercoren
Pro vestrorum crimine.
Hodie, hodie.

[Met vreuchden willen wij singhen]
Met vreuchden willen wij singhen.
In desen blijden tijt
Heer Iesus wil ons brenghen
Al in sijn eewich rijck
Daer toe is hij geboren
Van eender maghet fijn
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Hij stelpt des vaders thoren
Dat soete kindekijn.
Wt Yesse is ghesproten
Een edel bloeme lofsam
Daer is ons wt ghevloten
Een edel bloeme dat Goddelijc lam
Hij bracht ons offerande
Dat dede dat leuen sijn
Hij brack der hellen banden
Dat soete kindekijn.
Die oude vaders allen,
Die laghen inden noot
Met soo grooten gheschalle
Ende met versuchten groot
Terstont dat sij begheerden
Dat soude geboren zijn
Al van die suyuer geerde
Dat soete kindekijn.
Maria die suyuer gaerde,
Diemen noyt ghenomt en vandt,
Eer sij noyt quam op daerde,
Was zij met Godt bekant,
Van minnen om ons te troosten
Dat dede sij wel aent schijn
Loff hebt ghij, die ons verloste
Dat soete kindekijn.
Die Enghel van den throone
Ende al dat oyt leuen ghewan
Bekende Marien sone
Sonder die wreede man
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Herodes valsche heere
Dat dede hi wel aent schijn
Want hij benijde seere
Dat soete kindekijn:
Herodes wat baet v sorghen
Ghij sijt van herten blint
Gheen dinck en is verborgen
Al voor dat ionghe kint
Hy en mint geen aertsche dingen
Sijn rijck es sonder termijn,
Wat wilt ghij dan verdringhen
Dat soete kindekijn
Sal ick nv moeten verliesen
Mijn eere, myn goet, myn lant
Het sal daerom verkiesen
Die doot van mijnder hant
Ende kinderen van veel wijuen
Al inden lande mijn
Het salder oock mede blijuen
Dat soete kindekijn.
Herodes heeft voorwaren
Van sinnen wel gemist
Dat kint es hem ontvaren
Met goddelijcker list.
Daer moesten sijt besteruen
Veel kinderen dat is wel aenschijn
Om dat hij wilde bederuen
Dat soete kindekijn.
Drij Coningen wt Orienten
Die hadden des kints gewout,
Sij brachten hem in presenten,

Het hofken der geestelycker liedekens

xlix
Myrre, wieroock ende Gout:
Daer mede dat sij bewesen
Syn macht, syn ryck, sijn pijn
Daer mede heeft hij ons genesen

dat soete,

Een Ingel quam ter spraken
Ioseph den ouden man,
Ghij meucht v wel henen maken
Ende varen nu hier van,
Herodes wilt doen dooden
Den soeten schepper dijn
Behoet hem, van allen nooden dat soete kindekyn.
Een Esel ginck hij bereijden
Hy en lette niet een twint,
Daer op sette hijse beyde
Die Moeder ende dat Kint
Te Egipten voeren sij henen
Al door die wilde woestijn,
Syn macht heeft daer gheschenen,

dat soete.

In deser suyuer feesten
Sijn sy geuaren voort
Al door die wilde foreesten
Sy deden haer confoort
Sij quamen daer visiteren
Al sonder fel begrijp
Den Heere alder heeren dat soete kindekijn.
Doen sy quamen met allen
Al in Egipten lant
Daer sijn die Afgoden geuallen
Al diemen daer vant
Sij en en conden niet verdragen
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dat Goddelijck aenschijn,
dat sij comen sagen
dat soete kindekijn.

[Nv laet ons dancken ende louen]
Nv laet ons dancken ende louen
den hoogen Godt van hier bouen
die waerheyt en is niet gelogen
dat vogelkijn
Een pellicaen mach hij wel heeten
Hy is soo fijn.
Te Nazareth soo is hij comen
Een turtelduijue heeft hij vernomen
die welck ontfinck tot onser vromen
dat vogelkijn
Een Pellicaen.
Doen hadde Ioseph die goede
De turtelduijue in sijn hoede
Dat wilde hij soo ick bevroede
Dat vogelkijn.
Een Pellicaen.
Negen maenden was hij gedragen
Al door die duijue, ten sijn geen sagen
Sij aenbaden oock alle dagen
Dat vogelkijn.
Een pellicaen.
Thuys des paijs had hij wtvercoren
Daer in wast dat hij was geboren
Daer mede hielt hij dat was verloren
Dat vogelkijn.
Een Pellicaen:
Dus is een Gier nu comen te voren
Ende heues in sijn herte thoren
Ende duchte dat hem noch sal becoren
Dat vogelkijn.
Een Pellicaen.
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Sijn clauwen heeft die Gier ontdaen
Ende wilt begrijpen den Pellicaen
Het is om niet, hij ist ontgaen
Dat vogelkijn.
Een Pellicaen.
Al daer Ioseph lach en sliep
Den heyligen Ingel tot hem riep
Staet op in Egipten vliet
Dat vogelkyn.
Een Pellicaen.
Doen wou die Ghier van rou steruen
Om dat hij des vogelkens moeste deruen
Menich ionck kint dede hy daerom steruen
Dat vogelkyn.
Een Pellicaen.
Als den tyt was ouerleden
Van tweendertich iaren, dit is waerheden
Track te Ierusalem in die stede
Dat vogelkyn.
Een Pellicaen.
Daer wert geuaen die Pellicaen
Ende sochte die iongen metten bloede sijn
Wt rechter ootmoet die hem quam aen
Dat vogelkyn.
Een Pellicaen.
Nu laet ons bidden wt herten goet
Dat hij ons hoede voor die helsche gloet
Die voor ons storte syn roode bloet.
Dat vogelkyn
Een Pellicaen.

[Och lighdi nu en slaept]
Dit liedeken gaet op die wyse Een fiere nachtegale.
Och lighdi nu en slaept
O leuende Godts soone
Och lichdi nu en slaept
Hier bouen in den throone
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Staet op en weest bereyt
En wilt doch tot my comen
Toont ons v Goddelycheyt
V Godtheyt is soo schoone.
Wie clopt daer aen den muer
Om myne genaedichede
Die doot wort mij soo suer
Eer ick mocht maken vrede
Den thoren was soo groot
Hij dede den hemel sluyten,
Leert lijden totter doot
Oft ghij moet blyuen buyten.
O Iesus lieue Heer
Hoe sal ick by v geraken
Dat leuen lust my soo seer
Ick en can geen lyden smaken
Het dunckt mij swaer arbeyt
Om troost soo ben ic comen
Toont ons v Godlyckeijt
V Godtheyt
Ghij meynt dat ick den slapen
Ende dat ick v niet en kinne
Ghij moet v seluen laten
Ende lyden door die minne,
Ick moeste soo veel lijden
Soudick hemelrijck ontsluijten
In lyden moet ghij verblyden
Oft ghij moet blijuen buijten.
Iesus geminde Heere
Hoe mocht v steruens lusten
Dat cruys woech v soo seere.
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Ende ghij en mocht niet rusten
Om onse salicheyt
Droechdij een doornen croone
Toont ons v Goddelycheyt.
V Godtheydt:
Al stondy daer tot morgen
Soo en meucht ghij niet versinnen
Oft in v herte voortbringen
Hoe dat mij dwanck die minne,
Dat ghij sout sijn ontlast
ende hemelrijck ontsluyten
Dus moet ghij lijden vast
Oft ghij moet blijuen buyten
Ick sie den lichten dach
Al door die wolcken dringen
Ick sie dat niemant en mach
Den wille Gods volbringen
Hy en hebbe verduldicheyt
En lyden hoe dat come
Toont ons v Godlijcheyt
V Godtheijt.
Ghij meynde met alder lost
Des vleeschs tot mij geraken
Het heeft my meer gecost
Dat hemelrijck te smaken.
Druck lijden ende seer
Doet dat hemelrijck ontsluyten
Ghij moet noch lyden meer
Oft ghij moet blyuen buyten
Och die liefste die ic weet
Die woont in hemelrijcke
Ick ben nv bereet
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Om te lijden blijdelijcke
Pyne, druck en leijt,
Op dat ick v hebbe te loone
Thoont ons v goddelijcheyt.

V Godtheijt.

[O Iesus bant, o virich brant]
O Iesus bant, o virich brant,
V heeft een suijuer maecht plaijsant
Met eenen woorde ghewonnen
Dat dede haer deuchdelijck onderstant,
Waer bi wort ons hier vre int lant, ghesongen
Met Ingelsche tongen.
Aue dat woort dat es ghehoort
Te Nasaret al in die poort
Al naer des vaders meijnen
Die heijlige geest hielt met accort,
Ons isser een vrucht af comen voort // alleenen
Sijn gratie moet hij ons verleenen.
Dit edel saet van hooger daet
Te Bethleem in een huijseken quaet
Lach op die aerde beneden
Twee beesten hielen met hem staet,
Ende verwermde ons toeuerlaet, sijn leden
Die Godtheijt was al te vreden.
Die maecht verclaert, en hooch vermaert
Lach veertich dagen onbeswaert
Als ander vrouwen deden,
Het was den herderkens geopenbaert,
Zij haesten haer te Bethleem waert // ter steden
Met grooter waerdicheden.
O maget reijn o edel greijn
Ghij zijt ons hulpe, ons troost alleijn
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Ick bid v staet ons in staden
Ghij sijt den sondaren int gemeijn,
Een vol vat, dat es certeijn, ghelaeden
Vol Goddelijcker genaden.
O roosegaert, van Godt bewaert
V gratie is geopenbaert
In ons tot menigen stonden
Want als die siel ter pijnen vaert //
Bidt ghi daer voor si wort gespaert, van wonden
Dat wil ic v oorconden.
O suyuer maecht, daer tlicht wt daecht
V groot ootmoet heeft Godt behaecht
Daerom sijt ghij vercoren
Adams sonden heeft hij beclaecht
Die van v wert onuersaecht // geboren
Om tschaepken dat was verloren.
Nv vrolijck singt, sijns gedinckt
Dees vreucht ons alle vreucht inbringt
Die moeder bleef maget fijn
Godt die Heere diet al omringt //
Wij bidden hem dat hij onser gedinck, in die vre
Die swaer sal sijn ende suere.

[Wildy hooren lesen]
Hier nae volgen die xli. Leysenen vander Gheborten ons Heeren Iesu Christi.
Wildy hooren lesen
Hoe Christus geboren was
Van eender suyuer maget ionck
Dat ons groote salicheyt was
Dat die heere van hemelrijcke
Woude sijn geboren op aertrijcke

Kyrieleison,
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Doen si alle ter hellen waeren
Die Iesum hadden gedint
Abraham Isaac, ende Iacob,
En Moyses ons Heeren vrint
Doen sij lagen in des duyuels slot
Sprack doen ons lieue Heere Godt.

Kyrieel.

Engel Gabriel compt tot my
Ende gaet daer ick v senden sal
Te Nazareth dat seg ick dij
Daer suldi vinden een maget smal
Gaet met alsoo goede moet,
Ende segt haer dat ickse seer groet.

Kijrieel.

Gabriel hadt schier verstaen
Hij dede dat hem sijn meester riedt
In Nazareth is hy gegaen
Des en wilde hij laten niet
Hij dede Maria soo wel verstaen
Dat sy den sone Godts soude ontfaen

Kyriel.

Doen Gabriel die Ingel quam
Daer hy Mariam vant alleyn
Hy seyde Godt gruete v vol gratien
Met Gode moet ghij syn gemeyn
Ghebenedyt sydi bouen alle wyf
Suyuer ende reyn is v lyf.
Kyrieel.
Doen Maria den Engel hoorde
Was sij veruaert ende docht
Wat die bootscap bedien mocht
Die haer die Engel brocht
Want sij was een ootmoedich wijf
Suyuer ende reyn was al haer lijf.
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Die Engel sprack en twijfelt niet,
God die Heere is bouen al
Het moet al sijn dat hij gebiet
Wat oijt was oft wesen sal
Hij maeckt van een woordekijn
Vleesch ende bloet al sonder pijn

Kijrieel.

Die Engel sprack, en sijt niet veruaert
Dese waerde bootscap die breng ick v
Die Goddelijcke cracht is in v verbaert
Die heijlige Geest sal comen in v
Aldus suldij dat kint ontfaen
Ende maget blijuen sonder waen
Kijrieel.
Maria ghij sult den sone Gods baren
Sonder wee oft sonder pijn
Ende maget blijuen ghelooft die maren
Iesus sal wesen den name syn
Hij sal die sondaren bekeeren
Den wech ten hemelrijcke leeren.
Kijrieel.
Hij sal sijn coninck ende Heer
Ouer al die werelt wijt
Dat sal dueren emmermeer,
Dies sij Godt gebenedijt
Dat ghij daer toe sijt vercoren.
Dat Godt van v wilt sijn geboren.

Kirieel.

Maria sprack Godt ter eeren
Heer Engel heb ick v gesien
Siet hier die deerne des heeren
Naer vwen woorden moet my geschien
Met dien woorde si dat kint ontfinck
Dat was ons allen een salich dinck.
Kyrieel.
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Maria ick sal v doen verstaen
Van uwer nichten Elizabeth
Sij heeft in haren lichaem ontfaen
Den genen die stercken sal Godts wet
Het gaet der sester maenden aen
Dat hem Zacharias gewan.
Kirieel.
Maria ginck met vreuchden rijck
Tot haerder nichten daer syse vant
Sij groettense wel ootmoedelijck
Elck dede den anderen vreucht bekant,
Tkint dat Elizabet droech,
Dat keerden hem om, ende het loech.
Deus meus hoe moch dit zyn
Dat die moeder Godts mijns Heeren
Tot mij coempt die maget fijn,
Hoe mach ick Gode dancken ter eeren
Die vrucht daer ick me ben gebonden
Drijft groote vreucht tot deser stonden.
Maria droech die weerde dracht
Negen maenden alst wesen soude
Tot op den heyligen Kers nacht
Dat Iesus geboren wesen soude
Te Bethleem in eender schuren
Ten had wech, venster, oft muren.

Kyrie.

Kirie.

Kirie.

Ioseph die was daer bij alleyn
Daer Maria vander vrucht genas
Sonder wee en sonder pijn
Van een kint dat schoone was
Hij is mensche ende Godt
Die daer aen twijfelt hy is sot

Het hofken der geestelycker liedekens

lix
Daer mochtmen bijder moeder sien
Tkint in arme doecken gewonden
Voor eenen oss, voor een eselkijn
die daer voor die cribbe stonden
Loofden tkint van grooter waerden
dat gecomen is op deser aerden,
Kyrieel.
Den asem van dese stomme beesten
die wt haren neusen ginck
dat was al die warmenisse
die onse Heere daer ontfinck
Al daer hij lach tusschen twee dieren,
Anders en quam hij bij geen viren.
Kijrie.
Op een luttel hoijs sijn hooft lach.
die herde plancken sijn wiege stroo
Iosephs cousen men daer sach
Hij isser mede gedeckt hij wilde alsoo
Die Heere is van hemelrijcke
Een geweldich God van aertrijcke.
Kirie.
Die Engelen werden haest gewaer,
Alsoo saen alst kint geboren was
Gloria in excelsis daer
Songen sij dat scoone was
Dat is inden hemel loff ende eere
Pays verleen ons hier Godt die Heere.
Die Engelen tot die herderkens spraken,
Herderkens groot en cleijn
Wij willen wachten vwe scapen
Loopt tot Bethleem gemeijn.
Wij brengen die eerste bootschap, v
Dat God is geboren nv
Kiriel.
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Daer suldi vinden een kint geboren
Ende in doecxkens gewonden
By hem die maget wtuercoren
Ende osse ende esel ten seluen stonden
Die herderkens werden geloouich daer
Dat Iesus Christus geboren waer.
Kyrieel.
Tot Bethleem liepen die herderkijns
Ten huyse daer sij tkint vonden
Van eender maget sonder pijne
Gheboren in doecxkens gewonden
Die herderkens vondent in een cribbe geleyt
Als hem die Engel hadde geseyt.
Kyrie.
Doen ginck op een lichte sterre
Dat noijt te voren was gesien
Drie Coningen quamen van verre
Sij wisten wel dat soude geschien
Dat geboren was een Heer.
Die Heere soude blijuen immermeer.

Kiriel.

Elck vanden heeren raet namen
Dat sij wilden varen soecken
Onuersienelyck sij te gader quamen
Alsoo wy vinden in die boecken
Op dromedarien dat sij reden
En presenteerden den Heere der vreden.

Kyrie.

Die sterre ginck vaste voren
Die Heeren reden nae wel seere
In een stadt daer sij herberge coren
Daer Herodes in was heere
Doen verloren sij die sterre
Dies waren die Heeren erre.
Kyrieleijs.
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Herodes fel vol ongenaden
Dede vragen haestelijcke
Wat die Heeren al daer daden
Alsoo verre wt haren rijcke
Sij seyden Heere wildijt hooren
Daer is een ionck kint geboren

Kijrieel.

Als Herodes dat verstoet
Was hij droeuich ende in vaer
Hij dede vragen al metter spoet
Waer dat geboren waer:
Sij seijden te Bethleem Iude,
Dat dede Herodes wee.
Kirie eleyson.
Hij seijde wildi soeken varen
Haestelijck in veel steden
Vindijt wildyt my openbaren
Dat kint wil ick oock aenbeden
Dat dede hij dus die heeren verstaen
Hy meynden dat doot te slaen.
Kiriel.
Sij seyden dat kint willen wy gaen soeken
Dat alder werelt heeft gewout
Ons offerhande vintmen in boecken
Dat is mirre wieroock ende Gout
Dat sullen wij hem te gifte geuen
Dat hij ons breng int eewich leuen.
Die Heeren namen oorlof
Met haesten ruijmden sij die stadt
Maer als sij quamen buijtent hof
Ende wilden vragen naer den pat
Sagen sij die sterre claer
Die voor ginck sij volchden naer

Kijrieel.
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Als die sterre quam bouent huijs
Daer dat soete kint geboren was
Bleef sij staen, alsoo wildet Iesus.
die heeren waren blijde das
Sij knielden neder al op die stat
Ende sij onteden haren schat
Kiriel.
Int huijs quamen die heeren rijck
dat kint sadt op der moeder schoot
Sij knielden seer ootmoedelijck
Ende offerden hem dat Gout bloot
daer toe wieroock, ende mijrre,
Aldaer hadse gebrocht die sterre.

Kijriel.

Oorlof nam elck heere vercoren
Ende wilde tot herodes waert,
Snachs quam haer eenen droom te voren
Soo dat achter bleef die vaert,
Eenen anderen wech sij daer namen
daer sij tot haren lande quamen
Kijrie.
Als Herodes vernam die maer
dat die heeren waren leden
Bij anderen wegen al openbaer
Tot haren lande sijn sij gereeen
Verloren was al sijn toeuerlaet
Hij peijsden om eenen valschen raet.
Hij geboot allen die ridders stout
Alle die knapen, kinderen te vaen
die onder twee iaren waren oudt
die dede hij al den doot ontfaen
dus meijnde hij dat kint te verdoen
dat hem in Egipten was ontvloen.

Kirie.

Kijriel.
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Wildijt hooren ick maeckt v vroet
Hoe veel der ionger kinderen waren
Xliiij duysent, die al storten haer bloot
Ende storuen martelaren,
Sij singen dagelycx den lof.
Kyrie.
Als die veertich dagen waren leden
Wilde Maria ter kercken gaen
Nae die wet, nae die seden,
dat soete kint nam sij saen
Ende turtelduyuen een paer
Offerde sij inden tempel daer.
Kijrie.
Als Sijmeon dat kint onfinck
Maecte hij den Nunc dimittis,
Ende voorseijde een waer dinck
de Passie ons liefs Heeren Christi,
dat lijden ende den swaren rouwe.
die soude hebben onse vrouwe.
Kijrie.
Nu weest willecom Iesu Christ,
Weest willecom lieue Heere
Want ghij onser alder heere bist.
Ghelooft soo sijt ghij immermeer
In hemelrijck eest alsoo schoone,
Ende ouer al in haren throone,
Kijrie.
Nu laet ons bidden tot allen dagen
Godt, ende die lieue moeder sijn
Dat sij ons van allen plagen
Behoeden in onser laetster pijn,
Ende ons nae dit corte leuen,
Hemelrijck wil gheuen.
Kijrieeleijs.
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[Met vreuchden willen wij singen]
Dit liedeken gaet op die wyse van Cleue, Hoorne, ende Batenborch.

Met vreuchden willen wij singen.
Ende louen die Triniteyt
Dat hij ons wilt brengen
Ter eewiger salicheijt,
Die eewelijck sal dueren
Eewelijck sonder verganck
Och mocht ons dat gebeuren
Och eewelijck es soo lanck.
Leefden wij naer Godts geboden
Alsoo wij leuen souden
Ende dienden altoos Gode
Ende onser lieuer vrouwen. Ende lieten ouerlijden,
Die werelt in haer verganck,
Soo souden wij hier nae verblyden,
Och eewel.
Die blydtscap es sonder eynde
Hier bouen in hemelrijck
Die wij daer sullen vinden
Sij en heeft geen gelijck
Dat is dat Goddelijck wesen
Het schinckt ons goeden dranck
Alsoo wij hooren lesen,
Och eewelijck es.
Die Engelen van hier bouen
Sij maken groote chier
Laet ons hem allen louen, Het gelt ons euen dier,
Soo mogen wij verblijden
Ende singen den Ingelen sanck,
Tot eewelijcke tyden,
Och eewelyck es.
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Die heylighen alle gadere
Sij maken groote feest
Sij louen Godt den vadere
Den Sone, den heylighen Gheest
Als wij die sonden laten
Sij wetens ons grooten danck
Sij verblijden hen bouen maren,

Och eewelijck.

Maria die moeder ons Heeren
Sij es van ons verblijt
Wanneer wij ons bekeeren
In desen ellendighen tijt
Maria maghet reyne
O edel wijngaert ranck
Bidt voor ons alle ghemeyne,

Och eewelijck es.

Nv laet ons dienen Gode
Dat rade ick ionck ende out
Ende houden sijn gheboden
Ende bidden menich fout
Dat hij ons wil beschermen
Al vander hellen stanck
Ende van dat eewich kermen

Och eewelijck.
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[Ghij mannen ende vrouwen]
Dit liedeken is vanden soeten naem van onser Lieuer Vrouwen Maria, ende gaet op
die wyse, Met vreuchden willen wy singhen.

Ghij mannen ende vrouwen,
Die op de werelt sijt
Wildy v siele behouwen
Ende beteren uwen tijt
Wildy den vijant mincken
Die ons altijt volcht nae
Hebt in v ghedincken
Den name van Maria.
Maria is soo soete
Ende soo wel ghenaemt
Datse die Enghelen groeten
Alsoot haer wel betaemt
Het is die Coninghinne
Die Godt sijn bootschap sant
Vol gratien ende vol minne
Maria is sij ghenaemt.
Des heylighen Kersnachte
Woude hij gheboren sijn
Van haer die ons brachte
Die hemelsche doctrijn
Sonder wee oft smerte
In maechdelycker vreucht
Nv louen wij met herten
Maria die suyuer ieucht.
Bij des Enghels saluyten
Datse Iesum ontfinck
Wert de vyant te buyten
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Het sant hem Godt die Vader
Al in Marien lijf
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Wy dancken alle gader
Marien dat reyne wijf.
Die neghen Engelen chooren
Die salighe Seraphijn
Altoos sonder verhooren
Louen met herten fijn
Die soete suyuer naem
Die elck met herten dinckt
Die Gode wel es bequaem
Maria des menschen vrint.
Maria is die vlamme
Diet Paradijs verlicht
Maria sonder blame
Vol gratien is gesticht
Sij is die Tresorije
Van gratien dat is certeijn
Met loue willen wij vercieren
Mariam alle ghemeyn.
Soo wie dat in dit leuen
Mariam eere doet,
Sij en sal hem niet begheuen
Al eest dat hij misdoet
Gratie sal hij vercrijghen
Als dede Teophilus
Hij en wildet loff niet swijghen
Maria die moeder Iesus.
Die kan Mariam eeren
Ende dienen met herten gheheel
Sij sal hem impetreren
Van gratien sulck ghedeel
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Dat hij niet en sal moghen
Verdoempt sijn na sijn doot
Nv laet ons allen louen
Mariam wij hebbens noot.
Maria draecht die croone
Naest Iesus haer lieue kint
Sij salt hem waerlijc loonen
Diese met herten mint
Nv bidden wij alle gemeyne
Marien die suyuer ieucht
Dat sij ons verleene
Haer gratie en haer deucht.

[Maria schoon bloemken reijne]
Een gheestelyck liedeken, op die wyse, Met eenen droeuen sanghe ist dat ick claghen
moet.

Maria schoon bloemken reijne
Ghij sijt mijn toeuerlaet,
Aen Iesum v kindeken cleyne
Voor uwen dienaer gaet,
En bidt hem door sijn bitter doot
En door sijn dierbaer bloet
Dat hij ons int ghemeyne
Al neme in sijn behoet.
Maria Aarons gaerde
Dit Godlijck bloemken droech
Ghij waert alleen op aerde
Daer God sijn ooghen op sloech
Ghij waert voor Godt groot
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Beschermen inder noot.
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Ghij zijt de gulden arcke
Int oude testament
Daer ick v door bemercke
In deuchden excellent
Ombeulect een spiegel claer
Dies stelle ick my te wercke
Tot uwen dienst int openbaer.
Aent geerdeken sijdij besloten
Mer dat vol bloemkens wies
Met daw wert ghij beghoten
Dats Gedeons edel vlies
Dus reyct my nv v hant
So en wort mijn ziele niet gesteken
Al inder hellen brant.
Ghij sijt die Godtlijcke stede
Daer Iesus in heeft gherust
Door v quam peys ende vrede
Den twist wert doen ghesust
Tusschen ons ende die Godtheit claer
Dus wilt ons door v beden
Beschermen voor misdaet.

[Maria maghet reyne]
Op die wyse van den Timmerman.
Maria maghet reyne
Des sondaers toeuerlaet
Ghij sijt schoon suyuer alleyne
Daer mijnen troost aen staet.
Al ben ick vol misdaden
O hoochste vrouwe vrij
Fonteyn van ghenaden
Thoont doch o deucht aen mij.
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Urijdt ons door v beden van sonden
O schoonste ooghen opslach
Op dat ick tot allen stonden
V lief kint dienen mach.
In v is sulck vermoghen
Wat ghij aen Godt begheert
Elck mach bij v verhoghen
Troost my schoon bloeme wert.
Aen v stelle ick al tsamen
Mijn ziele, lijf, ende goet,
O bloeme vry van blamen
Neempt my in v behoet.
Princersse hoochste verheuen
Voor al dat Godt gheboot
Bewaert ons in dit leuen
Beschermt ons van alder noot.

[Maria suyuer kersouwe]
Op die wyse, Ic had een ghestadich minneken.
Maria suyuer kersouwe
Moeder ende maghet fijn
O alder ghenadichste vrouwe
Der sondaren medecijn
Bedwingt dat vleesch mijn
Aen v staet mijn betrouwen
Wacht mij vanden eewighen rouwe
Ende v dienaer sal ick sijn.
Bij Iesum sydij verheuen
Al door v gratie soet
De ghenaede is onbeschreuen
Die ghij den sondaers doet,
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Verwerft nv metter spoet
Dat mijn sonden my worden vergeuen
Hier nae dat eewich leuen
Der zielen dat eewich goet.
Ick ben een vat vol sonden
Van sonden ben ick onreyn
Geen sondiger en was oyt vonden
Dat ken ick voor v certeyn
Dies alder waertste greyn
Door v kints bloedighe wonden
Verwerft my tot allen stonden
Ghenade in tshemels pleyn.
Wat baten ist dat ic bekinne
Mijn sonden ende alle mijn quaet
Ten sij dat ick const verwinnen
Mijn herte wort desperaet
Dus voor mijn swaer misdaet
O hemelsche Keyserinne
Al door v vierige minne
Aen Iesum voor my gaet.
Princersse roose sonder doren
Mijn sonden sijn my leet
Van Godt sydi vercoren
Ick stincke doort sondich sweet
Maria door v liefde heet
En laet my niet verloren
Noch in mijn sonden versmoren
V te dienen ben ick bereet.
Amen.
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[Ons naket eenen soeten tijt]
Op die wyse. Ick weet noch eenen acker breet.

Ons naket eenen soeten tijt
Wij moghen alle wel sijn verblijt
Met herten ende met sinnen
Ons is gheboren des seker sijt
Soo soete ionghelinghe.
Ons is gheboren soo cleynen kint
Van eender maghet ionghelinck
Een sone is ons ghegheuen
Dat is ons allen een salich dinck
Want in hem is eewelijck leuen.
Soo schier als hij gheboren was
Wert hij gheleyt alsoo ick las
In eender couder cribben
Want daer gheen ander wieghe en was
Daer hij in mocht ligghen.
Die beesten vielen op haer knien
Waer was dat wonder oyt meer gesien
Sij bekenden haren Heere
Dat en sachmen noyt gheschien
Het is ons allen een groote leere.
Het wordt den herderkens geopenbaert
Al vanden Enghelen metter vaert
Die hen die bootschap brochten
Sij liepen al te Bethleem waert
Daer sijt kindekijn sochten.
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Sij vonden alle die waerheyt
Soo hen die Enghelen hadden gheseyt
Vanden kinde ende vande moeder
Het is ons groote weerdicheyt
Dat hij is onse broeder.
Die herderen liepen altehant
Sij maeckten die maere al int lant
Dat Iesus waer gheboren
Waer ons dit kindeken niet ghesant
Wij waren al verloren.
Daer nae al op den achsten dach,
Als ons Lucas doet ghewach
Soo werdt dat kint besneden
Sijn suyuer bloet men storten sach
In zijnen ionghen leden.
Iesus werdt dat kindeken ionck
Gheheeten op die selue stondt
Dies wij ons allen verblyden,
Ende draghen in onser zielen gront
Hem eewelijck tallen tijden.
Drij Coningen, quamen alsoo verre
Wt haren lande bij eender sterre
Tot Bethleem inder steden,
Sij offerden gout, wieroock ende myrre
Tot sijnder waerdicheden.
Doen Herodes dat vernam
Werdt hij toornich ende gram
In allen zijnen sinnen
Hij dacht hoe hij dat ionghe lam
Al totter doot soude brenghen.
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Herodes geboot den ridders sijn
Te dooden alle die kinderkijn
Die in dien lande waren,
Sijn herte was in grooter pijn
Hij en woude niemant sparen.
Ioseph doen met haesten groot
Met den kinde ende met der moeder vloot
Doen hem die Engel seijde
Vliet in Egypten om den noot
Al door die lange heijde.
Nv bidden wij dat kindeken cleyn
Ende Maria die suyuer maghet reyn
Dat sij ons willen beschermen
Ende by hun brengen ons al gemeyn
Ende verlossen van allen kermen. Amen.

[Och edel ziele wilt merken]
Een liedeken van deuotien, ghemackt van broeder Dierick van Munster. Ende men
singhet op die wyse, Met vreuchden willen wy singhen, ende louen die Triniteyt.

Och edel ziele wilt merken
Ende hertelijc bekinnen
Ws soeten bruijdegoms soms werken
Sijn onghemeten minne
Hoe veel hij heeft gheleden
Al om die minne dijn
Dit soude v wel by reden
Doen doen den wille zyn.
Die bruydegom seyt.
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Des hemels borgers waerde
Zyn allen dienaers vrij
Die beesten op aertrijcke
Die vogelen in de lucht,
Die bloemkens desgelijcke
Die boomen ende alle vrucht.
Die Middelaer seyt.
O ziele wtuercoren
Nv keert v herte tot hem
Ontsluyt ws herten ooren
En hoort v bruydegoms stem
Hij spreckt tot v van binnen
O wtuercoren bruyt,
Die werelt laet te minnen
Ende gaet v seluen wt.
Die Bruydegom seyt.
Ick wil dat ghij sult laeten
Alle blydtscap ende ghemack
Der creatueren afsaten
Ende vlieden de werelt vrack
Ende hebt mij lieff alleyne
Ick wil v bruydegom sijn
Der menschen trou es cleyne
In laetste niet dan pijn.
U herte te mijwaert draghet
Ick ben van formen schoon,
Mijn moeder es een reyn maget
Ick ben eens Conincx soon
Dan meuchdy eewelijck leuen
Al in ws bruydegoms rijck.

Het hofken der geestelycker liedekens

lxxvi
Met Gode sijn verheuen
Den schoonen Inghelen ghelijck.
Wildij der werelt volghen
Ende soeken aerts iolijs
Soo maect ghij mij verbolghen
Ende verliest dat schoone paradijs
Den wech die es seer enghe
Die totten leuen leydt,
Dus strijdt in deuchden strenghe
Die croone is v bereydt.
Door v mijn wtuercoren
Heb ick scherpe weghen ghegaen,
Door distelen en door dornen
Moet ghij mij volghen aen,
Wilt ghij v niet vermijden
Wellust in deser tijt
Soo siet ws bruydegoms lijden
Oft ghij hem ghelijcke sijt.
Om v ben ick neder ghedaelt
Wt mijnder moghentheyt
Ende ick heb v schult betaelt
Met seer grooter bitterheyt
Weest mij ghetrouwe alleyne
Ende gaet v seluen wt
Ghij hebt mijn herte reyne
Ghewont mijn suster ende bruyt.
Ick ben wt grooter eeren
Ghecomen in schande groot
Om v vreucht te vermeeren
Gaf ick mijn leuen ter doot
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Ick was der Coninghen Coninck
Ende wert der menschen knecht,
Al duyster ick aent cruyce hinck
Al was ick des hemels licht.
Ick ben pelgerim gheworden
Ghecomen wt mijn rijck
Sij wouden mij vermoorden
O lief seer nijdelijck
Hoe veel heb ick gheleden
Hoe bitter, ende oock hoe swaer,
Om v heb ick ghestreden
O bruyt drijendertich Iaer.
Ick was soo seer onblijde
Doen ick den strijdt bestoet
Dat ick tot dien tijde
Sweette water ende bloet
Oock alleen was ick die man
Doen ick ten strijde waert ginck,
Minne dede mij die wapen aen
Daer ick mede aent cruyce hinck.
O ziele, o seer beminde
Mijn bruyt, mijn wtuercoren
Nv volcht mij tot int eynde
Soo ick v gaen te voren
Ende en laet v duncken niet
Dat ghij te weeckelijck sijt
Mijnen kelc wt minnen gedroncken
En smaect niet soo bitterlijck.
En staet nae gheender rusten
Ten es gheen rustens tijt
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Mij mocht oock rusten lusten
Doen ick ginck inden strijt
Om v allendicheden
Daer toe was ick bereet
Die perse heb ick ghetreden
Met aerbeyt swaer ende breet
Uwen staf laet sijn mijn lijden
Als ghij vermoeyt sijt
Merckt toch tot allen tijden
Mijn pijn diep ende wijt
Ick heb om uwer minnen
Soo swaren cruys ontfaen
Als een lammeken soet van sinnen
Ben ick ter doot ghegaen.
Om v ben ick gheclommen
Al op den cruycem boom
Waer toe ben ick ghecomen
O ziele, o suyuer bloem,
Om v te gheuen te drincken
Ende Inghelsche spijse daer bij
Mijn passie wilt ghedincken
Sedt allen uwen troost op mij.
De middelaer seyt tot de bruyt.
O bruijt wilt met hem truren
Met hem te lijden kiest
Als doet tot allen uren
Die zijn liefste lief verliest
Vliecht op dat Cruijs met sinnen
Daer hij hinck in grooten noot
O benijt om uwer minnen
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Is nv v bruijdegom doot.
Die minnende siel seyt totten bruydegom.
Ick wil met gansscher herten
Al metten armen mijn
Omvanghen met grooter smerten
V Iesus bruijdegom fijn
Mijn herteken ic gheue
O Iesus v liefste aenschijn
Oft ic sterue oft leue
Wilt nimmermeer scheijden van mij.
Die middelaer seyt totter sielen:
Nv vliecht opt cruijce ootmoedich
Daer ic aen sterf die doot
Daer bloeijen die bloemkens bloedich
Als vijf schoon roosen root
Doet ghij ghelijck die byen fyn
Die suijghen der bloemen saet
Daer sij wt treckende sijn
Dat aldersoetste honich graet.
Hij heeft v meer beminnet
Dan eenich moeder haer kint
Sijn bloet is wt gherinnet
Daer mede ghij v suyuer vint
Als ghij sijt vol misdaden
Hij en wilt v niet versmaen.
Als ghij begheert ghenaden
Hij wilt v geerne ontfaen.
Die bruydegom seyt.
Ick ben van v vergheten
Och lacij gheheel bij nae.
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Voor ws herten dore gheseten
Daer ick dick cloppe en stae
Ende mij wert gheweygert dat
O alder liefste ziele mijn
Te rusten in uwer herten stadt
Want dat al mijn weelden sijn.
O bruyt mijn wtuercoren
O siele nv hoort ghij van mij,
Wilt nv solaes orboren
Want ick v verlosser sij
Mijn arme siele ontploken
Mijn hooft gheneycht tot v
Mijn leden sijn om v gebroken
Comt hier mijn bruyt, en cust mij nv.

[Pver nobis nascitur Rector Angelorum]
Pver nobis nascitur Rector Angelorum
In hoc mundo pascitur Dominus dominorum.
In praesepe ponitur sub foeno asinorum:
Cognouerunt Dominum Christum Regem coelorum.
Tunc Herodes timuit magno com liviore.
Infantes & pueros occidit cum dolore.
Qui natus est ex Maria die hodierna,
Perducat nos cum gratia gaudia superna.
Et nos de tali gaudio cantemus in choro:
In chordis & organo Benedicamus domino.
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[PVER natus in Bethlehem, vnde gaudet]
PVER natus in Bethlehem, vnde gaudet
Ierusalem. Assumpsit carnem Filius Dei Patris
altissimus. Per Gabrielem nuntium virgo
concepit filium.
Tanquam sponsus de thalamo processit matris vtero,
posuit in praesepio regnantem sine termino.
Cognouit bos & asinus, quod puer esset Dominus.
Reges de Saba veniunt, aurum thus myrram offerunt,
Intrantes domum inuicem salutant Deum &
Hoem, vnitrino sempiterno benedicamus Domino.
Gaudes chorus angelicus, fit gaudium pastoribus & in
Terris hominibus aeterna pax fidelius vnde
Semper angelicas Deo dicamus gratias.
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[Magnum nomen Domini Emanuel]
Magnum nomen Domini Emanuel, quod
Annunciatum est per gabriel, hodie apparuit in
Israhel facta est letitia in Bethleem sunt impleta
Quae predixit Daniel: per Mariam de Maria
Virgine natus est Rex Eya, Eya Eya Eya.
Virgo Deum genuit, sicut diuina voluit clementia
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[Dies est letitiae, nam processit hodie Christus]
Dies est letitiae, nam processit hodie Christus
Rex de virgine sine viro, virgula de flore
modo miro.
Res mirada creditur, virgo mudano laeditur, verbum
hanc ingreditur, sine viro, vt vellus in rore modo miro
Virgo mater nescia corruptelae gratia spiritus fit
grauida sine viro, saluo pudore, modo miro.
Castitatis lilium peperisti filium Christum Regem
Dominum sine viro, virgula de flore modo miro.

[Gaude, gaude, gaude, gaude]
Gaude, gaude, gaude, gaude,
Gaude pater Nicolae.
Nicolai solemnia
Canit praesens familia
Gaude,
Ille puer amabilis
In omnibus laudabilis
Gaude,
Adhuc in cunis iacuit
In omnibus compslacuit.
Gaude,
Quarta & sexta feria
Semel sugebat vbera,
Gaude,
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Benedicamus Domina
Qui regnat in altissimo.
Deo dicamus gratias
Qui finis est & charitas.

Gaude
Gaude

[Adam was een verloren man]
Dit liedeken ghaet op die wijse vant Liedeken van Munster.
Adam was een verloren man
Groot seer heeft hij ons gegeuen aen
Dat claeghe ick bouen maten
Verloren heeft hij sijn edelheyt
Daer hij in was gheschapen.
Met Adams vleesch ben ick gequelt
Alle mijn nature is my ontstelt
Adam ghij doet my steruen,
Ghy quelt mijnen geest al totter doot
Mijn siel wilt ghij bederuen.
Die werelt compt met grooten gedranck
Mijn boose nature raet mij soo banck
Die viant wacht opt ramen
Oft hij die ure geraken conde
Dat hij mij mochte beschamen.
Keert weder keert weder o edel siel
Ghij hebt verloren dat schoonste prieel
Den hemel met allen sijn lusten
Ghij en compter waerlijck nemmermeer
Het sal v moeten costen.
Het sal v costen vleesch ende bloet
Al waer die werelt fijn van goude root
Ghij soudtse moeten deruen
Ende slaen den sondigen Adam doot
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Oft ghij moet immers steruen.
Daer voor is Christus leuen goet
Het gheeft der sielen eenen goeden moet
Hij es voor ons gestoruen
Den eewighen doot maect hij te niet
Die helle heeft hij bedoruen.
Door Godts woort worden wij ghetroost
Van allen onse vijanden sijn wij verlost
Men vindet claer beschreuen
Wie gans van herten in Godt gelooft
Die heeft dat eewich leuen.
Sijt ghij dan een Kersten man
Soo nempt een Kersten leuen aen
Weest vroom ende onuerslagen
Sijn iock is soet, sijn laest is licht
Hij wilt ons helpen draghen,
Weest vrolijck in uwen wederspoet
Daer toe doet allen uwen vyanden goet
Doet vruchten in uwen dagen
Ende staet uwen armen broeder by
Soo sult ghij Godt behagen.
Aldus heeft ons Christus voor gedaen
Condt ghij die schriftuere wel verstaen
In woorden ende ooc in leuen
Soo siet Christus lustich exempel aen
Het sal v wel bewegen.
Gheeft God onsen Heere prijs ende danck
Dat hij de waerheyt ons maeckt bekant
Door sijnen gheest van bouen
Verleent daer toe oock sijn kinders playsant
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Dat sij hem eewich louen.
Prince wilt God dienen soot behoort
Ende blijft altijt bij Christus woort
Ende wilt v daer toe keeren,
Wat ghij uwen euennaesten doet
Dat doet ghij onsen Heere.

Vanden leeraer opter tinnen.
Hoe luyde sanck die leeraer opter tinnen
Soo wie met sonden is beswaert
Godt laet hem wel verwinnen
Ende keere zyn herte tot Gode waert
Eer hem de doot den wech ondergaet
Sij zyn wijs diet connen versinnen
Och edel mensche denct dat ghij moet steruen
En maect ghij v niet van sonden quijt
Godts rijcke moet ghij deruen
Ghij hebt dicwijls versuymt den tijt
Ten sij door Gods genadicheyt
Die helle moet v eruen.
En dat verhoorde een iongelinc ionc van iaren
Leeraer seyt hij doet mij ghewach
Hoe moochdy dus gebaren.
Ick sal noch eenen menighen dach
Ende hebben blijschap als ick plach
Daer nae met gode varen.
Die leeraer sprack, dat is seer hooge vermeten
Waer zijn v ghesellen nv
Die bij v waren gheseten
Sij hadden der iaren soo veel als ghij
Waer zijn sij nv berechtes mij
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Die wormen hebbense gheten.
Die iongelinck sprack, men can mij niet ontbringhen
Ick wil ghebruycken dat leuen mijn
Met dansen ende springhen
Sij moeten steruen die veyghe zijn
Laet ons gaen drincken den coelen wijn
Godt salt ons wel ghehinghen.
Die leeraer sprack dit leuen en mach niet dueren
Maer het verkeert soo menichsins
In alsoo corten uren
Waerdy vanden sinne mijn
{ Want ghij mij dunct vol sonden zijn }
Ghij en sout niet doen dan truren.
Die iongelinc sprac men can mij niet ontraden
Dat ick dese werelt soude scheyden van
Ende leuen in versmaden
Ick sal mij beteren als ick can
Der werelt vreucht, ende haer ghespan
En can ick niet versaden.
Die leeraer sprack, ghij dunct mij buyten keere
Dat ghy der werelt vreuchden kiest
Voor dat leuen van onsen Heere
Siet dat ghij soo niet en riest
Dat ghij dat rijcke Gods verliest
Dat dueren sal ymmermeere.
Die iongelinck sprack sal ick Godts rijcke deruen
Soo claegh ic mijnder armer zielen misual
Dat ick sal moeten steruen
Ick hebbe ghemist den rechten pat
Wat sal ick doen, berecht mij dat
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Dat ic schouwe der hellen eruen.
Die leeraer sprack wildij in deuchden rijsen
Den rechten wech te gode waert
Wil ick v gaerne wijsen
Daer nemmermeer en es verdriet
Doet altoos wel en twijfelt niet
God sal v siele spijsen.
Die iongelinck sprack sal ic sijn verloren
Soo mach mij wel rouwen dat leuen mijn
Dat ick oyt was geboren
Ick wil gaen schouwen der hellen pijn
Soo dat myn arm ziele mach sijn
Hier nae met Gode vercoren
Die leeraer sprack, wildi v sonden bedincken
Ende leuen op Godes ghenadicheyt
Sijn rijcke sal hij v schincken
Siet dat ghij v daer toe beteyt
Oft neen ghij moet voorwaer geseyt
In die eewige allende sincken.
Die iongelinc sprack, die werelt wil ic laten
En ick wil gode dienen altijt
In minnen en charitaten
Ende dragen eenen grauwen rock
Al waer ick al der werelt sock
Ick hope het sal mi baten
Die leeraer sprack ghij segget alte wale?
Doe dan der werelt sonden af
Het bringet u in die sale
Daer alle Gods Engelen singen lof
Doet altoos wel, [quijt u beloft]
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Ende schouwet der hellen quale.
Die iongelinck sprac, die quale moet ic schouwen
Ick wil gode dienen altijt
Die werelt wil ick verdouwen
Ende maken mij van sonden quyt
Dat ick van Gode niet en hoore verwijt
Ick duchte het soude my rouwen.
Die leeraer sprac, ouerdencken wij onse sonden
Ende dienen den Heere met herten deuoot
Die doorsiet alle gronden
Ende beteren ons met haesten groot
Eer ons compt aen die bitter doot
Wij worden salich vonden.

[Hoe luyde riep die siel tot God van binnen]
Op die selue wijse.
Hoe luyde riep die siel tot God van binnen
Och heer almachtich vader goet
Wat sal ick gaen beginnen
Dat lichaem beswaert dat herte mijn
Och heere wilt mijns genadich sijn
Dat vleesch wilt mij verwinnen.
Als dlichaem die siel dus hoorde clagen
Soo sprackt o edel siele mijn
Waer om wilt ghij v versagen
Schouwet des boosen vyants raet
Ende laet die valsche werelt quaet
Ghy sult Gode wel behagen
Die ziele sprac, ic sout soo geerne volbringen
Maer ghij o valsche lichaem mijn
En willes niet ghehingen
Natuere ende ghij doet mij pijn
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Nochtans soo moet ghestreden sijn
Ick en can v niet bedwinghen.
Dat lichaem sprack.
O siele die heere der heeren
Heeft v ghegeuen sin ende list
Om dat ghij mij sout leeren
Godt heeft v ghegeuen reden ende sin
Om mij die tot sonden gheneghen bin
Dat ghij mij sout regeren.
Die siele sprack:
Mocht mij dat ghebeuren
Dat ick mocht steruen ghelijc als ghij
Soo leefden ick sonder treuren
Mer als ic voor doordeel gods sal staen
En daer na wercken loon ontfaen
Soo moet ict al besueren.
Dat lichaem sprack.
Als ghij dat weet te voren.
Soo wie hem seluen al willens wont
Oft tredet in die doren
Wie sal hem beclaghen, dat vraghe ick dij
Ghij moet oock mede sorghen voor mij
Oft wij blijuen beyde verloren.
Die siele sprack.
Lichaem ghij moet wel sorghen
Want als sal comen die bitter doot
Wie sal ons dan verborghen
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Dus moet ghij gaen sorghen het is noot
Dat ghij niet en verliest die blijschap groot
Ghij en hebt doch gheenen morghen.
Dat lichaem sprack.
Moet ick dan steruen leeren
Ende ick en weet doch gheenen tijt
Waer toe sal ic mij keeren
Die werelt toocht mij vrolijckheyt
Natuere die is daer toe bereyt
Hoe sal icxse moghen verheeren.
Die siele sprack.
O lichaem snoo van weerden
Waer op doch soo verlaet ghij v
Wat wildi hier aenueerden
Hoe dorfdy bedrijuen eenich solaes
Arm stinckende vleesch der wormen aes
Ghij moet doch inder aerden.
Dat lichaem sprack.
Moet ick inder aerden tijden
Och heere Godt van hemelrijck
Hoe mach ick mij verblijden
Mij rout soo seer mijn leuen quaet
O edel ziel nv gheeft mij raet
Ick wil nv leeren lijden.
Die siele sprack.
Wildy v tot deuchden gheuen
Soo sullen wij comen ick ende ghij
Al in dat eewighe leuen
Daer blyschap sal zijn immermeer
Ende sijn verlost vant eewighe seer
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Daermen eewelijck sal leuen.
Dat lichaem sprack,
Ontfermt Godt onser beyden
Mij ende die edel ziele mijn
Ende wilt ons doch geleyden
Wilt doch bewaren die ziele myn
Maect dat ons leuen behaechelijc sijn
Wanneer wij moeten scheyden.

[Al daer heer Iesus quam ghegaen]
Dit liedeken gaet op die wijse van Guijchelman.
Al daer heer Iesus quam ghegaen
En daer vant hij een vrouken staen
Ioncvrouken wildij met mij gangen
Ghij hebt mijn herteken alleen gevaen
O troost naer v staet alle mijn verlangen.
O Heere beyt eenen corten tijt.
Die werelt biedt my soo grooten solyt
Laet mij haer weelde noch wat gebruyken
Ic bid v om een cleyn respijt
Dan sal ic v mijn herteken ontpluyken
Ioncvrouken ten mach v niet geschien
Wilt die valsche werelt vlien
Wilt v natuerken leeren steruen
Wilt v voor svyants lagen versien
Oft ghij sult mijnder minnen moeten deruen.
Moet ic den swaren wech ingaen
Ick en hebben mijn dage noijt bestaen
Hij es mij alte hert om treden
Siet doch mijn teer natuerken aen
O heer ick bid v, laet mij doch met vreden.
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Met vreden en moochdij blyuen niet
Die werelt loon es swaer verdriet
Ick duchte sij soude v herteken verleyden
Sij is min dan een ijdel riet
Ick bid v wilt v vander werelt scheyden.
Die reden sou geerne gehoorsaem sijn
Natuerken die doet mij soo groote pijn
Sij wilter alte qualijck aene
Och heere wilt mijnder genadich sijn
Den wech verdriet mij alte seer te gaene.
Wilt v oochskens eens op mij slaen
Dinct hoe ic v ben voor gegaen
Hoe veel dat ic hier heb geleden
Ghij hebt my gecost soo menigen traen
Al totter doot heb ic om v ghestreden.
Den wech wil ic vromelijc bestaen
O heere met dij wil ick nu aangaen
Dat is lief en leedt met v te dragen
Dat heeft v hooge minne al gedaen
Hoe soude ic derren creunen oft clagen.
Hij nam die maget bijder hant
Al ouer berch en ouer lant
Hy en woude niet langer met haer beyden
Tot dat hij daer een cloosterken vant
Daer hij sijn lieue bruyt ghinc leyden
Hier binnen sloot hij dat duyflien soet
Hij gaf haer alsoo grooten moet
Der minnen const ghinc bij haer leeren
Hij hilpse in spoet in weder spoet
Dies dancten sij den grooten heere der Heeren
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Maer die dit liedeken ierstwerf sanck
Die is nv in heer Iesus bedwanc
Sij is soo wel met hem te vreden
Al comender vlaghen in cort int lanck
Sij weet certeyn dat hier moet zijn gheleden.

[Maria moeder dinct op mij]
Die liedeken gaet op die wijse van een ridder en een meysken &c.
Maria moeder dinct op mij
Want ick ben hier gheuanghen
Mijn vrinden mijn maghen die laten mij
Oft sij mij niet en kanden.
Dat ick dus moet verscheyden sijn
Dat en rout mij niet soo seere
Als dat haer die edel ziele mijn
Ghekeert heeft van onsen heere.
Och edel ziel bedinct v wel
En volcht den Gheest van binnen
Blijft Godt ghetrow al ist vleesch rebel
Hij salt v helpen verwinnen.
Die werelt, die duyuel, en dat vleesch
En allen mijns herten thoren
Heeft die natuere al haren eesch
Soo blijft die ziele verloren.
Die Godt soo vrindelijck heeft verlost
Gheroepen wtten sonden
Keert v tot Godt, wat dat v cost
Hij sal v openen sijn wonden.
Daer ghij in moghet worden ghesont
En rusten in grooter vreden
O edel ziel tot alder stont
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Soeckt hier v salicheden.
Hij en sal v niet begheuen
Nv noch tot gheender stonden
Nv troost v in Iesus minnelijck leuen
En in sijn diepe wonden.

[Noch heb ick een traech ezelken]
Een ander liedeken op die selue wijse.
Noch heb ick een traech ezelken
Dat valt mij suer om temmen
Dat is dat arme lichaem mijn
Hoe geerne soudic hem dwinghen.
Hij leuert mij soo menighen strijdt
Hij maket mij soo suere
Och lieue heer dat claegh ick dij
Helpt mij mijn ezelken vueren.
Ick wil gaen temmen dat ezelken mijn
En houden hem onder die roede
Dan sal hij mij ghehoorsaem sijn
Al doet hijt al soo noode.
Tot eten es hij wel bereet
Noode wilt hij sober wesen
Wanneer hem iemant iet misseet
Daer strijdt hij teghen met desen.
Wanneer hij de vol cribbe heeft voor
Dan is hij alsoo blijde
Hij gaet soo noode wt sijn spoor
Ghewelt soo moet hij lijden.
Sauonts als hij sal slapen gaen
Men derffen daer niet toe drijuen
Maer smorghens als hij op sal staen
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Dan wilt hij noch langer blyuen.
Wanneer mijn eselken dus weeldich wert
Dan en doet hij niet dan clagen
Der minnen iock is hem te hert
Noode wilt hij iet verdragen
Och woude hier mijn eselken
Een weynich ongemax lijden
Al in de nieu Ierusalem
Daer soude hij naemels weyden.
Daer sijn die weyden alsoo soet.
En alsoo goet van smaeken
Daer soude hem mijn eselken goet
Och alsoo wel vermaeken
Die rieuierkens sijn daer alsoo claer
Die daer onder die bergen vlieten
Daer suldi aff drincken myn ezelken, maer
En laetet v hier niet verdrieten.
Die dit liet eerst gesongen heeft
Sy was seer cout van minnen
Sy slaet haer ezelken dick dat hy beeft,
Hoe geerne sou sij hem dwingen

[Tvsschen twee hooge bergen]
Dit liedeken gaet op die wijse Ic sien die morgen sterre.
Tvsschen twee hooge bergen
En eenen groenen gaert
Daer bleef myn lief in strijden
Van hooger minnen aert
Daer bleef.
Och lief van hooger minnen
Hoe sijdij aldus mismaect
Al om een arm ziele.

Het hofken der geestelycker liedekens

xcvij
Die luttel nae v haeckt.

Alom.

O heere voor v ghenaden
En door v minne groot
Hoe geerne soude ick spreken
Tot v een minnelijck woort.

Hoe.

Och edel creatuere
Vrij edel ziele mijn
En wat is v begheren
Dat ghij versueckt aen mij.

Wat is.

Och lief van hooger minnen
Van hooger minnen aert
Hoe geerne soudic mij vermeyden
In uwer minnen gaert.
Hoe geerne.
Och wildy v vermeyden
In mijnder minnen gaert
Soo moet ghijs veel begheuen
Daer uwen sin toe staet.
Soo moet.
Hoe sal ick dat ghemaeken
Mijn lief mijn minnekijn
Soo veel te versaeken
Dat doet mij groote pijn.

Soo.

O edel creatuere
Vrij edel ziele mijn
Slaet doch eens op v ooghen
Aensiet mijn bitter pijn.
Slaet.
Aent cruyce wilt versinnen
In eender perssen swaer
Stont ick om uwer minnen
Om v tontfaen aldaer.
Stont.
O Iesus lieue Heere
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Ick bid v staghet mij bij
Ick wil die werelt laeten
Al om die minne van dij.
Ick wilt nv al begheuen
En soecken daer diepe ootmoet
Dat ick hier naemael mach leuen
En vercrijghen dat eewich goet.

[Heft op mijn cruys wel soete bruijt]
Dit liedeken gaet op de wyse. Christe qui lux es & dies.
Heft op mijn cruys wel soete bruijt
Volcht mij, en gaet v seluen wt
Want ick ghedraghen heb voor dij
Hebdi mij lief soo volcht nae mij.
O Iesus mijn alderliefste heer
Ick ben noch ionc en daer toe teer
Ick heb v lief dats immer waer
Maer tcruys te draghen, valt mij swaer.
Waendij altijt in die roosen te baden
Ghij moet noch in die doornen waden
Siet aen v cruys, en oock het mijn
Hoe onghelijck sij beyde sijn.
Wij lesen inder heyligher schrift
Dijn iock is soet, dijn last is licht
Hoe valdi mij dus anxtelijck hert
Mijn alderliefste bruydegom weert.
Onghewoonte beswaert den moet
Heft op het sal noch worden soet
Mijn cruys is eenen dieren pant
Dat ickt niemant dan mijn vrinden en gan.
U vrinden geefdi weenich rast
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Mij grouwelt voor den grooten last
Ick sorg ick en sals niet mogen herden
O Heer wat sals mij noch ghewerden.
Ick ben swaer maer seer suyuerlijck
Ick ben suer, maer alte minnelijck
Ick gheue arbeyt en daer toe rast
Betrout op mij soo stadi vast.
O Heer oft immers wesen mach
Des cruyce naem ick geerne verdrach
Maer wilt ghijt hebben, en moetet sijn
Vwen wille geschiede en niet den mijn.
Ten hemel en leet maer eenen wech
Dat is alleen des cruycen wech
Al v welvaert aent cruyce staet
Dus siet wat wech dat ghij ingaet.
Soude ick dijn heyl, dijn rijck verliesen
Drij hondert cruycen sijn lieuer te kiesen
O heer gheeft macht ende lidtsaemheyt
Ende cruyst mij tsij mij lief oft leyt.

Een gheestelyck liedeken
Heer Iesus een ionghe maghet ontboot
Oft sij wou leeren steruen
Oft sij wou steruen den bitteren doot
Der werelt ghenuchte deruen.
O Heere seet sij heere mijn
Ick ben noch ionck en vrome
Als mijn ionghe daghen leden sijn
Dan sal ick tot v comen.
Maer als v ionghe daghen leden sijn
Comdi mij dan te spade
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Soo suldy lyden die eewighe pijn
En deruen mijn ghenade.
Die maghet woude ter scholen gaen
Steruen soo soude sij leeren
Wie vantse in haren weghe staen
Iesus van Nazareene.
Hij nam die maghet bijder hant
Hij leydese alsoo schoone
Hij leydense van daer int hemels lant
Daer gaf hij haer een croone.
Och heere seet sij ootmoedelijck
Wat loffelijcke croone
Ick wil v louen eewelijck
Voor desen grooten loone.

[Heere Godt leert ons beden]
Een nieu liedeken vant Pater noster op die wyse. O radt van auontueren.
Heere Godt leert ons beden
Wt vierigher minnen gront
Neempt af ons quade seden
Die wij hebben inden mont
Een liedeken willen wij singhen
Soo ghij ons hebt gheleert
Doet mij mijn herte ontspringhen
Dat ick mij leere bedwinghen
Soo wordet mijn vreucht vermeert.
O Heere Godt onse vader
Die daer inden hemel sijt
Nu helpt ons alle gader
Wt desen bedroefden tijt
Soo en worden wij niet bedrogen
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Al van des duyuels serpent
Wij worden soo dickwils beloghen
Dus bidden wij Godt van hier bouen
Die alle herten kent.
Gheheylicht sij uwen naeme
Toecomende sij ons v rijck
Nv wilt ons toch maken bequaeme
Ons Christenen alle ghelijck
Dat wij v woort bewaren
Dach auont ende nacht
En laet ons niet veruaren
Al van die helsche scharen
Ghij hebbet die meeste macht.
Uwen wille gheschiede op der aerden
Als hy inden hemel doet
Dat wijt al nemen in waerden
Al waert oock teghenspoet
Gheeft ons verduldelijck lijden
Wat teghen uwen wille staet
O Heere wilt ons verblyden
Stelt uwen toorne besijden
Ons armen toch niet en versmaet.
Noch bid ick Heere wilt ons geuen
Dats huyden ons daghelycx broot
Daer die ziele bij moet leuen
Dat hebben wij meest van noot
Ghij hebbet selue ghesproken
Dat sal ons best versaen
Diet lesen wil die macht soecken
Het staet gheschreuen in boecken
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En laet ons daer niet af gaen.
Wilt ons onse scult vergheuen
Ghelijck wij onse sculdenaers doen
Op dat wij niet en sneuen
Al in die helsche gloen
Daer wij souden moeten lijden
Ende eewich steruen die doot
O Heere wilt ons verblijden
In dese allendige tijden
V bermherticheyt is soo groot.
En leyt ons niet in becoren
Maer verlost ons van allen quaen
Ons vleesch is soo cranck gheboren
Ten can niet wederstaen,
Die werelt doet ons bedrieghen
Soo dickmael op eenen dach
Godts woort en mach niet lieghen
Laet tswerelts ghenuechte vlieghen
Die v niet helpen en mach.
O Heere wilt ontfanghen
Van ons dit schoone ghebet
Wij hebben soo groote verlanghen
Wij werden soo haest belet
Wij werden soo haest verwonne
Van alsoo cleynen saeck
Dus sijdij oudt oft ionghen,
Elck wacht hem van quade tonghen
Soo crijchdy in Godts woorden smaeck.
Die ons dit liedeken dichte
Die was vol fantazijen
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Ons Heere Godt wil hem verlichten
Inder eewicheyt verblijen
Ende dat hij mach verwinnen
Alle zijn lijden groot
Elck die wil hem versinnen
Laet ons met herten beminnen
Die voor ons sterff den doot.

[Hoort toe ghij sondaers alle ghemeyn]
Een nieu Liedeken, op die wyse Den lustelycken Mey is nv inden tyt.
Hoort toe ghij sondaers alle ghemeyn
Wilt niet mistroostich wesen
Gaet al tot Christum dat edel greyn
Die mach onsen druck ghenesen
Soo ons die schriftuere wtleyt
Godt die is altijt bereyt
Te vergheuen onse misdaden
Christus sprect, compt alle die zijt beladen.
God heeft ons soo lief dat hij ons bemint
Esaias doet ons dat weeten
Alwaert dat een moeder haer eyghen kint
Soude moghen vergheten
Hij en vergheet ons nemmermeer,
Christus die almoghende Heer
Want wij sijn alle sijn graden
Christus spreect compt alle die zijt beladen.
Magdalena diemen die sondersse heet
Daer mochtmen wel aenschouwen
Ende van Zacheus niet en vergeet,
Daer hij maeltijt ghinck houwen
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Noyt sondaer en quam daer soo groot
Die hij zijn ionste niet en boot,
Hij en thoonde hem sijn ghenaden
Christus spreect, comt alle die zijt beladen.
Hij is den wech als daer staet gheschreuen
Een Heer bouen alle heeren
Die waerheyt is hij, ende oock dat leuen
Waer wilt ghij anders keeren
Hij is die dore die open staet
Daermen totten vader gaet
Niemant wil hij versmaden
Christus spreckt, compt alle die zijt beladen.
Dus wilt betrouwen in Godt des vreden
Wilt sijn gheboden houwen
En wilt den buyten wech niet treden
Soo sult ghij zijn rijck aenschouwen
Ende houdt altijt accoort
Ende sijn Goddelijck woort
Wilt treden nae zijn paden
Christus spreect, compt alle die zyt beladen.
Godt worde voor ons aent cruyce gherect
Met sijn ghebenedijde leden
Die Ioden hebben hem soo seer begheckt
Den moordenaer heeft hem ghebeden
Met woorden seer soetelijck
Beloofde hij hem sijn eewich rijck
Noch en quam hij niet te spade
Christus spreect, compt alle die sijt beladen,
O Princelijcke Godt inder eewicheyt
Roept, Heere compt ons te baten
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Sijn armen heeft hij wijt wt ghespreyt
Hij en wil ons niet verlaten
Hij is eewich ghebenedijt
Peyst dit altijt wie dat ghij sijt
Ende wilt v wijsselijck beraden
Christus spreect, compt alle die zijt beladen.

[Hoort toe ghij kersten sinnen]
Een gheestelyck liedeken. Op die wyse. O radt van auontueren.
Hoort toe ghij kersten sinnen
En wilt niet sijn beswaert
Alle die Godts woort beminnen
Soo ons Ioannes verclaert
Int viij. Capittel beschreuen
Hoe Iesus smorgens vroech
Ghecomen is inden tempel
Leerende tvolck met woort en exempel
Den Pharizeen spyttet ghenoech.
Die Pharizeen quaet van ghedachten
Voor Iesus op dat pas
Een vrouken dat sij brachten
Die in ouerspel beuonden was
Sij seyden dese vrou is beuonden
In ouerspel met boosen gheschal
Dus hier ouer wilt vonnisse gheuen
In Moyses wet staet gheschreuen
Datmen sulcke steenen sal.
Om Iesus tachterhalen
Hebben sij dese list gheleyt.
Want hij met soeter talen
Altoos sprack van bermherticheyt
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Om Iesum tondersoecken
Oft hij soude hebben geseyt
Datmense soude steenen
Die was haerlieder meenen
Dat en ware gheen bermherticheijt.
Christus die Heer vol waerden
Die booch hem neder saen
Ende schreef daer inder aerden
Wat sij selue hadden misdaen
Sij laghen daer int ronde
Op malcanderen alle ghemeyn
Hoort wat hen Christus oorconde
Die van v is sonder sonde
Die worpe den eersten steen.
Hier bij mogen wij bedieden
Dat een ijegelijck wel verstaet
Sijn houeken suyuer sal wieden
Eer hij in eens anders gaet
En wilt gheen vonnisse gheuen
Daer ghij selue in schuldich sijt
Want sij sagent daer beschreuen
Haer misdaet dat sij hadden bedreuen
Dwelck ons deuangelie belijdt.
Die Pharizeen gemeyne
Sijn altesamen wech gegaen
Ende lieten daer alleijne
Het vrouken voor Christum staen
Christus al sonder sparen
Hij vraechde tvrouken saen
Waer dat sij waren geuaren.
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Al die haer quamen beswaren
En haer beschuldicht haen.
Heeft v yemant verdoemt van desen
Heeft Christus dat vrouken gevraecht
Och niemant Heere gepresen
Sprack dat vrouken seer versaecht
Soo en wil ick v niet verdoemen
Sprack tot haer Christus die Heer
En dient gheen vreemde afgoden,
Gaet leeft nae mijn geboden
En sondicht voordaen niet meer.
Die bermherticheijt ons Heeren
Moghen wij hier bij verstaen
Elck die hem wilt bekeeren
Al is hij met sonden belaen
Wilt hij voort deuchdelijck leuen
Hij wordt van Christus bevrijdt
Maer en wilt gheen oordeel gheuen
Daer een ander om soude sneuen
Op dat ghij oock niet geoordeelt en zyt.

[Hoort hoe Christus na Galileen]
Een gheestelijck Liedeken op die wyse. O radt van auonturen.
Hoort hoe Christus na Galileen
Track wt dat Iootsche lant
Om dat hem die Pharizeen
Benijden aen elcken kant
Door Samarien moeste hij wesen
Daer hij bij een fonteijne quam,
Die Iacob alsoo wij lesen,
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Gaff Ioseph sijnen sone ghepresen
Daer Iesus sijn rusten nam.
Sijn discipulen ghetrouwe
Ghinghen spijse coopen al tot Sychar
Een Samaritaensche vrouwe
Quam om water te putten daer
Want Iesus bleef daer alleyne
Ende hij sprack dat vrouken toe
Gheeft mij wt ionsten reyne
Een droncxken waters cleyne
Want hij was van gaen soo moe.
Hoe begeert ghij van mij dus Heere
Te drincken sprack tvrouken ient
Want die Ioden in gheenen keere
Den Samaritanen en comen omtrent
O vrouken sprack Christus verheuen
Kende ghij Godts ghiften soet
Ghij soudt hem om water aencleuen
Ende hij soude v water gheuen
Dwelck eewelijck leuen doet.
Wat water soude dit wesen
Sprack dat vrouken goedertier
Sijt ghij bouen Iacob ghepresen
Want hij haelde sijn water hier
Christus sprack hem sal noch dorsten
Die van dit water drinckt
Maer in wijen myn water mach rusten
Hem en sal niet meer drinckens lusten
Twelck int eewich leuen springt.
Wilt my van dat water schincken.
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Sprack tvrouken tot Christum saen
Christus sprack wilt v bedincken
Ende roept my uwen man
Tvrouken sprac nae Ioannes bescrijuen
Gheenen man en heb ick soo ghij siet
Christus sprac om deucht te verstijuen
Ghij hebter gehadt tot vijuen
En die ghij noch hebt en is uwe niet.
Heer ghij sijt een propheet
Sprack tvrouken hoort dit vermaen
Ghij segt my wat ic int secreet
Binnen my seluen hebbe misdaen
Waer moetmen Godt aenbidden
Op den berch oft te Ierusalem fijn
Segt mij Heere vol wijsheden
Want hieromme die Ioden vol onvreden
Op die Samaritanen zyn.
Ghij en weet niet sprack die heere
Wij ghij aenbidt oft vreest
Wij Godt bidt tsijnder eere
Moet bidden inden geest
Doen sprack die vrouwe vol vramen
Ick gelooue dat ghij Messias zijt
Met dien zyn discipulen quamen
Meester eedt seyden sy altesamen
Christus hadde anderen appetijt.
Het vrouken is sonder sparen
Rasch nae die stadt gegaen
Sij liep al omme openbaren
Ende haer cruycke liet sij staen
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Wat haer geschiet was ginc sij ontknoopen
Als tvolck dit hadde ghehoort
Het quam met grooten hoopen
Neerstich wt die stede geloopen
Ende geloofden aen Christum voort.
Ghij Christenen in allen hoecken,
Betrout in Christus naect
Wilt in hem v salicheijt soecken
Dats die spijse daer hij nae haeckt
Den oogst is nu voor oogen
Die vruchten staen al wit
Wilt Christo liefde tooghen
Ende uwen naesten te helpen poogen,
Soo dat ghij zijn eewich rijck besidt.

[Compt al van Zuijden ende Oosten]
Een nieu gheestelijck liedeken op die wyse. Die vogelkens inder muyten.
Compt al van Zuijden ende Oosten
Die met sonden zyt beladen
Ick sal v selfs vertroosten
Met mijn vleesch sal ick v versaden
Ick ben die fonteyne verheuen
Die dorst heeft die come naer
Die daer wt drinckt sal eewich leuen
Spreect Christus int openbaer.
Ic en ben hier niet ghecomen
O menschen sijt des vroet
Dat ick v soude verdoemen
Maer verlossen met mijn bloet
Ic begeer in v herte te woonen
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Ende ter salicheijt brengen in
Soo moet ghij op mij steunen
Oft ghij en compt niet daer ick bin.
Ick ben den wijnstock geschoten
Spreect Christus verstaet mijn woort
Blijft vast in mij gesloten
Ghij sult brengen goede vruchten voort
Maer laet ghij v verleyden
Dat ghij des werelts trooste aensiet
Soo wordij vanden wijnstoc gesneden
Al v vruchten en doogen niet.
Hebt lief ende wtuercoren
Die v ter werelt doen quaet
Die v boosheijt leggen te voren
Bidt daer voor tis Christus raet
Want Godt heeft selue gesproken
Aent cruyce met luyder stem
Och vader latet ongewroken
Ick bidde vergeuet hen.
Wilt niet vreesen altesamen
Mijn woorden de werelt belijt
Oft ick sal my uwer schamen
Voor mijnen Vader gebenedijt
Aldus en wilt niet vreesen
Maer strijdt met herten vro
Laet den knecht ghelyck den meester wesen
Het belieft den sone alsoo
Ick ben een goet herder wter maten
Ick gae mijn schapen voor
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Ic begheer mijn leuen daer voor te laten
Ic ben die rechte door
En laet v niet verleyden
Die buyten der deuren passeert
Het zyn dieuen en moordenaers beyde
Spreect Christus soo hy ons leert.
Niemant en compt totten vader
Dan door den soon Gods verheuen
Hij bidt voor ons alle gader
Om ons te bringhen int eewich leuen
Wilt dan op hem betrouwen
Hij is die verworpen steen
Doet ghijt niet het sal v berouwen
Als ghij van hier sult scheen.
Prince Godt siet ons allenden
Hier in dat aertsche dal
Wilt uwen gheest neder senden
Die ons vertroosten sal
Dat wij eere mogen bewijsen
Godt ende ons mede broeder,
Soo mogen wij mede verrijsen
Met Godt ende sijn lieue moeder.

[Wie wilt hooren een nieu liet]
Een nieu liedeken op de wyse. Een vrouken heb ick seer bemint.
Wie wilt hooren een nieu liet
Dat sal ick singhen met desen
Van een groot mirakel dat is gheschiet
Nae dat Christus was verresen
Al tot Godts glorie en onse leer
Willen wij dit werck aenmercken
Godt sij lof prijs en eer
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Nv en immermeer
Van sijn hoochdadige wercken.
Petrus en ses discipulen ontrent
Sijn visschen gegaen bij nachten
Heer Iesus en wasser niet present
Daerom te vergheefs sij vrachten:
Also als Godt het sijne niet daer toe en doet
Laet visschen alle pastooren
Bicht vaeders en predicanten goet
Men doet geen boet
Godt moet open doen die ooren.
Smorghens vroech quam Iesus staen
Opden oeuer, ons tot een leere
En vraechden oft sij niet en hadden geuaen
Sy antwoorden neen wij heere
Hij sprack werpt het net ter rechter handt
Werpt wt ghij en sult niet misschen
Petrus worp wt, ende trock aent lant
Sijn net daer hij in vandt
Hondert en drijen vijftich groote visschen.
Als Godt sijn benedictie stort
Int herte der menschen coene
Als dan sprinckt het Euangelie vort
Als en spruijtken ionck en groene
Als Godt wilt roepen tvercoren getal
En in sijn dienaers preken
Al sijnse verspreyt ouer al het swerels dal
Niet een en sal
Van haer mogen gebreken.
Niet een onder soo grooten ghetal
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En sal cleyn worden gheuonden
Als Petrus ten oeuer trecken sal
Sijn net al wt den gronden
Sij sullen al sijn groot en perfeckt
Als sij sullen comen te lande
Diemen hier nv als cleyne versteckt
Als dwaesen begeckt
Met schimpen menigerhande.
Doen Petrus vischten op een ander stont
Betrouwende op Christus woorden
Het schipken ginck by nae te gront
Die visschen dat nette schoorden
Die groote die beten de cleyne doot
Dit en sachmen hier niet ghebeuren
Hier en heeft Petrus geen sinckens noot
Die visschen groot
En doen het net niet scheuren
Soo langhe als Christus opt twater leert
Soo vancktmen visschen met hoopen
Daer comender soo veel als ghij begheert
Elck wilt hem laeten doopen
Maer als sij in het net ghesloten sijn
Beghinnense den stert te rueren
Den grooten duncket te wesen pijn
Gheuanghen te sijn
Inder heyliger kercken mueren.
Maer als den nacht sal sijn vergaen
Den ioncsten dach opgheresen
Sal Christus op den oeuer staen
Met alle sijn wtgelesen
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Dan en sal wten net springen cleyn oft groot
Want sij sullen de zee versmaeden
Sij en sullen niet vreesen noch sieckte noch doot
Want themels broot
Dat salse van weelden versaeden.
Prince houdt v stille in sint Peeters net
En wilt niet springhen noch tieren
Al woordy byde quade ghepackt verplet
Alleen wacht v van haer manieren
Schaut quade visschers bouen allen quaet
Dat ghij van haer niet en wort geuanghen
Want crijghen sij v bruylofts ciraet
V gheloof door boosen raet
Soo coomdy int eewich verstranghen.

Een nieu Liedeken
Een goet nieu liet al vant beghin
Dat sal ick gaen verclaren
Van eenen vader des huysgesin
Soo ons Lucas gaet openbaren
Twee sonen heeft hij behouwen
Den oudtsten diende hem van passe wel
Den ioncxsten was hem seer rebel
Alsoomen mocht aenschouwen.
Hij sprack o vader zijt des wel vroet
Wilt mij nu ouergheuen
Dats alle mijn patrimonie goet
Van dat mij is ghebleuen
Gheeft mij dat sonder claghen
Dwelck die vader dus heeft ghedaen
Om dat hij soude buyten gaen
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Ende hem seluen wijsselijck dragen.
Doen hij dat gelt hadde ontfaen
Alsoomen mocht aenschouwen
Heeft hij dat ghelt terstont verdaen
Al met die schoone vrouwen
Doen hij sijn ghelt was quijte
Trocken sij hem sijn cleederen wt
Ende lieten hem loopen als een schavuyt
Seer pouer van habijte.
Daer nae quam eenen dieren tijt
Dat hij met grooter pijnen
Moeste gaen eten des seker sijt
Dat draf al metten swijnen
Hij sprack met weenenden ooghen
Ick wil weder tot mijnen vader gaen
{ Oft hij mij wilde in ghenade ontfaen }
Ootmoedicheyt betooghen.
Seer haestelijck daer nae met dien
Ghinck hij die reyse aenveerden
Voor sijnen vader sijn sonden belijen
Ende viel voor hem ter aerden
Hij sprack o Vader ghepresen
Ick heb tegen Godt en v veel misdaen
Wilt mij als een huerlinck ontfaen
Ick en ben niet waert v soon te wesen.
Doen die vader dat verstont
Ghinck hij zijns soons ontfermen
Hij custen hem daer aen sijnen mont
Ende nam hem in beyden sijn aermen
Hij sprack ten seluen tijden
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Mijn sone die lange verloren was
Is nv geuonden op dit pas
Wilt v met mij verblyden.
Langt mijnen sone dat beste habijt
Mijn vrinden wil ick doen nooden
Haelt sijnen broeder met iolyt
Mijn ghemest calf wil ick doen dooden
Hij sprack ten seluen stonden
Mijn verloren sone die heb ic gewacht
Welck was dat menschelijck geslacht
Dat Christus heeft geuonden.
Den oudtsten soon hoort mijn vermaen
Ghinck tot sijnen Vader gewagen
Voor my (ick ben v onderdaen)
En hebdi noyt bock geslagen
Doen sprack die Vader gepresen
Van mijnen goede en hebdi gheen noot
Maer uwen broeder die was doot
Die is als nv verresen.
Al die met sonden sijt belaen
En wilt toch niet wanhopen
Wilt tot Godt den vader gaen
Sijn gratie staet altijt open
Ende wilt v sonden bekermen
Ende laet v sonden v wesen leet
Want Godt is altijt bereet
Om den sondaer te ontfermen. Amen.

Een nieu liedeken
Hoort toe altesamen bidt ende waect
Want wij nae Godts belde sijn gemaeckt
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Ende wilt opheffen v ooghen
Want ghij nv den dach des Heeren naeckt
Dien druck moetmen ghedooghen.
Het volck sal teghen malcander opstaen
Die Vader sal sijn kint afgaen
Ende tkint den vader versteken
Ghelijck voor die diluuie elck was belaen
Vol boosheyt ende vol ghebreken.
Als dan die boosheyt menichfout
Seyt Christus sal hebben in ionck ende oudt
Die ouerhant ghenomen
Die liefde sal worden in veel herten cout
Merct oft dit niet en is volkomen:
Wat doen wij al om daertsche goet
Dat in die werelt verrotten moet
Oft die motten sullen eten
Dat ons een dief steelt metter spoet
Daer wij Godt mede vergheten.
Christus ghinck voor ons inde doot
Waer helpen wij malcanderen wter noot
Al hooren wij Christus leden karmen
Daer en is compassie in cleyn noch groot
Elck sluyt sijn borse voor den armen
Noch siet ghij vande hoochste s[ti]el
Tot die neerste toe ist al rebel
Om deucht doen en wil niemant pooghen
Iae Godt seyt daer en doet niet een wel
Sij worden al van mijn ghedooghen.
Wat dobbelen, tuysschen, wat ouerdaet
Wat hoouerdye is nv in elcken staet
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In spijse in dranck in cleeren
Soo wtwendich dat het volck nv gaet
Men kent geen schamel voor heeren.
Hoe moghen wij sijn dus seer verblint
Dat wij Gods liefde soo excellent
Om daertsche saken laten varen
Die ons niet en gheuen dan torment
En met die eewighe doot beswaren.
Wat mach den mensche baten, dat
Hij crijcht { seyt Christus } al tswerelts schat
Als hij sijn siele laet bederuen.
Al waert dat ghij duysent werelden hadt
Ten helpt al niet als ghij moet steruen.
Waer is Antiochus, waer mach hij sijn
Holofernes ende Alexander fijn
Die eens die werelt al verwonnen
Wat hebben sij daer aff op dit termijn
Vercreghen dan een hant vol sonnen.
Dus die werelt soo sint Jan v raet
Ende alle wereltlijcke saken haet
Daer en leet niet in dan hoouerdie
Haet ende nijt, en ghiericheyt versmaet
En alle oncuyssche boeuerije.
Dus wilt v neerstelijck spoyen
Die leden Christi bijstant te doen
Wt liefden die hant wt steken
Van spijse van dranc, van cleeder, en schoen
Oft wat hun mach gebreken.
Amen.
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[Solaes wil ick hanteren]
Een gheestelijck liedeken op die wijse: Met vreuchden willen wij singhen.
Solaes wil ick hanteren
Ende daer toe vrolijck sijn
Ende blijdelijck houeren
Met Iesus mijne minnekijn
Waerom soo willen wij trueren
Ten mach niet anders sijn
Ten sal niet langher dueren
Dat ick bedruckt sal sijn.
In alle die werelt wijde
En vinde ick niet soo goet
Dat mij mach maken blijde
Dan Iesus mijn minneken soet
Hier om wil ick mij gheuen
Hem te dienen tot alder tijt,
Soo worde ick van herten verheuen
Ende eewelijck verblijt.
Hij es een Heer der heeren
Die schoonste diemen vint
Ick wil mij tot hem keeren
Want hij ons soo zeere bemint
Gheen hert en mach versinnen
Die blijscap die hij heeft bereyt
Den genen die hem minnen
Soo ons die schrifture dat seyt.
Hij is een bloem gheheeten
Seer suyuerlijck ende claer
Hij is soo hooge gheseten
Al bouen der engelen schaer
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Gheboren tot onser baten
Van eender maghet bequaem
Al bouen honich raten Is soeter Iesus naem.
Wanneer sal ick aenschouwen
Sijn ouer claer aenschijn
Och mocht ick hem behouwen
Al in dat herte mijn,
Wat my mocht ouercomen
En soude ic achten niet
Waert soo, het soude my vromen
Soo en had ic geen verdriet.
O Godt wilt mijns ontfermen
Door uwen naeme fijn,
Ende wilt ons doch beschermen
Al vander hellen pijn.
Ende wilt ons doch geleyden
Ende bringen int eewich rijck
Als wij van hier al scheyden
Dat bidden wij alle gelijck, Amen.

[Aenhoort toch mijn gheclach]
Op die wyse alsoot begint.
Aenhoort toch mijn gheclach
Ghij Coninc der hemelen binnen
Ic truer nacht ende dach
Om die sonden daer ick in lach
Die ick wel beclagen mach
Ick bid v om een verdrach
Ghij Heer der Seraphinnen.
Beroert is al myn bloet
Want ic mijn sonden niet en kenne
In Iesus wonden soet
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Beueel ic mij metter spoet
V gratie mij ontdoet
Neempt mij in v behoet
O Heere der Cherubinnen.
Nv hoort toch al hier naer,
Ghij sondaren int gemeene
Hoe dat met tranen claer
Wiesch Iesus voeten voorwaer
Ende droochdense met haren haer
Een sondersse openbaer
Maria Magdaleene.
Waerom sij heeft ontfaen
Quijtinge van haer pene
Ende ooc der sonden saen
Die sij oijt hadde misdaen
Och noijt soo blijden vermaen
Hierom soo roep ic aen
Maria Magdaleene.
Uan sonden ben ick belast
Van sonden ben ick onreene
Mijn crancheyt daghelijcx wast,
Den viant mij verrast,
Hij doet mij grooten ouerlast,
Wilt mij vercrijgen rast,
O wairdighe Magdaleene.
Ghij sijt mijn aduocaet
In mijn herte sijdi die gene
Die mij mach gheuen raet
Al teghen die sonden quaet
En des helschen vijants saet
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Princersse mijn toeuerlaet
Sijt ghij virighe Magdaleene.

[Ick sie die morgen sterre]
Dit liedeken gaet alst begint.
Ick sie die morgen sterre
Heer Iesus claer aenschijn
Ick groet v sonder merren
Met alder herten mijn

De bruyt.

Och wie mach ick daer hooren
Maken soo soete ghebaer
Het luydet in mijn ooren
Oft een gulde herpe waer.

De bruydegom.

O siel wildi mij winnen
Ende mij bekennen bat
Ende mij daer mede ghewinnen
Ick ben uwer zielen schat.
Iesus lief vercoren
De bruyt.
Mijn troost mijn toeuerlaet
Verleent mij al te voren
Te volgen uwen raet
Wildij bij rade leuen
De bruydegom.
So laet ws selfs raet
Ende wilt al dat begeuen
Daer uwen quaden sin toe staet.
Sijn dit die naeste wegen
De bruyt.
Soo ben ick seer veruaert
Natuer en wils niet pleghen
Het is haren rechten aert.
O siele staet op v oogen
De bruydegom.
Siet aen mijn bitter pijn,
Mijn edel bloet verdroogen
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Salt dus verloren sijn.
Wildij mij niet begheuen
Iesus mijn gulden pont
Soo wil ick v al mijn leuen
Draghen in mijnen gront.

De bruyt.

O ziele soude ick v laeten.
Neen ick in gheender stont,
Ick ben om uwer baeten
Ter doot toe seer ghewont.

De bruydegom.

O Heer v bedructe tranen
Gheeft mij door v ootmoet,
Dat ick mits v vermaenen
Vercrijghe dat eewich goet.

De bruyt.

O siele ontfangt die croone
Mijn trou die gheue ick dij,
My sult ghij hebben te loone
En scheyt v niet van my.

De bruydegom.

Een liedeken
Den lustelycken Mey Christus playsant
Vol alder deuchden groene
Is door den heylighen Geest als nv gheplant
In alle gheloouige coene
Die tot desen Meyboom schrijt
Wort van allen sonden quyt
Sijn deucht ende al sijn leuen
Wilt hem Christus minnelyck gheuen.
Het vriesen, het sneuwen is nv gedaen
Den winter mach ons niet dwinghen
De oude wet is al vergaen
Die liefde moet al volbrenghen
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Die vast aen Christus liefde cleeft
Ende lief sijnen broeder heeft
Als hem seluen, nae Paulus leeren
Die volbringt die wet des Heeren.
Die vogelkens singhen int groene wout
Soo vrolijck ombedwonghen
Dat syn die Engelkens menichfout
Ende alle gheloouighe tonghen
Dese singhen glorie fijn
Moet Christus inden hemel sijn
Pays mannen ende vrouwen
Die op syn woort betrouwen.
Dese meyboom Christus so ieuchdelijck bloeyt
Met deuchden menigherhande,
Hy heeft ons metten dauwe bespoeyt
Sijn bloet tot eenen pande,
Compt alle die belast sijt ende slaeft
Tot mij seyt hij ghij wort ghelaeft
Ick sal v ontladen van sonden
Mijn iock is licht beuonden
Sijn Godlijck woort is een ghebloeyt rijs
Daer mij op moeten heeten
Dwelck is ghesegelt na Godts aduys
Met Christus bloedich sweeten
Hij heeft den helschen vyant groot
Die sonde ende eewighe doot
Verwonnen ten eewigen daghen
Ende allen onsen last ghedragen.
Comt ter fonteynen die oueruloedich staet
Wilt van den water drincken

Het hofken der geestelycker liedekens

cxxv
Dwelck tot in dat eewich leuen gaet
Christus wilt ons minlijck schincken
Want daer vloet wt Christus buyck
Leuende water tot onsen ghebruyck
Den heylighen Gheest eersaeme
Schenckt hij ons tot onser vrame.
Ghelooft sij den Meyboom victorieus
Die ons Godt schanc wt minnen
Wt den geslachte Iuda coragieus
Een leeu niet om verwinnen
Christus den eewich groyende meij
Die maeckt alle herten blij
Met sijnen gheeste ieuchdich
Die hem versoeken vreuchdich.
O prince Iesu meijboom gebenedijt
Die daer staet seer soet van roken
Ontfanget ons in v armen wijt
Aent cruyce voor ons ontploken
Alleenlijck by vwer deucht
Door uwen geest ons herten verheucht
Soo worden wij deelachtich
In ws vaders rijck warachtich.

[Hoe minlijc is ons des cruycen boom ontdaen]
Dit liedeken gaet op die wyse Hoe lustelijcken is ons de coelen Mey gedaen.
Hoe minlijc is ons des cruycen boom ontdaen
Het spruyten gelue bloemkens aen der heyden
Soo wie met druck met lyden is beuaen
In Iesus wonden sal hij hem vermeyden
De Mey die is alby den wech gheset
Op eenen berch, ende die staet alsoo hooge
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Om dat een iegelijck sonde bet
Des Cruycen Mey aenschouwen moghen
Nv staen des Meys tacken wtgespreyt
Ende bloyen schoon ghelijck die roode roosen
Zoo wie sijn sonden hier bescreijt
Onder desen boom sal hij hem verpoosen
Recht opghewassen is dat edel greyn
Ende is geplant in alsoo diepen dale
Dat is Maria die suyuer maghet reijn
Van minnen zo sterf die fiere nachtegale
Die fiere nachtegale des Cruycen boom op vlooch
Hij heeft sijn vederkens soo wijt ontloken
Hij sanc soo luyde op die seuen noten hooch
Soo dat zyn edel herteken is gebroken
Nv is die fiere nachtegale gebleuen doot
Tot salicheyt van alle mans ende vrouwen,
Hij quam soo wt sijns vaders schoot
Wie hoorde oijt gelijcke deser trouwen
Soo wien sijn sinnen ongestadich sijn,
Ende tleuen sedt op aertsche creaturen
Die mercke aen den nachtegael fijn
Hoe hij den doot om ons woude besueren

[Uan liefden compt groot lijden]
Op die wyse alst begint.
Uan liefden compt groot lijden
Ende onder wijlen groot leyt
Het minde die maghet Maria
Den Godts soon wel ghemeyt
Sij minde hem seer sij had hem lief
Als sij hem sach in lijden
Sij en conde gerusten niet
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Maria was in lijden
Sij ginc eenen droeuen ganck
Tot Iherusalem voor die poorte
Die sij ontsloten vant
Daer sach sij comen haers herten lief
Met eenen cruyce gheladen
Als een verbannen dief.
Met weenentlijcken ooghen
Dat sy hem aene sach
O mi sprack sij eylacen
Dit is den drouen dach
Die van my is ghepropheteert
Dat myn herte soude dorsnijden
Dat wreede bitter sweert
Iesus sprack o moeder
Ghegroet so moet ghij zijn
Dit cruyce moet ick dragen
Ende lyden dese pyn
Die Adams sonde heeft verdient
Voor hem soo wil ick steruen
Dus heb ic den mensch bemint.
Nv ben ic hier alleyne
Een moeder onghetroost
Ick sie hem in groote pyne
Den soon Godts alderhoochst
Ic min hem seer ick heb hem lief
Mocht ick hem helpen draghen
Soo en deerde mij pyn noch grief
Iesus die keerden hem omme
En sprack die vroukens aen
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Die hem volchden rontomme
En weenden menigen traen
En beschreyt niet sprack hij dat lijden mijn
Maer weent ouer v seluen
En ouer die kinderen dijn.
Maria sach haeren sone
Met weenende ooghen aen
Sij sach sijn lichaem schoone
Al aen dat cruyce slaen
Coompt sprack sij sondaers voortaen en sult
Ghij niet verloren blijuen
Mijn sone betaelt v schult.
Ick heb hem hooren roepen
Tot sijnen vader inden throon
Och willet hen vergheuen
Sij en weten niet wat sij doen
Ontfermt v ouer der menschen schout
Daer ick den doot om sterue
Al aen des cruycen hout
Die Enghelen songhen schoone
Al inden hooghen throon
Die alder bedroefste moeder
Stont onder des cruycen boom
Die mordenaer riep ontfermelijc
O Heer wilt mijnder gedencken
Als ghij comt in v rijck.
Iesus verblijde hem seere
Al in des mordenaers roep
Hij keerde hem wederomme
Met eenen saechtmoedigen moet
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Hij sprack o vrint sijt des wijs
Ghij sult noch heden wesen
Met mij int paradijs.
Hij sprach tot sijn moeder
Daer hij aent cruyce hinck
Met weenentlijcker stemmen
Och vrouwe siet hier v kint
Ioannes lieue discipel mijn
Siet die bedroefde moeder
Want die beuele ick dij.
Sijn leden begonnen te beuen
Hij was seer onghedaen
Die doot street teghen dat leuen
Soo begonste zijn herte tontgaen
Hy riep hely o vader mijn
Waerom hebdy mij nv verlaeten
In desen allendighen schijn.
Och alle creatueren
Die Godt gheschapen heeft
Compt nv tot deser uren
Met eenen bedroefden gheest
Helpt ons beclaghen den grooten noot
Die hemel ende aerde gheschapen heeft
Die hanget hier naeckt ende bloot.
Die hooghe Prince der heeren
Iae mede die hemelsche vorst
Met alsoo heescher stemmen
Sprack hij o mij dorst
Die soete fonteyne diet al verlaet
Met edick ende galle
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Wert hij terstont ghelaeft.
Die eenighe soon des vaders
Iae mede die hooghe Godt
Daer die Enghelsche scharen voor knielen
Is nv den Ioden spot
Sij riepen en spotten met groot ghedruys
Ist dat ghij sijt Gods sone
Coomt nv al van den cruys.
Sijn ooghen begonsten te weynden
Die minne bewees haer cracht
O vader daer ghij mij om hebt ghesonden
Dat heb ick v al volbracht
Sijn stemme was luyde en daer toe heesch
Met eenen gheneychden hoofde
Gaf die sone Godts sijnen gheest.

[Als ick peyse om die doot]
Op die wyse. Ick ligge op die steenpoorte gheuaen.
Als ick peyse om die doot
Die Iesus sterf aent cruycen hout
En om sijn bloedighe wonden root
Ontfanghen om onse schout
Sijn lijden swaer gaet mij soo naer
Sijn druck sijn lijden ende pijn
Nochtans ist ons een medecijn
Hoe soude is blijde ghesijn.
Wij willen gaen hopen ende duchten
Ende seynden een vrindelijck suchten
Den Heere die alle dinck wel weet
Bidden door sijn druck ende leedt
Dat hij voor ons heeft gheleden
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Als een ridder baroen stout
Als hij voldede aent cruycen hout
Voor alle der menschen schout.
Een ziele is mij beuolen
Dat ick die bewaren souwe
Dat sij mij niet en worde gestolen
Waer voor lijde ick grooten rouwe
En wilt toch niet betrouwen
Want den vyant denckt nacht den nacht
Hoe hij die siele verwinnen mach
Ende brenghen int eewich gheclach.
O Iesu ghij sijt soo schoone
Gheboren van eender maecht
Hij mach wel spannen die croone
Die v in sijn herte draecht
Vwen soete naem is ons bequaem
Dat bloet dat wt uwe sijde ran
Ghij sijt die liefste bouen al
Die oyt was, oft wesen sal.
Quade tongen sijn schoon voor ooghen
Mer achter rugge clappen sij gaet
Bloyende rijsen doen sij verdrooghen
Quade tonghen sijn alsoo quaet
Een duyfken puer volcht sijn natuere
Ick en keere daer niet om mijn hant
Hoe diere cocht hij den dieren pant
Om te bringhen in tshemels lant.
Die dit liedeken te dichten begonde
Godt gheue hem goeden spoet
Dat hij allen zijn sonden
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Mach aff wasschen in Iesus bloet
Want hij is seer cranck van minnen
Ende traech tot alder deucht
O heylighe gheest van binnen
Weest doch mijns herten ieucht

[Wy moghen wel vreucht hanteren]
Een geestelyck Liedeken, op die wyse. Ick had een ghestaedich.
Wy moghen wel vreucht hanteren
En blijdelijck spelen gaen
En alle vreemde dinghen
Van ons verdrijuen saen
Van Iesus eest vermaen
Hij is ons Godt ons Heere
Ons leuen en al ons eere.
En om hem eest al ghedaen
Twee vrouken vander steden
Tot betanien wel bekint
Rijck, edel, goet van seden
Van Iesus wel bemint
Hij was hen beste vrint
Sij hebben hem ontfanghen
Nae hem stont alle hen verlanghen
En hij stont int herteken gheprint
Iesus is gheganghen
Int huys daer Martha was
Seer neerstich onbeuanghen
Om hem te dienen ras
Magdaleenken es op dit pas
Aen Iesus voeten gheseten
Oprecht was allen haer vermeten
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Want hijse van sonden ghenas.
Sij hoorden sijn soete woorden crachtich
Sijn minnelijcke leringhe soet
Sij waren alsoo warachtich
Dat sij verblijden haeren moet
Sij en coos gheen ander goet
Bij hem soo woudese blijuen
In sijnder minnen beclijuen
Hij is der sielen alsoo soet.
Sij was in sijnder minnen
Soo vierich ende vast
Haer herteken en alle haer sinnen
Hadde sij op hem ghepast
Sij en dacht op gheenen last
Op hem sij contempleerde
Haer herteken iubileerde
En hij was soo weerdighen gast.
Martha seer sorchfuldich
Sij en cost vergheten niet
Sij was seer onuerduldich
Dat haer Magdalena liet
Sij seyde o heer nv siet
Mijn suster en is niet werckende
En sijdy dat niet merckende
Segt haer dat sij v dient.
Iesus onsen Heere
Onser alder toeuerlaet
Hij heeftse met sijnder seden
Bescheeden als een aduocaet
Hij seyde sij en doet gheen quaet
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Dan een voor alle dinghen
Tis noot het sal v brenghen
Tot eenen volmaecten staet.
Magdalena heeft wtuercoren
Dat alder beste deel
In mij is sij herboren
Van sonden es sij reen
En sij peyst seer danckelijck
Nv alle dinghen sijn wincken
Die nv ter werelt blincken
Sij sijn verganckelijck.

[Het gheuiel op eenen donderdach]
Een nieu Liedeken, op die wyse. Alsoot begint.
Het gheuiel op eenen donderdach
Ontrent der sester uren
Maer dat die heere Iesus geuanghen wert
Het was ons een goy auontuere.
En dat vernam die moeder sijn
Sij was soo droeuich van moede
Dat sij haer lief kint verliesen sou
Sij en const haer niet langher ghehoeden.
Och moeder seet hij moeder mijn
Vwen rou en mach mij niet baten
Ick wil gaen steruen den bitteren doot
Die menschen en wil icker niet laten.
Maer doen hij in die vierschaer quam
Sijn vrindekens waren daer seer dunne
Sij gauen hem daer soo valschen raet
Die Heer swecher al stille.
Maer doen hij voor Hierusalem quam
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Hij sach ter stadt waert inne
Ick wil gaen steruen den bitteren doot
Al om des menschen wille.
Maer doen hij opden berch van Caluarien quam
Met sijn cruijs geladen
Sij togen hem daer sijn cleederen wt
Hij en mochtse niet langer dragen.
Sij werpen hem neder al op dat cruijs
Met sijnen doorwonde leden
Sij sloegen daer plompe nagelen door
Met grooter vreedicheden.
Sij hieuen dat cruijs al in die locht
Sij lietent nederwaert sincken
Dat alle sijn aderkens bersten ontwee
Sijn bloyken wau hij ons schincken.
Maer doen die Heere verscheyden was
Sij staken hem in sijn sijde
Daer wt ran water ende bloet
Het was ons goy medecijne

[Ick wil my gaen vermeyden]
Een nieu Liedeken, en gaet op die wyse. Fortuyne wilt v keeren en vallet my niet soo
suer.
Ick wil my gaen vermeyden
In Iesus lijden groot
Van daer en wil ick niet scheyden
Int leuen noch in die doot
Het is een prieel met bloemen
Bedaut met soo menighen traen
Och mocht ic daer in comen
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Mijn trueren waer al gedaen.
Men hoorden den nachtegael singen
Al onder den scherpen doren
Sijn herteken was vol van minnen
Diet belieft die maecht gaen hooren
Een liet heeft hij geheuen
Al aen den cruycen boom
O vader willet hen vergeuen
Sij en weten niet wat sij doen
Die scheker bat om vreden
En hij mach wel hebben prijs
Den nachtegael sanc, ghij sult noch heden
Wesen bij mij int paradijs,
Vrouwe siet daer es dijn sone
Ioannes die moeder dijn
Ic hebse v beuolen
Wilt haer behoeder sijn
Hij riep wel alsoo hooge
Mijn Godt waerom soo laetti my
Sijn herteken en dat wert drooge
Te drincken begeerden hij
Men schanck hem daer te drincken
Den galle met edic gemingt
Sijn hoofdeken dat liet hij sinken
En hij sprack, veruult is alle dinck.
O Vader in uwen handen
Beuele ic mijnen gheest
Met alsoo soeten sange
Voer hij in een ander foreest
Hij liet die violette
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Al onder des cruijcen boom staen
Die hem te Nazarette
Soo ootmoedelijck hadde ontfaen.
Hij liet die open roose
Aenden cruyce hanghen bloot
Syn bladerkens syn neder gheresen
Die nachtegael bleef daer van minnen doot
Hy en is niet doot ghebleuen
Dien edelen nachtegael fijn
Den derden dach es hij verresen
Iesus is den name sijn.

[Het daget inden oosten]
Dit Liedeken gaet op die wyse: warent alle vyanden, dat ghoy ghesellekens syn.
Het daget inden oosten
Die maen schijnt ouer al
Hoe geerne soude ick weten
Waer mijn ziel varen sal
Hoe geerne soude ick weten.
Och siele vrij edel siele
Nv gaghet eenen ganck
Al tot den boom des cruycen
Aenmerckt wij daer aen hangt
Al tot den boom des cruycen.
Die siele die keerden haer omme
In alsoo corter stont
Daer sach sij haeren gheminden
Bebloet soo seer doorwont.
Daer sach.
O Iesus soete Heere
Hoe sijdij aldus ontdaen
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Dat ghy dat bitter lyden
Om mynent wil hebt ontfaen.

Dat ghij.

Och ziel vry edel siele
Tis al om v geschiet
Dus moochdy allen v lyden
Om my achten voor niet.
Nv gaget tot mynen handen
Ontfangt myn gratie daer
En steltse badt te wercke
En leefter beter naer.
En steltse.
Nv gaet tot mynen voeten
Aenmerct die wonden soo groot
Ick vergeue v allen v sonden
Al door mijn bitter doot,
Ic vergheef.
Nv gaet tot mijnder sijden
Aenmerct die wonden soo diep
Wilt daer altijt in blyuen
Mijn alderliefste lief.
Wilt daer.
Nv gaet tot mynen hoofde
Aenmerct die croone soo groot
Sij is bespreyt met bloede
Met mijnen bloede soo root
Sij es.
Die croone die suldy draeghen
In uwer herten diep
Daer aen soo salmen mercken
Ghij syt myn liefste lief
Daer aen.
Al aen den boom des cruycen
Soo hinc die Iongelinck
Hy riep soo luy van binnen
Veruult es alle dinck.
Hy riep.
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Soo wij met swaren sonden
Met sonden es beuaen
En willet v niet versaghen
Maer wilt tot hem ghaen
En wilt v niet versaghen.

[Ick wil mij gaen verheugen]
Dit Liedeken gaet op die wijse, Die fieren nachtegale, hy sanc soo soeten sanck.
Ick wil mij gaen verheugen
Verblyden mynen moet
In dat prieel van vreuchden
Caluarien es soo soet
Heer Iesus bloet
Dat gheeft soo soeten roke
Die roosen root
Die staen soo wijt ontploken.
Die edel nachtegale
Die sanck soo soeten sanc
Al inder minnen quale
Hinc hij drij uren lanck
Met schoon geclanc
Soo sanck hij met seuen thoonen
Die Vader eer lanck
Die hoordet inden troone.
Dat ierste liet van minnen
Dat hij gesongen heeft
Met onuerstroyden sinnen
Seyt hij Vader die leeft
Dit volck dat sneeft
Die mij die doot doen smaeken:
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Dit hen vergheeft
Sij en weten niet wat sij maken.
Dat tweede liedeken reyne
Sanck onsen Coninck voort
Totten moordenaer ghemeyne
Sprack hij dat soete woort
Met mij accoort
Soo suldi heden wesen
Int paradijs
Vol weelden al ghenesen.
Met pynen ende smerte
Sanc hy dat derde liet
Tot sijn moeder bedroeft van herte
Seyde hy o wyf nv siet
Hoort myn bediet
Dit is v sone voortaene
En tot sint Ian
Siet daer v moeder aene.
Hy hinc vol wonden ende pyne
Den bloedighen bruydegom root
Sijn cracht begonst te verdwijnen
Hij was ghelaten bloot
Met stemmen groot
Riep hij tot onser baten
Mijn Godt mijn Godt
Waerom hebdi mij verlaten
Die hittighe minnen stralen
Verdroogden die soete borst
Iesus riep met soeter taelen
Die hooch gheboren vorst
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Met grooten lost
Ende met begeerlijcheden
O siel my dorst
Naer uwer salicheden.
Als hy nv was gecomen
Tot alder propheten bediet
Sanc hy met herten vrome,
Dat hem die minne riet
Hy seyde nv siet
Mijn armkens staen ontloken
Tis al veruult
Die gratie es wt ghevloten.
Hij brack des vijants banden
Hij riep met grooter eerst
O vader in uwen handen
Beuele ick mijnen gheest
Die liefde meest
Die heeft my doen smaken
Den bitteren doot
Wt minnen en charitaten.
O prince ghij hebt victorie
Al door v bitter doot
Brengt ons tot uwer glorie
Al door v wonden root
Dijn liefde groot
Doet ons altyt ghedincken
Met dancbaerheijt
In uwen lof ontsincken.
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[O mensche wilt studeren]
Dit nauolghende liedeken gaet op die wyse: Alle mijn ionck leuen heb ick my, &c.

O mensche wilt studeren
Studeren ia studeren
Al aen den boom des cruycen
Aenmerckt wie daer aen hangt
Hij hinck daer om te leeren
Den wech der salicheyden
Hij hinck daer om te leeren
Wt also vierighen brant
Peyst op hem al v leuen lanc
Ghij moghet hem wel weten danck
Want hijt v wt minnen schanck
Peyst op.
Hij heeft v daer gesconcken
Ghij meucht wel worden droncken
Hij heeft v daer geschoncken
Al van sijns hertsen bloet
Sijn liefden es hem ontfoncken
En es nederwaerts gesoncken
Sijn liefden es hem ontfoncken,
In alsoo grooten ootmoet
Hij es soo wtermaten goet
Het is zyn minne diet hem doet
Hier op soo draeg ick mijnen moet.

Hij es.

Hoe mocht hij meer gelijden
Om ons van sonden te vrijden
Hoe mocht hij meer gelijden
Dan hij wt minnen geleec
Hij heeft hem laeten besnijden
In sijnen ionghen tyden
Hy heeft hem laten besnijden
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Hij is soo wter maten teer
Sijn ledekens deden hem soo seer
Nochtans soo woude hij lijden meer.

Hij.

[Een goet man had een dochterkijn]
Een gheestelyk Liedeken van die verloren siele. Op die wyse: een Ridder &c.
Een goet man had een dochterkijn
Die had hij wtuercoren
Sij en wou hem niet ghehoorsaem sijn
Dies had hij grooten toren.
En dat was Godt den vader goet
Hij maeckten smenschen ziel seer schoone
Hij settese int dat paradijs
Den Coninck vanden troone.
Doen den vyant dat vernam
Dat had hij alsoo noode
Hij gaf der zielen dien raet
Dat sij bracht tghebot van gode,
Doen nv den vader dit vernam
Dat alsoo was ghevaren
Noyt mensche al in den hemel en quam
Binnen vijfduysent iaren.
Die sone Godts sprack vader mijn
Ick heb soo grooten verlangen
Nae die edel siele mijn susterkijn
Die den vyant heeft ghevanghen.
Die vader sprack sone mijn
Wilt ghij daer nae gaen dalen
Soo moet ghij lijden druc en pijn
In alsoo grooter qualen.
Och vader ick ben daer toe bereet
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Sprack hij wt rechter minnen
Om haer te lijden druck en leet
Mocht ickse wederom vinden.
Tot Nazareth dat hij ierstmael quam
Daer vont hij een maghet ghepresen
Die ierste herberghe die hij daer nam
Lof moet haer altijt wesen.
Uan daer tooch hij tot Bethleem waert
Met soeter vrolicheden
Hij sochtse wel xxxiij. Iaer
Omtrint Ierusalem der steden.
Noch en vant hij die siele daer niet
Dies had hij grooten dooghen
Hij sochtse in alsoo grooten verdriet
En met weenenden ooghen.
Hij en vant die siel daer niet
Die hij soo droeuich sochte
Hij wilde ten berch van Caluarien gaen
Oft hijse daer vinden mochte.
Doen hij op den berch van Caluarien quam
Hij en heeftse daer nelders vonden
Des cruycen boom die hij opclam
Tot dier seluer stonden.
Hij riep met stemmen ouerluyt
Och wtuercoren vrindinne
Hoe mach dit comen, en hoe mach dit sijn
Dat ick v nergens en vinde.
Hij riep met stemmen alsoo hoogh
En alsoo ouerlijcke seere
Dat sij ontspranck, daer sij lach en sliep
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Sij sprack o broeder, och heere.
Och wat es doch den wille van dij
Gheminde broeder vercoren
Niemant en mach doch behoeden mij
Want ick moet blijuen verloren.
O lieue suster dat doet mij pijne groot
Nv hoort nae mijn verclaren
Al sou ic voor v steruen die bitter doot
Soo moet ghij met mij varen.
Och heere ic ben in alsulcken noot
Ick ben in alsulcken lijden
Ten sij dat ghij sterft voor mij die doot
Soo en mach ick mij niet verblijden.
Och suster seyde hij dats geerne gedaen
Doen riep hij met stemmen schoone
Och vader het is nv al voldaen
Ontfanckt ons in uwen throone.
Aldus wert des menschen siel verlost
Van Iesus onsen Heere gepresen
Het heeft hem sijn dierbaer bloet ghecost
Loff moet hem altijt wesen.

Een gheestelyck Liedeken
Och Godt dat ic oyt sonde dede
Dat mach mij nv wel rouwen
Ick heb dese werelt soo lang gedint
Sij scheen mij vrint
Ick en vantse noyt ghetrouwe.
Nv wil ic gaen de werelt laten
Van sonden wil ic mij wachten
Wat ick bestae sij volcht mij na
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Waer dat ic gae
Bij daghen en oock bij nachten.
Dan comt die vyant en mijn vlees
Sij quellen mij soo seere
Hij brengt mij soo menighen swaren leys
In mijn ghepeys
Och helpt mij rijck Godt heere.
Rijck godt.
Helpt mij dat ick verwinnen mach
Och Iesus soete heere
Al sijn mijn sinnekens nv verbaest
Helpt mij o laes
Ic hoop sij sullen noch keeren.
Een cruys van xv. voeten lanck
Heeft hij voor ons gedragen
Ick en vanter geen trouwe in geenen man
Meer dan in hem
Dat en derf mij niemant vragen.
Caluarien is een paleys soo schoon
Daer wil ick mij gaen vermeyden
En rusten mij al onder des cruycen boom
En hij is soo schoon
Mijn lief wil ic daer verbeyden.
Daer verbeyden.
Die teeken die sijn wtgespreyt
En die rooskens die staen open
Myn liefken reyct wt sijn armkens bloot
Aenden cruyce root
In hem staet alle mijn hopen.
Alle mijn hopen.
Op hem te dincken, op hem te peysen
En es niet al verloren
Mijn liefken draget een cranselijn
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Dat doet hem pijn
Ten syn niet dan scherpe doren.

Scherpe doren.

[O Iesus minne wat hebdi ghemaeckt]
Een gheestelyk lieden op die wyse. Het viel op eenen donderdach.
O Iesus minne wat hebdi ghemaeckt
Wat hebdi nv bedreuen
Ghij hebt v seluen aent cruyce naeckt
Om onsent wil ghegeuen.
U leste auontmael hebdi bestaen
Ghij ginckt die voeten wasschen
Ghij hebt soo grooten deucht gedaen
Om ons arm wormkens van asschen.
Int auontmael hebdi om ons ghedacht
Een om ons salich leuen
Wie had oyt sulcke minne verwacht
Ghij hebt ons v seluen gegeuen.
Ten hofken gingdi corts daer nae
Den strijdt gingdi beginnen
In bedinghe gaefde v aldaer
Met alsoo grooter minnen.
Ter aerden laechdi gestrect al plat
V knien gingdi booghen
Van bloedich sweet wordi al nat
Ghij hadt die passie voor ooghen.
U herteken was in grooten noot
Want ghij hebt selue ghesproken
Ick ben bedroeft al totter doot
Bij nae waest herteken ghebroken.
Uan daerde sijdy opghestaen
Als ghij saecht comen die Ioden

Het hofken der geestelycker liedekens

cxlviij
Ghij sijt hen int ghemoet ghegaen
En hebt hen v seluen geboden.
Iudas quam daer onbeschamt
Ghegroet sijdy sprack hij meester mijn
Al cussende hebdi hem ghenaemt
Met soete woorden v vrint te sijn.
Och Iuda dief wat hebdy gevrocht
Wat hebdi nv bedreuen
Al cussende hebdi mijn lief vercocht
Om xxx. penningen gegeuen.
Die schaer quam binnen inden hoff
Ghij vraechden wie sij sochten
Sij riepen Iesus van Nazareth
Soo luyde als sij mochten
U Godtlijcke stemme was seer groot
Ick bent sprack uwen soeten mont
Sij vielen alle ter aerden als doot
Ghij maectense wederom gesont.
Wt minnen hebdy v laten vangen
Voor ons wordy gebonden
Sij smeten v aen v soete wangen
Gelijck verwoede honden.
Ghij liet v binden als een dief
En al wt charitaten
Dus wordy gesleypt mijn soete lief
Al lancx die buyten straeten.
Sij stieten, sij trocken v metten haer
Tot dat sij v by Annas brochten
Van v verlossinghe hadden sij vaer
Om valsche getuygen sij sochten
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Bloetgierich liepen sij wt den huys
Tot Caiphas sijdy ghesonden
Om uwen doot was haer concluys
Twee quade getuyghen sij vonden.
Uan blasphemien spraken sij v verwijt
Sij verbonden v ooghen claere
Sij smeten, sij riepen met grooter spijt
Segt ons wij smit v daere.
Haer spotten haer spouwen en lieten sij niet
Het scheen sy souden v verbijten
Van allen den nacht en sliepen sij niet
Sij vochten omt voorsmijten.
Des daechs storfdi voor mij die doot
Snachts waerdy voor mij gesmeten
Die minne is wter maeten groot
Hoe soudickse moghen vergeten,
Sij leyden v tot des richters hoff
Sij trocken v met den baerde
Al die v smeten, die spraken sij loff
Och volck van quaeden aerde.
Pilatus excusatie en hielp al niet
Sij en wilden v niet quijt laeten
Cruyst hem, Cruyst hem wats gheschiet
Riepen die principaten.
Sij doorgeesselden v soete lijf
Een croone hebben sij gevronghen
V bloet liep als beken wt
Als sij was inne ghedrongen
Pilatus verwees v gelijc een dief
V cruys moestij selue dragen
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Ic wil v volgen mijn soete lief
En loochenen alle mijn magen.
Der hemelen glori wert daer begect
Des allen die Inghelen treurden
Mijn lief wert daer opt cruys gereckt
Dat alle sijn aderkens scheurden.
Hij heeft ghesproken met herten coen
So hij hinck aent cruys verheuen
O vader sij en weten niet wat sij doen
Wilt hun dit doch vergeuen.
Ghedinct mijns sprack die scheker met desen
Ghij sprackt met goeden aduijse
Noch heden suldi met mij wesen
Al in den paradijse.
Gelijc het seyl hangt inden wint
Soo hinc des werelts behoeder
Doe sprack hij, wijf siet hier v kint
Ioannes siet hier v moeder.
Mij dorst riept ghij het was doch waer
Al nae mijn salichede
Gal en edick gauen sij v daer
Met groote nijdichede.
Ten lesten riep Iesus met grooter cracht
Daer ick ben om ghesonden
Het is nv altemael volbracht
Ick heb mijn bruyt gheuonden.
Nv beuele ick mijnen gheest
O vader in uwen handen
Hier leedt die sone Gods aldermeest
Met perssen en met banden.
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O vader, o Godt, o Iesus lief
Wilt mijns doch nv ontfermen
Beschermt mij voor den helschen dief
Brengt mij in uwen armen.
Iesus passie en sijn bitter doot
Dat is nv mijn diuyse
Iesus helpt mij wt alder noot
En bringt mij inden paradyse.

[Myn herteken gheeft so menigen sucht]
Een gheestelyck Liedeken op die wyse. Te Mey als allen die voghelen singhen.
Myn herteken gheeft so menigen sucht
Mijn oochsken sterren in die lucht
Tot hem die woont daer bouen
Mocht ick een urken by hem maken vreucht
Daer hem die Enghelen louen.
Hij heeft twee vrindelijc oochkens claer
Daer schiet hij mede der minnen strael
Maer selden coompt hij daer buyten
Sijn Ingelkens singen in sijnen sael
Op herpen en op luyten.
Sijn woordekens sijn seer amoreus
Sijn aenschijn is seer gracieus
Hoe en soudemen hem niet minnen
Hij maeckt mijn siel coragieus
Als hij mij aensprekt van binnen.
Sijn lippekens root als een coral
Sijn kinne lanck van maeten smal
Sijn tanden zijn als yuooren
Sijn voorhooft blincket als cristal
Als albasteren sijn sijn ooren.
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Sijn wanghen die sijn seer sangwijn
Sijn neuse blinckt als een robijn
Veel claerder dan saffiren
Van wesen es hij seer vrindelijck
En soetken van manieren.
Wat wil ick seggen van sijn habijt
Ten is noch siluer noch gout gelijck
Maer claerder dan die sonne
Het betaemt wel sijnder edelheyt
Want tis een Conincx sone.
Gelijck een gout soo blinct sijn haer
Soo gaet hij onder der maechden schaer
Maer niemant sijns gelijcke
Die stemmen die clincken daer alsoo claer
Sij singen daer soete musycke.
Die seraphinnen branden altijt
Sij en geuen der minnen geen respijt
Sij worden van hem ontsteken
Sij aenschouwen die Godtheyt altyt
Nochtans blyft sy ombegrepen.
Sy worden daer al van Godt versaet
Die hier de werelt hebben versmaet
Met haren loosen treken
Sy syn soo vol van sueticheyt
Sy en cunnens niet wt gespreken.

[Ic weet een suyuerlycke]
Een gheestelyck nieu Liedeken op die wyse: Ick had een ghestadich, &c.
Ic weet een suyuerlycke
Geen schoonder die aerde en heeft
Sy woont in hemelrijcke
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In weelden dat sij leeft
Soo wie dat haer lief heeft
En dienen haer met trouwen
Die schoonste bouen alle vrouwen
Die haer dienaers niet en begeeft.
Twee vrindelijck oochskens draecht sij
In allen haer dienaers noot
Daer mede soo veriaecht sij
Allen druck en teghenspoet
Och edel maget soet
Wilt doch mijnder ontfermen
Aensiet mijn suchten en kermen
Als ick eens steruen moet
Ic en can niet vergheten
Haer groote ootmoedicheyt
Ten waer niet wt te spreken
Haer suyuer reynicheyt
Ick wete wel hoe sij heet
Die mijn herteken heeft bevanghen
Nae haer staet alle mijn verlanghen
Tot inder eewicheyt.
Wt Dauidts gheslachte geboren
Vander eewicheyt voorsien
Wt alle maechdekens vercoren
Wat eer mocht ick haer bien
O Maria maget puere
Propheten van goeden leuen
Die hebben van v gescreuen
Soo menige schoon figure.
Och gloyende Moyses doren
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Die brant en niet en verbrant
Schoon roose sonder doren
Al in dat coren gheplant
Weest doch mijn onderstant
En wilt doch voor mij spreken
Als mij mijn herte sal breken
Reyct mij v ghenadige hant.
O alder schoonste duyue
Noyt men so schoon en vant
Reyn taxken van olijue
O duyue die v gewan
Die wter arcken quam
Prijs hebt ghij ons verworuen
Hij es voor ons gestoruen
Die ons dat leuen gan.
Schoon Arons roede bloyende
Reyn maechdelijcke greyn
Fonteyn der minnen vloyende
Al in des hemels pleyn
Rust ghij altijt certeyn
Soo wilt doch voor mij spreken
Als mij mijn herteken sal breken
V dienaer wil ick sijn.
Reijn balsem gaerde ghepresen
Ghij riect als nardus soet
Want ghij condt al ghenesen
Des sondaers wonden groot
Al waren sij totter doot
Als hij die sonden wilt laten
Soet bouen honich raeten
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Helpt ghij hem inden noot.
O suyuer lelie reyne
Noyt smette in v en quam
Een hert sach v alleyne
Seer rasch dat hij tot v swam
Het is geworden tam
Het liet hem iaghen en drijuen
Het woude by v blijuen
Oftet waer gheworden lam.
O Maria die schoonste vrouwe
Wyens ghelijck noyt man en vant
Ick bid v op rechter trouwe
Als ick moet int vreemde lant
Daer ick ben ombekant
Wilt doch mijn leydster wesen
O maghet wtghelesen
Doet mij dan onderstant
O Maria die schoonste kersouwe
Met hemelschen daw bespreyt
O alder claerste vrouwe
Ghij verwint den vyant wreet
Verdrijft doch allen mijn leet
En wiltse bij v bringhen
Al die dit liedeken singhen
Want Godt v geerne verhoort. Amen.

[O lieue heere, danc, loff en eer]
Dit na volghende Liedeken gaet op die wyse. O Venus bant, o vierich brant. Van Sint
Vrsula.
O lieue heere, danc, loff en eer
Soo moet v wesen emmermeer
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Loff, eer, moet ghij gewinnen
Dat ghij dese ionghe maechden teer
Hebt ontsteken also seer
Van binnen
Met uwer soeter minnen.
Wt Betanien soo ick verstae
Soo was gheboren Vrsula
Die weerdighe maghet gepresen
Sij wort versocht voor ende nae
Van eens Conincx sone vroech en spae
Als wij lesen
Loff moet haer altijt wesen.
Als dit verstont die maghet soet
Soo dachte sij in haren moet
Hoe sij hem mocht bekeeren
Godt sant in haren sinne goet
Dat sij den edelen iongelinc soet
Soude leeren
Hoe dat hij Godt sou eeren.
Dat maechdeken sprac o vader mijn
Wij sullen ontbieden den Coninc fijn.
Dat hij drij iaer moet beyden
Dwelck hem sal duncken groote pijn
En dat hij mij tien duysent maechden fijn
Moet bereyden
Die ic tot gode mach leyden.
Als dat heeft verstaen die Coninc saen
Heeft hij die maechden vergaderen gaen
Als hij die heeft gheuonden
Dwelck hij oock gherne heeft ghedaen
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En heeftse tot Bethanien aen
Ghesonden
Tot dien seluen stonden.
Dese schaer vermaert voer metter vaert
Lancx den rijn te Roomen waert
Alsoomen vint bescreuen
Godts Ingel heeft geopenbaert
Des Conincx sone van hooger aert
Verheuen
Dat sij alle sonden laten haer leuen.
Nv hoort doch hoe sij quamen doe
Totter stede van Ceulen toe
Die vonden sij beleghen
Al van die Hunnen wreet van moe
En die liepen als verwoede honden
Hen teghen
En hebbense daer al verslegen
Een wreet tyran alst is bekant
Liep daer hij Vrsula die maget vant
En wildense met hem vueren
Maer sij versmaden hem als vyant
En hij doorschootse al te hant
Tot dier uren
Moeste sy die doot besueren.
Een Coninck vrij die was daer bij
Die heeft Cuneram ghelooues mij
Ghenomen wt den strijden
Hij voerdese te Reenen daer woonde hij
Daer nae wert sij gedoyt wt nijt
Soo wij lesen
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Loff sij haer eewich ghepresen.
Cordula vloot het scheen wel noot
Des anderen daechs hoort wonder groot
Soo quam sij voorts alleene
Een vreet tyran haer oock doorschoot
Dus bleef sij metten anderen doot
Ghemeene
Loff sij v maghet reyne.
Weest allen verblijt in groot iolijt
O suyuer maechden ghebenedijt
Slaet op ons v gesichte
Want ghij mijn patroonerssen sijt
Bidt voor ons tot alder tijt
Die dit liedeken dichte
Dat Godt sijn ziele verlichte.
O weerdighe schaer, o maechden eerbaer
Bidt voor ons Godts moeder claer
O suyuer maechden schoone
Bidt voor ons, en neemt ons waer
Op dat wij moghen comen
Daer ghij sijt en spant die croone
Ghedinct ons inden troone. Amen.

[Och heere van hemelrijcke]
Dit Liedeken gaet op die wyse. Och ligt ghij nv en slaept. Van S. Maria Magdalena.
Och heere van hemelrijcke
Recht eest dat wij haer louen
Sij en heeft geen gelijcke
Al in den troon hier bouen
Tot haerder weirdicheyt
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Soo eest dat ick beginne
Mijnen troost dat aen haer leyt
Loff Godts Apostolinne.
Haren naem es sonder waen
Maria Magdaleene
Penitentie heeft sij ghedaen
En wert van sonden reene
Nae Magdalena dat casteel
Hiet sij Godts liefste minne
Sij vercoos dat beste deel
Loff Godts Apostolinne
Daer Iesus sadt en adt
Quam sij met saluen binnen
Met traenen maectense nat
Sijn voeten wt grooter minnen
Die salue goot sij op sijn hoot
Also ick wel bekinne
Sij bleef bij hem al totter doot
Loff Godts Apostolinne.
Sij verlosten vander doot
Als wij beschreuen vinden
Des Princen vrouwe groot
Die sterf in zee van kinde
Te Roomen als ick vernam
Track hij bedroeft van sinne
Verblijt hij weder quam
Loff Godts Apostolinne.
Ghelijck die roose root
Is sy vol minnen schoone
Sij helpt in alder noot
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Sij blinct nv inden throone
Sij verlicht den hemel claer
Ghelijck een Seraphinne
Mijn siel geue ic haer
Loff Gods Apostolinne.
Uander vrouwen men niet en leest
Die Godt soo had vercoren
Ten had Maria gheweest
Daer hij af wert gheboren,
Groote eere hij haer bewees
Sij was sijn lieue vrindinne
Want hijse selue prees
Loff Godts Apostolinne.
Inde woestynen daer sij was
Wert sij alle daghe verheuen
Vanden Inghelen als ick las
Die altijt bij haer leuen
Dies ick Godt louen moet
Hoe wel ickx niet weerdich en binne
O weerdighe vrouwe soet
Loff Godts Apostolinne.
O weerdighe vrouwe soet
Van Godt soo hooghe ghepresen
Mijn siel na v begheert
Dat sij bij v mach wesen
Bidt voor ons suyuer ieucht
Dat wij Godts rijcke ghewinnen
Want ghij aen hem veel vermeucht
Loff Godts Apostolinne.
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[Trueren alle die willen]
Op die wyse: Het souden drij ghespeelkens goet spaceren gaen in dat wout.
Trueren alle die willen.
Mijn trueren is ghedaen
Ick heb van Iesum mijnen lieue
Soo goeden troost ontfaen.
Hij was verbolgen seere
Godt danck tis al ghedaen
Hij wil met grooter eere
Ons arme sondaeren ontfaen.
Wij louen sijnen name
Om al dat groote goet
Het is ons seer bequaeme
Dat hij ons altijt doet.
Maer dat hij noch doen sal
Dat wert dat beste deel
Dat is ons een goet geual
Hij wert onse al geheel.
Nae deser tijt gegheuen
In eewigher sekerheyt
Daer toe dat eewich leuen
Dat heeft hij selue geseyt. Amen.

[Ryck Godt wie sal ick claghen]
Een gheestelijck Liedeken op die wijse: Rijc Godt wien sal icx claghen.
Ryck Godt wie sal ick claghen
Mijn sondich leuen quaet
Dwelc ghij mij doet mishaghen
Mijn hope mijn toeuerlaet
Hoe dat ick heb verlaten
V ghenaden seer soet
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O Heer compt mij te baten
In druck, en teghenspoet.
Eens iaers stont ick int herte
Van sinte Ignatius goet
Maer nv mijn sondich herte
Treet v gratie onder de voet
Dies roep ick heer ghenade
Verleent mij berou certeyn
Ende en wilt mij niet versmaden
Maer maect v hantwerck reyn.
Met trouwen lieue Heere wilt hooren
Met Dauid mijn innich ghebet
Keert v gramschap ende thoren
Suyuert mijn siele die is besmet
In sonden ben ick ontfanghen
Door Adams eerste misdaet
Vergeeft mijn sondich verstrangen
Onsen eenigen aduocaet.
Och goet ghij doet mij quelen
Dat ick v hebbe misbruyckt
Wee die daer naer Gods beuelen
Caritatich niet en ontpluyct
Maer rucken plucken en teesen
Opstinatich seer versteent
Liefde, tgoet van weduwen en weesen
Bloet gierich hongerich vercleent.
Wat dinghen heb ick bedreuen
Van mijnen ionghen tijt
Mij seluen ghegheuen
Tot gulsicheyt, haet ende nijt
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Mijn quaet is sonder gronden
Ter deuchden ben ick ongereet
O Heer allen mijn sonden
Die sijn mij van herten leet.
Al ben ic nv bedroghen
En schuldich die eewige doot
O Heer wilt ouer mij toghen
V ontfermherticheyt groot
Sonder v heere alleene
So blijf ic int eewich verdriet
Iesus van Nazareene
Met ghenade mij aensiet.
Ten hadde mij niet ghespeten
Had ick uwen wille niet ghekent
Eylaci tsal mij sijn verweten
Door v Godtheyt excellent
Int oordeel daer sal snijden
V woort als messen sier
Seggende den vermalendyden
Gaet van mij int eewich vier.
Loff reyn creatuere
Van mijnder ioncheyt aen
Eylacen tvalt mij soo suere
Dat ick oyt quaet began
Vernieut mij in woorden in wercken
Dat ick mach houden v gebot
Wilt mij in uwe wegen stercken
Dat bid ic v mijn Heere mijn Godt.
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[Ryck Godt wie mach ick clagen]
Op die wijse alsoot begint.
Ryck Godt wie mach ick clagen
Dat heymelijc lyden mijn
Dat mij dit vleesch doet dragen
Brengende den geest in pijn
Ic vinde mij bedrogen
Om dat ick mij op menschen verliet,
Daer ic alleen moeste plogen
Te stellen alle mijn vermoghen
In Iesus Christus swaer verdriet.
O vleesch vol auontueren,
Suldi van mij niet gaen
Dat mij troost mach ghebeuren
Door Godts geest soet bystaen
Mach ick gheenen troost verweruen
Soo blijft mijn siel in swaren druck,
Moet ick Godts gratien deruen
In wanhope sal ic steruen
En lijden dat eewich ongeluck.
O Iesu Godt van minnen
Helpt mij in desen noot
O waerheyt troosterinne
Ic bid v met herten deuoot
En laet mij niet verloren
Staet mij by want wel sijn mach
Tgene dat ick hadde vercoren
Doet mij in drucke versmoren
Dat clage ic nacht ende dach.
O Christelijcke gheesten
Die gheerne Godts woort hantiert
Als ghij van dien maect feesten
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Dat ghij v soo niet en regiert
Ghelijck dees drinckers stercken
Die altijt rellen van Godts woordt cracht
Verachtende alle wercken
Oordeelen alle clercken
Door des drancx wijsheyt qualijck bedacht
Die dit liedeken dichte
Swerelts vrinden sijn hem ontgaen
Al houden sij hem voor slichte
Noch heeft hij wijsheyt gedaen
Al heeft hij nv verloren
Alder werelt vrintschap en macht
Een ander heeft hij vercoren
Door wien hij alle thoren
Ontvliet, ende alle vreucht verpacht.

Een schoon gheestelyk Liedeken
Laet ons met sangen nv gaen verblijden
Den Heere belijden ghij volck van Israel
Hoort mijn geboden seyt Godt tot alle tijden
Ick sal v bevrijden, ick ben v Godt en niemant el
En soect geen ander Goden ick segt v wel
Alle ander Goden die heb ic v verboden
De selue te eeren met sanghe en met spel.
Israelsche kinders wilt mij aenbeden
En v besteden in mijn ghebot vayllant
Ick ben v hooft ghij sijt mijn leden
Leeft met vreden mijn volck alsoo playsant
Ick heb v ghebrocht wt Egypten lant
Cost ghijt beseffen, ghij soudt mij verheffen
Bouen alle gout oft costelijcken pant.
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Dits mijn ghebot wilt hier nae vierich haken
Bouen alle saken ghelooft die woorden mijn
Ghij en sult geen vreemde Goden maken
Om voor v te waken ben ick die heere dijn
Paulus die seyt dat al afgoden dienaers sijn
Die de werelt aenhanghen
Met giericheyt beuanghen
Schouwet sulck verstranghen
Ghelijck ghij sout fenijn.
Die de werelt met haer wellusten aenschouwen
Ende die op haer betrouwen, sullen als stoff vergaen
Ghelijck sij quamen in sdoots benauwen
Die met Madians vrouwen teghen mij hebben misdaen
Dus op mijn woorden alleen wilt staen
Van druck en lijden so sal ick v beurijden
En met v strijden
Hout ghij mijn soet vermaen.
Ick ben v vader ghij moet met mij leuen
Hoe soudick v begheuen mijn kinders al ghemeyn
Wij in mij gelooft, hij en sal niet sneuen
Want ick sal hem gheuen mijn rijcke certeyn
En hij sal wercken doort ghelooue reyn
Die mij eere bewijsen, die sal ick mede prijsen
Bij mijnen vader al in des hemels pleyn.
Ick ben den steen daer ghij al moet wt drincken
Ick wil v schincken wt liefden mijnen gheest
Om dat ghij soudt mijns naems eewich gedincken
Niemant crincken smaeckt mijnder woorden keest
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Hoe ghij sult spreken en weest niet bevreest
Alsmen v sal stieren
Voor Coninghen ende Princieren
Ick sal uwen mont regieren
Om tantwoorden minst ende meest.
Ick ben een Prince wilt mij behagen.
En wilt niet versaghen Dat seg ick v voorwaer
Ghij moet mij mijn cruyce helpen draghen
In alle laghen, al vallet v dicwils swaer
Allen v lijden dat gaet mij alsoo naer
Als den appel mijnder ooghen
Dus wilt al ghedooghen
Want gij sult aenschouwen mijn lieffelijck aenschijn claer.

Een nieu Liedeken.
Hoort al na mij, verstaghet wel mijn reden
Weest vrolijck ende blij, schout nyt tot allen steden
Want die wil staen in nijt
Die wort veel vreuchden quyt, tot alder tijt
Dus tegen v sinnekens strijdt, stelt v herte
In vreden, in vreden, in vreden.
Nv sietmen veracht al op den dach van heden
Die wijsheyt verpacht
Die wort nv af ghesneden
Sij hebben hier dat regiment
Die in sonden sijn verblent
Tis wel bekent
Maer weest ghij diligent: En stelt v hert. &c.
Al siet ghij nv die sommighe rustich treden
Soo denckt ende peyst bij v
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Het is hier haest geleden
Sij triumpheren hier
Sij maken blyde chier In wijn in bier
Schout altijt quaet bestier
Ende stelt v herte in vreden. &c.
Tis al confuys, van bouen tot beneden,
Een yghelyck weet sijn cruys
Godt laet hem wel met vreden
Die nv wat hier lijdt
Hier naemaels hem verblijdt
Des seker zyt
En stelt v herte in vreden. &c.
Prince watmen seydt
Van desen nieuwen seden
En wert toch niet verleyt
Al wort ghij seer ghebeden
Ondersoect die gheesten wel
Oft sij Godt syn rebel
In haer voortstel,
Ende schaut alle leeringhe fel
Ende stelt v herte in vreden
In vreden in vreden.

[Och wilt aenmercken ghy weeldige herten]
Op die wyse. Mishouwet so is den name myn.

Och wilt aenmercken ghy weeldige herten
V crancke natuere die sterffelyck is
En doet ghys niet het sal v smerten
Als comt die doot die vreeselyck is

Het hofken der geestelycker liedekens

clxx
Hier om soo wilt v spoyen
Die werelt te verfoyen
Ick leert v als die wijse doet
Wat batet al als ick steruen moet.
Steruen so moeten wij arm en rijcke
Wat willen wij ons vermeten dan
Die pijne der hellen sal dueren eewelijcke
Hij is wijs diet bevroeden can
Want dansen ende springhen
Het sijn al verganckelijcke dinghen
Die doot neemt ons het leuen soet.
Wat batet.
Bereyt v huys in corter stonden
Of die doot sal v den wech ondergaen
Och wee den ghenen die dan steruen in sonden
Die sullen dan loon nae haer wercken ontfaen
Als die ooghen sullen keeren
Ende therte v sal faelgeren
Waer blijft dan tgeselschap en daertsche goet
Wat batet al als ick steruen moet.
Alsijt ghij beswaert met fantasien
Al sidi nv bevreest al voor die doot
Wilt ghij voordaen nv vromelijck strijen
Godt sal v helpen wt alder noot:
Aldus leert die werelt haten
Ende wilt die sonden laeten
Die doot cost ons doch vlees en bloet.

Wat.

Adieu prieel vol alder wellusten
Bedriechelijcke werelt een cort solaes,
Ick wil in Godt gaen soecken mijn ruste
Ick moet doch eens worden der wormen aes
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Wat salt mij profiteren
Houeren ende bancketeren
Als die doot compt snel ende onbehoet, wat batet.
Waer sijnse die pleghen te triumpheren
Sy sijn ghepasseert men sietse nv niet
Wat willen wij dan ghenoechte hanteren
Alst eynde niet en is dan verdriet
Dus laet ons gaen beginnen
Ons seluen te verwinnen
Want de doot compt rasch op den staende voet

Wat

Laet ons nv princelijck leeren steruen
Beschreydende met tranen ons misdaet,
Ende vreesen den Heere wij en sullen niet bederuen
Ende dienen Godt elck in sijnen staet,
Want waer wij ons keeren
Scriftuere sal ons leeren
Dat teghen die doot en is schilt noch boet.
Wat.

[O vat vol swaerder sonden]
Een deuoot Liedeken gaet op die wyse: O Radt van auonturen.
O vat vol swaerder sonden
Waer sal ick henen gaen,
Mijn misdaet is quaet om gronden
Dat ick al hebbe misdaen
Veel regaels heb ick gesopen
Mijnen buyc es vol fenijns
Ten tijt is mij ontslopen
Maer ick roep eens om hope
Soete Iesu ontfermt v mijns.
Ick ben een drooghe corste
Een schapken van deuchden bloot

Het hofken der geestelycker liedekens

clxxij
Ick slaen al voor myn borste
Met vasten betrouwen groot
Ick bid v lieue heere
Wilt my nv ghenadich syn
Op dat ick nemmermeere
En come in svyants verseere
O Iesu ontfermt v myns.
O Iesu van Nazareene
Myn sonden syn sonder ghetal,
Dies ick met ooghen weene
Ick en weet waer ick varen sal
Ick bid v om ghenade
Om een luttelken termyns
Op dat ic mach myn schade
Verhalen al come ick te spade
O Iesu ontfermt v myns.
Ghy hebt doch willen steruen
Voor ons die bitter doot
En hebt voor ons willen verweruen
Die eewighe blyschap groot
Die Adam hadde verloren
Dies lijde ick veel ghepeys
En roepe noch als te voren
Heer Iesu wilt mij aenhooren
O Iesu ontfermt v myns
Ick bid v met knien ghebooghen
Iesu diet al beschermt
Wilt my doch nemen in dooghe
Als den moordenaer, my ontfermt
Doen ghy daer hebt ghehanghen
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Al voor die helsche vileyns
Dies roep ick met verlanghen
Met traenkens ouer mijn wanghen
Heere Iesu ontfermt v mijns.
O menschen allegader
Die in Godts kerstenheyt zijt
Bidt Godt den hemelschen vader
Dat ick doch worde verblijt
Dat hij mij wil beschermen
Al voor dat helsche ghecrijs
Dus wil ick noch eens kermen
En roepen met openen armen
Soete Iesu ontfermt v mijns.

[Wy Ionghe sinnen]
Een geestelyck Liedeken op die wyse, Den tyt es hier.
Wy Ionghe sinnen
Comen om druck te verwinnen
Met groot iolijt
In desen soeten tijt
Wilt doch sonder nijt
Ons ionghe bende aensien
Sijt ons doch ionstich
Al en sijn wij niet seer constich
En wilt niet benyen
Ons simpel cleyn ingien.
Maer wilt v verblijden
Stelt allen druck besijden
Verblijdt v sonder quaet
Schout gulsich ouerdaet
Laet varen Martis saet
En Venus ombestier
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En laet v ionghe sinnen
Van Bacchus niet verwinnen
Weest ghemaniert
Als ghij blijschap hantiert
Maer wilt aenschouwen
Wat dronckenschap can brouwen
Wat dat Noe
En Lodt sijn dochter de
En Alexander me
Versloech sijn vrindt minoot
Absolon vermoorde
Syn broeder wijt oyt hoorde
En Holofernes groot
Wert van Iudith gedoot.
Wilt niet gelijcken
Den ouerdadighen rijcken
Soo ons Lucas schrijft
Dies wel indachtich blijft
Die Lazarum verstijft
Sijn spijse niet en boot
Maer wilt ontfermen
Den hongerigen ermen
Breckt hem v broot
Laeft hem in sijnen noot.
Het woort der propheten
En moochdi niet vergeten
Wee v lieder quaet
Die smorghens vroech opstaet
Om te wesen versaet
In dronckenschap versmoort
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Om droncken te sijne
Te berren vanden wijne
En ligghen verstoort
In gulsicheyt versmoort.
In v maeltijden
Hoort den propheet belijden
Hoortmen gheschien
Sanc ende melodyen
Herpen om verblijden
En trommelen ghecrijt
Wijn en lecker brocken
Sietmen v lieden slocken
Maer in corter tijt
Ghij rasch ter hellen sijt.
Prince wilt ghedincken
Wacht v van droncken drincken
Hout maete altijt
In deuchden sober sijt
Laet varen alle spijt
En al op dit termijn
Wilt vreucht vermeeren
Schout dronckenschaps vseren
Op dit termijn
Met ons wilt vrolijck sijn.

Een gheestelyck Liedeken.
Met vreuchdelijcken sinnen
Singhe ick een vrolijck liet
Al vander minnender sielen
En van dat minnelijck een
Maer het is een een
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Het is een een alleen
Heer Iesus eest die ick meen
Hij is dat minnelijck een
Daer bouen al in dat hoochste
Daer rust dat een alleen.
Die siel die queelt van minnen
Al nae dat eewich een
En vraghet haren sinnen
En sijdi niet dat een
En sij antwoorden neen
Maer het is een een
Het is een een alleen
Heer Iesus eest die ick meen
Hij is dat eewich een
Daer bouen al in dat hoochste
Daer rust dat een alleen.
Die siele die stert noch hooger
Daer die sonne soo claer schijnt
Sij vraecht der sonnen en maene
En sijdi niet dat een
En sij antwoorde neen
Maer het is een een
Het is een een alleen
Heer Iesus eest die ick meen
Hij is dat eewich een
Daer bouen al in dat hoochste
Daer rust dat een alleen.
Die siel vlooch noch hoogher
Bouen alle gheschapentheyt
Daer vant sij alle Godt Ingelen
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In grooter vrolijckheyt
Sij vraechden wt grooter minnen
En sijdi niet dat een
En sij antwoorden neen
Maer soeckt dat een alleen
O soeckt dat een alleen
Heer Iesus ist die ick meen
Hij is dat minnelijck een
Daer bouen &c
Die ziel die vlooch noch hoogher
Bouen alle gheschapentheyt
Daer vant sij alle Godts heylighen
Met grooter claricheyt
Sij vraechden met grooter vreuchden
En sijdi niet dan een
Maer sij antwoorden neen
Maer het is een een
Het is een een alleen
Och Heer Iesus eest die ick meen
Het is dat eewich een
Daer bouen &c
Die siel die vlooch noch hooger
Bouen alle Cherubinnen
Daer sach sij Maria die moeder Godts
Met grooter bernender minnen
Sij hadt met grooter ootmoedicheyt
Doet mij dat een bekinnen
Want ic begeer dat een
Met ganscher herten reen
Och Godt had ic dat een
Dat een dat een alleen
Heer Iesus eest die ick meen.
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Hij es dat eewich een

Daer bouen &c.

O ziel ghij sult bekennen
Dat hoochste minnelijck een
Sonder beginsel en eynde
Soo es mijn soon alleen
In drij persoonen een wesen
Maer een gewarich een
Och Iesus es dat een
In hem es vreuchde alleen
O siel nu vint dat een
Dat een dat een alleen
Heer Iesus eest die ick meen
Mint hem en anders geen
Mijn soon die is dat een
Nv suldi eewelijck leuen
Al bij dat een alleen
Nv suldi.
Iesus die nam die siele
Met grooter minnelijckheyt
Hij dructense aen sijn sijde
Met grooter vrolijcheyt
Die siel versmelte van minne
Van grooter dancbaerheyt
Och doen had sij dat een
Met allen heylighen ghemeen
Och doen had sij dat een
Dat een dat een alleen
Heer Iesus eest die ic meen
Hij es dat minnelijck een
Daer sal sij eewelijck leuen
Al bij dat eewich een.
Daer sal.
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[Ontwaeckt ghij menschen ouer al]
Een nieu Liedeken op die wyse: Te Mey als allen die vogelkens singhen.
Ontwaeckt ghij menschen ouer al
Siet wat v Christus geuen sal
Rijst wt den slaep der sonden
Op dat wij mogen groot en smal
Vrome campers sijn beuonden
Wilt v bekeeren wt liefden soet
Ende bidt altijt met grooten ootmoet
Ende wilt lancmoedich wesen
Op dat wij moghen sijn behoedt
Van die leeren verkeerde wegen.
Ghij sijt ons trooster ons toeuerlaet
Dus willen wij doen nae uwen raet
Ende ons van v niet keeren
Op dat wij niet en comen te laet
Metten den dwasen in veel oneeren.
Hij roept ons allen groot en cleyn
Comt tot dat leuende water reyn
Om niet sal ickt v geuen
Ghij sijt versoent door mij alleyn
Waer voor wilt ghij dan beuen.
Uan hem compt alle salicheyt
Hij is den wech ende die waerheyt
Die daer leydt totten leuen
Comt allen tot mij soo Christus seyt
Ick en sal v niet begheuen.
Wilt v fonderen op Christus woort
En wandelt in sijnder liefden voort
En wilt daer niet aff scheyden
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En laet ons houden eendrachtich accoort
En laet v niet verleyden.
Hij heeft ons gheroepen tot eenen lichaem
Als kinderen tot sijnen dienst bequaem
Soo Paulus schrijft warachtich
Totten Ephesien vintmen staen
Sijt dit altyts voordachtich
Een ghelooue, een doopsel, ende een Heer
Wacht v wel van verkeerde leer
Die niet en ouer comen
Met Christus woorden ende leer
Want Godt salse verdoemen
Wy moetense schouwen als fenyn
Want wy van Christus schapen sijn
Die hooren sijn stemme crachtich
Dus volcht hem nae verstaet wel mij
In syn weghen warachtich.
Mijn iock is soet, mynen last is licht
Spreckt altoos, Godts woorden niet en swicht
Ende wilt daer aff vermonden
Op dat wy niet ghelyck den knecht
Versmoort en liggen in sonden.
Christus heeft ons seer bemint
Meer dan een moeder haer eygen kint
Alsoomen mach aenschouwen
Hij en verlaet ons niet diet wel versint
Al die op hem betrouwen.
Lof princelijcke heere ient
Die ons die waerheyt maect bekent
Door uwen gheeste van bouen
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Die ons van den vader is ghesent
Ende wilt hem altijt louen

[Hoort toe alt tsamen bidt ende waeckt]
Een schoon gheestelijc Liedeken inhoudende die x. geboden Godts, op die wyse alsoot
begint.
Hoort toe alt tsamen bidt ende waeckt
Want wij nae Godts beelt sijn ghemaeckt,
Ende v sinnen wilt op heffen
Godts thien gheboden te houden naeckt.
Daer door suldi vreucht beseffen.
Dat eerste ghebot seer excellent
Godts liefde altijt in v herte prent
Met siele met sinnen ende oock met crachte
Maer eenen Godt sij v bekent
Dient hem bij daghe ende oock bij nachte.
Int tweede ghebodt verbiet ons Godt
Ghij en sult niet sweren noch nemen in spot
Den naem Godts in ydelheden
Want die veel sweert die doet als een sot
Ende sijn logijs wert hier beneden.
Dat derde ghebot hoort wel nae mij
Houdt wel den Sabaot van wercken vrij
Ende allen die heylighe daghen
Hoort misse hoort vesper dat seg ick dij
Doet deucht soo moochdi Godt behaghen.
Dat vierde ghebodt maect v wijs
Eert vader ende moeder soo crijchdi prijs
Ende die bouen schreuen sijn verheuen
Eert oock v ouders nae tscrifts bewijs
Soo suldi leuen sonder sneuen.
Dat vijfste ghebodt dat Godt verboot
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Met wille, met wercken en slaet niemant doot
En wilt oock niemans doot begheren
Want die hem bringt in sulcke noot
Moet hem met Lucifer gheneren.
Dat seste ghebot ick segghe v bloot
En stelet niet al hebdijs noot
Want tis een groote schande
Een dief verdient te steruen die doot
Ende te hanghen aen die helsche mande
Dat seuenste ghebodt mijn woorden vaet
Verbiet oncuysheyt in elcken staet
Sij doet soo menich mensche sneuen
Luxurie ende ouerspel die sijn soo quaet
Ghebannen wt dat eewich leuen.
Dat achtste ghebot verstaet mij wel
Verbiedt valsche oorconde ende leugen fel
En wilt oock niemanden bedrieghen
Tcomt menich menscht int helsche gequel
Met groote leugenen te liegen.
Dat negenste gebot ons claer verbiet
En begeert v enen mensche huysvrou niet
Ionc wijf, noch knaep in geen maniere
Anders ghij quaemt in groot verdriet
Ghequelt al metten viere.
Dat thiende gebot hoort sijdi vroet
En begeert onrechtelijck niemants goet
Sijt metten uwen wel te vreden
Schout alle giericheyt die dolen doet
Oft ghij comt in die helsche steden
Ghij iongers ende ghij oude lieden
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Wilt op v seluen wel besien
Oft die geboden sijn wel gehouwen
Daer met doet penitentie van dien
Oft ghij moet in die helle schouwen.
Wilt mijns ontfermen ghenadich Godt
Ouertorden heb ick v ghebot
Och heere willet mij vergeuen
Laet mij niet comen int helsche cot
Maer bij v in dat eewich leuen.

[Nv laet ons alle danckbaer sijn]
Een gheestelijc Liedeken, om op die gratie te singen.
Nv laet ons alle danckbaer sijn
Ons Heer ons Godt ons Vader
Die ons van bier van wijn van dranck
Versaeyt heeft alle gader
Van vleys en ander goede spijs
Ghecockt bereyt seer menich wijs
Wilt hem v hert aencleuen
Hij en sal v niet begeuen.
Die sone Godts gebenedijt
Die willen wij mede louen
Die ons van sonden heeft bevrijdt
Wanneer wij waren verschouen
Die soo minnelijck ons heeft ontfaen
Ende inder noot niet af en wilt gaen
Bemint hem in dit leuen
Hij en sal van v niet scheyden.
Wij dancken oock Godt den heyligen Gheest
Van sijnder visitatie
En hadden hij by ons niet gheweest
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Ons vreucht waer tribulatie
Hij es een trooster int verdriet
Want sonder hem en sijn wij niet
Wilt hem v herte bereyden
Hij en sal van v niet scheyden.
Wij willen die waert oock dancken seer
Diet al heeft laeten coken
Hij heeft soo wel bewaert sijn eer
Want ons en heeft niet ghebroken
Wij dancken oock dit gheselschap goet
En sijt vrolijck met herten soet
Dat ghijlien sijt ghecomen
Wort dancbaerlijck ghenomen.
Wij en willen oock vergeten niet
Die van hier sijn ghescheyden
Op datse den Heer wt allen verdriet
Al in sijn rijck wilt leyden
Want soo wij doen, sal ons gheschien
Wanneer wij dit leuen vlien
Aldus soo wilt voor desen
Eenen pater noster lesen
Wij willen ons wat verblijden nv
Tis nv een dach van vreuchden
Van swaricheyt ons maken schouw
Soo mogen wij wat verieuchden
Den boghe en mach niet gespannen staen
Hier om altijt laet droefheyt gaen
Tis nv gheenen tijt van schreyen
Wij willen ons wat vermeyen.
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Een nieu gheestelyk Liedeken.
Ionck hert laet v trueren
Schipt eenen nieuwen moet
V sal noch troost ghebeuren
V bruydegom is soo goet
Hij wilt noch op v dincken
En beteren al v leet
Sijn bloet sal hij v schincken
En geuen het bruyloft cleedt.
Sij heeft haer hooft op gesteken
Die siele met sonden ghewont
Aen Iesus vloyende beken
Gheleydt haren rooden mont
Wilt mijn herte conforteren
Met uwen rooden wijn
Ic sal mij tot v abandoneren
En dijn vrij eyghen sijn.
Compt in mijn armen rusten
Mijn bruyt mijn duyfken soet
Ick sal boeten al v lusten
Ick bin dat hoochste goet
Mijn waterken can versaden
Altijt versch en altijts nieu
Dus leert die werelt versmaden
En segt der sonden adieu.
Mijn herders raet wil ic volghen
Ic schaepken ruyd en onvroet
Veel regaels heb ick geswolghen
Deur mijnen hooghen moet
Mijnen moet heeft mij doen vallen
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Al inder sonden cuyl.
Dus is mijn hert vol gallen
En mijn bruyloft cleedeken vuyl.

[Sal Christi bruyt noch langhe trueren]
P.S.
Een nieu Liedeken op de wijs. Winter somer euen groen.
Sal Christi bruyt noch langhe trueren
Sal tschipken lange drijuen inden wint
Sal ons gheen sueticheyt van troost gebueren
Wij sijn toch al eens moeders kindt
Wech alle verscheuringe en ketterye
V voorspel es toch min dan hoy
Hanct aen Christum en vliet alle fantasie
En roepet altyts viue le roij
Uiue le roij dat is nu int saisoene
Het vloyt het groeyt nu ouer al
Viue le geulx was ooc hier voormaels groene
Tverdwijnt nv heel deur sijnen val
Alle plantinghe die van Godt niet en es vercoren
Moet corts vergaen al waer sij moy
Keert toch in tijts ten es niet al verloren
En roepet thaluen weghe viue le roy
Wilt toch altyts aen Christum cleuen
En aen den Coninck het edel bloet
Soo mocht ghij naemels eewelijck leuen
Teghen sijn ouerhoot steken en was noyt goet
En wilt v moeders borsten niet verlaten
Sijt ghij een schaep blijft in v coy
De woluen die loopen lancx der straten
Blijft thuys en roepet viue le roy

Het hofken der geestelycker liedekens

clxxxvij
Onse sonden hebben ons dit bier gebrouwen
Dat wij drincken nu alle ghemeyn
Wie sach oyt tgeestelijc volck toch soo verflauwen
En deerlijck ooc groot ende cleyn
Laet ons ons toch keeren eer ons die doot beuangt
Vleysch, werelt, sonde het is al soy
En hoortse niet al blaest de helsche slange
Bidt Godt en roepet viue le roy
Prince.
Laet v die opden doolwech sijt gheseten
Onderrichten met der schriften reyn
Keert v, Christus en sal v niet vergheten
Al waer v minst verstant niet cleyn
Wt liefden willen wij bidden voor onsen broeder
Al es ons oude beter dan sijn nieu
Wie vielen oock waer Christus niet onse behoeder
Wij roepen viue le roy en viue le dieu.

[Israel die dleuen groot en cleyne]
Den lofsanck gesongen van Barach ende Debora, als die bloedighe bij Sijsara
versleghen was, Int boec der Rechteren. Cap. 5.
Israel die dleuen groot en cleyne
Vrijmoedich int perikel hebt gheleyt
Looft Godt den heere nv int gemeyne
Ghebenedijt sijn maiesteyt.
O heere als ghij door Seir sijt ghetogen
En door Edom dat roode sandt
Die hemels douden en die wolcken vlogen
Vol waters, deerde beefden aen elcken cant
Die vroomheyt was wt Israel verloren
Als Debora es cloeck op gestaen
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Nieuwe vendelen heeft Godt vercoren
En svyants poorten wech ghedaen.
Schilden, hellems, swerden en speren
En waren in Godts legher niet ghesien
Es Godt met ons wie can ons deren
Onsen vyant die moet voor ons vlien
Die Coninghen sijn ghecomen om strijden
Met den benden slands van Chanaan
Wat batet sij en sullen niet verblijen
Met ghelt oft roof wat hebben sij dan
Wt den hemel es daer teghen geuochten
Met den sterren in haren loop gestelt
Die daer stonden in slachordens gevlochten
En dreuen Sijsaram wt tvelt.
Ghebenedijt bouen allen vrouwen
En groot geacht sijt ghij Iahel
Die met den naghel sonder flouwen
Bringt Sisaram in sdoots gequel.
Prince.
Prince dus sullen sij alle varen
Godts vyanden seer fel en quaet
Godts vrinden sullen naemaels openbaeren
Als die son in den daegeraet.

[Laet ons nv alle ghemeyne]
P.S.
Een nieu Liedeken ghemaect by. P.B.
Laet ons nv alle ghemeyne
Louen dat kindeken cleyne
Het storf voor ons die doot
Hij es die troost fonteyne
In onsen lesten noot.
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Tot Bethleem is hij geboren
Hij sal Damascum storen.
Ende Babilon confuys
En leyden sijn wtuercoren
Tot sijnen vader thuys.
Syon laet nv v claghen
Hierusalem treckt aen dijn baghen
Maeckt v herteken gereyt
Een kindeken ionck van daghen
Dat wort ons toe gheseyt.
Die sterckheyt ligt ghebonden
Tverloren schaep es vonden
De Coninck wort een knecht
Wij crijghen deuchden voor sonden
Want dat crom was es nv recht.
Siet Aharons roede bloien
Siet Moyses boomken groyen
Siet die son al inden stal
Siet Gedeons wolle vloeyen
Van den dau nv ouer al.
Prince dits tuwer eeren
Wilt toch aent kindeken leeren
Goet en ootmoedich sijn
Hij sal ons vreucht vermeeren
Hij maeckt van water wijn
Die dit liedt eerst heeft gesongen
Liefde heefter hem toe bedwonghen
Van Iesus, en niemant el
Looft hem met allen tonghen
Met herpen en met spel.
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[Na die werelt die menschen loopen]
Op die wys. Ghy sterffelycke beelden.
Na die werelt die menschen loopen
Als die honden na den haes
In haer doot sij loopen met hoopen
Hoe dwaes, hoe dwaes, hoe dwaes,
Es menich mensch eylaes
Hoe cort is swerelts solaes.
Na wellust veel verlangen
Als den vis doet na het aes:
Als den vis werden sij geuangen
Hoe dwaes. &c.
Die die rauen nestelen laten
Dwalen sij niet: mij dunckt iaes:
Met regael sij vullen haer vaten
Hoe dwaes. &c.
Die vreucht vant eewich leuen
Hooren sij als een viesuaes:
Voor eeck sij die wijnen geuen,
Hoe dwaes. &c.
Het oordeel, die doot snelle
Achten sij min als een blaes,
Haer siel is te coop om een spelle
Hoe dwaes. &c.
Ghij princen van Godt vercoren
En weest niet al Thomas
Gheloift eer ghij zijt verloren
Hoe dwaes, hoe dwaes, hoe dwaes,
Es menich mensch eylaes
Hoe cort is swerelts solaes.
Finis.
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Een gheestelyck Liedeken.
Hoort ghij mannen hoort, tsij arm oft rijcke,
Den Coninck der glorien, heeft liberael
Hoort ghij mannen hoort, voor een ijeghelijcke,
Een croon op ghehanghen int tshemels sael
Dees croon noyt mensch en sach,
Met strijen men die winnen mach
Alle daech machmen sonder schandt beginnen,
Hoort ghij mannen hoort,
Met vromelijck strijden is dees croon te winnen.
Hoort ghij mannen hoort, dees croon sal euwelijcke
Ist dat ghijse wint, v gegeuen sijn:
Hoort ghij mannen hoort, het hemelrijcke
Waer dat noch verdriet wesen sal, oft eenich pijn
Maeckt v dan op die been
Sijt ghij oft groot oft cleen
Alle daech vernieut, na staet tbeminnen
Hoort ghij. &c.
Hoort ghij mannen hoort, wilt ghij nv weten,
Met wijens dat v nv te strijen staet
Hoort ghij mannen hoort, dees moeten sijn verbeten
Die werelt, het vlees, den vyant quaet
Dees sijn altijt rebel,
Ons Coninck { weet ghij wel }
Om die croon tontfaen dus wilt beghinnen
Hoort ghij mannen. &c.
Hoort ghy mannen hoort die wil aenueerden
Den strijt, hy en derff niet sijn versaecht:
Hoort ghij mannen hoort, als sijn vermeerden
Ruyters, den moet euen vrome draecht
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Want den Coninck diet al siet
Sijn hulpe altijt biet
Die die croon om sijnen wil beminnen
Hoort ghij mannen &c.
Hoort ghij mannen hoort, wilt ghij sijn aengeschreuen
V wert tbroot des leuens gegeuen op die hant
Hoort ghij mannen hoort, Ghij moet u ouergeuen
Als crijchslieden plegen, bereyt aen elcken kant
Ghij moet swaer cleeden doen wt,
Een harnas nemen dat sluyt
Met den wille, te minsten beginnen
Hoort. &c
Hoort ghij mannen hoort, schijnt dit te swaer te wesen
Denckt in wiens dienst dat wert ontfaen
Hoort ghij mannen hoort, sijn bloet ghepresen
Heeft hij voor v gestort, die doot aenghegaen
Het is ons Godt ons heer,
Allen goet ist, wildy meer.
Wilt die croon { tis v profijt } beminnen.
Hoort. &c
Hoort ghij mannen hoort, soeckt ghij practijcken
Hoe dat ghij dees vyanden, sult aengaen:
Hoort ghij mannen hoort, met meest te wijcken,
Met vierighe pijlen, sult ghij best bestaen
Want wie vliet, haer ontgaet:
Die Godt bidt tot sijnder baet,
Seynt sijn Engels die ons saec beminnen
Hoort. &c
Hoort ghij mannen hoort, dunckt v dit niet te wesen
Kenmerckt eens wat dat Elizeo is gheschiet:
Hoort ghij mannen hoort, van Israhel wilt lesen
Thobiam Mariam en Ioseph aensiet
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Want som sijnde gheuliet
Ontgaen sijn al tverdriet
Door die Engels wilt dan stout beginnen.

Hoort. &c

Hoort ghij mannen hoort, vint ghij nv tijtelijcke
In strijden verdriet, v oogen eens opslaet:
Hoort ghij mannen hoort, het eewich rijcke
Hoe dat in den hemel die croon blinckende staet
Siet hoe ghij moocht sijn gheeert,
Salich wie dus strijden leert
Niemant en can dees croon genoech beminnen

Hoort.

Hoort Princen hoort, nv die croon is opgehangen,
Te velde doch coompt, eer v verrast die doot,
Hoort Princerssen hoort, wilt oock met ganghen,
Want uwen loon sal wesen euen groot,
Wie ghij sijt neempt eenen moet
Hout voor v deewich goet
Sijt ghij groot oft cleyn wilt terstont beginnen:
Hoort ghij mannen hoort
Met vromelijck strijden is dees croon te winnen.
Amen.

Een gheestelijck Liedeken.
O Heer Godt, o leuende fonteyne,
Hoe soet sijt ghij, int tshemels pleyne,
En sal ick v, nummermeer ghebruycken.
Ws dorst mij { ghij wetet heer } certeyne.
Als een ygelijck ghij sijt ghemeyne,
En sal ick v niet eens sien ontluycken.
O heer wanneer sal ick v fonteyn genieten.
Wanneer sal sij o heer,
Gracioselijck mijn siel begieten.

Het hofken der geestelycker liedekens

cxciiij
Och wie gheproeft hebben hoedanich ghij sijt,
Beuinden hier hemels, Enghels iolyt
Wat solaes isser dan in v te vinden
Wie v ghenaken, moeten sijn verblijt
Dus haer mijn siel op haer besten ontwijt,
Sal den dorst, v fonteyn niet eens ontbinden
O heer wanneer, &c.
Seer hooch, seer diep, seer wijt springt v fonteyn,
Die aerde laeft ghij van weirden cleyn,
Waer compt ghij, en niet allen vruchten groeden:
En sal ic dan niet eens, van v schaepkens eyn
Genieten dorstich v gracie reyn.
Salt schaden dat in mij die deuchden bloeden.
O heer wanneer &c.
Wie heeft ooit flau geweest, in goeden strijt,
Die door v ghelaeft niet en werde verblijt?
Waer en is door v gheen victorie comen?
Als heer, mijn siel in haer flaeutheyt belyt
Haren dorst dan blussende, haer beurydt
Tot victori, sult ghij v kint niet vromen?
O heer wanneer &c.
Der sielen wonden, maeckt ghij al gesont,
Die crancken sterct ghij wie ghij wert geiont
Hoe schoon maeckt ghij die siele fonteyne claer.
Als een hert gelaeft wie ghij v gont
Loopen vlietich die ierst waren seer ghewont
V te deruen, sou mij dan niet maken misbaer?
O heer wanneer &c.
Door v fonteyn door v leuende vloet
Sijn versaet alle heylighen int Paradijs goet.
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Hoe schoon ist door v al int themels prieel
Wie is die v daer proeft, en niet singhen moet
Alleluya, o dranck bouen honich soet,
En gaet ghij niet te bouen het besten iuweel?
O heer wanneer. &c.
Diet meer, dan, o heer hoe het hert strijt aensiet,
Midts dorstich, thert splijt, tgaet te niet,
O vader en can tkint niet verweruen
Aenmerckt mijnen brant, die tot noch van my vliet,
Een druppelken gont tuwer eeren dat geschiet
Sal een Conincks kint van dorste steruen?
O heer wanneer &c.
Princersse Maria siet mij eens aen:
Wilt Engelkens v oogskens, op mij eens slaen,
Sal mij o vrienden Gods, een droncxken falen.
Ick belije heer mijn schult, ick heb dick misdaen,
In ghenade wilt mij o Bruydegom ontfaen
Wilt ghij { neen ghij } dat ick sal bequalen?
O heer wanneer sal ick v fonteyn ghenieten
Wanneer sal sij o heer
Gracioselijck mijn siel begieten.
Finis.

Een gheestelijck Liedeken.
O Heere o Godt, o goetheyt altijt,
Hoe bemint ghij nv alle lieden
Ghij geeft het licht, die het lichte benijt,
Ghij doet keeren die van v vlieden:
O vader mijn, wie sal v goetheyt wt spreken?
Wilt ons hert doch eens ontsteken,
Ons ondanckbaerheyt wilt niet gedachtich sijn.
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O heer midts liefde alleen tonser baet
Wt den hemel quaemt ghij ghetreden:
V vyanden getoont v fiere gelaet,
Door v bloet in bracht die vreden
O vader mijn. &c.
Uoor allen wonder hoe dat sij oock sijn,
Ons sondaren hebt ghij ghegeuen
Eenen geestelijcken medecijn,
Die mach houden ons siel int leuen
O vader mijn. &c.
Om sterck te sijn in allen strijt,
Hebt ghij oock ons heer versien,
V edel lichaeme tot een spijs altijt,
Ons ghelaten, wie salt bedien
O vader mijn. &c.
Die v affgaet en weder keert,
Doet ghij heer weer den hemel open:
V gratie ghij in haer vermeert
Ghij hulpt voor al die in v hopen
O vader mijn. &c.
Die gewillich sijn, in allen noot,
Staet ghij bij, en maeckt cleyn haer smerte:
Ghij vertroost haer, al sijn haer sonden groot,
V goetheyt ist { o heer } der herten
O vader mijn. &c.
Die sij seluen breckt, sij seluen wtgaet,
Hoe wert hij dick verlicht van sinnen:
V straelkens ghij dich in sijn herte laet,
Dick midts liefde brant hy van binnen
O vader mijn. &c.
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Die in v alleen soeken wellust,
Wat iolijt, watten vreucht sij vinden,
Haer verstant, haer tonge sijn dicmaels in rust,
Vier en vlam sietmen haer verslijnden
O vader mijn. &c.
Die volherdich sijn in haren teghenspoet
Staet ghij by en bereyt haer croone
Hoe minlijck verandert ghij tsuer int soet,
En sedt haer in des hemels troone
O vader mijn. &c.
U leuende fonteyn ghij haer gont
V seluen int tshemels wijcken
Allen goet, en dat met eewich verbont
Segt dan princen met mij ghelijcken
O vader mijn. &c.

[Wilt vrolijck sijn al ist wat pijn]
Een gheestelijck Liedeken. Op die wyse. Het sal dit iaer noch somer syn, &c.
Wilt vrolijck sijn al ist wat pijn,
Om het cruys en wilt niet trueren:
En hout v fijn, int cruys termijn
Denckt dat niet lanck en sal dueren:
Wij sijn haest ontslaghen van desen
Het cruys maeckt iolijt
Dus v hier in verblijt
Het cruys moet ghedragen wesen.
Als ick eens denck des cruycens schenck
Hoe sou ick den moet ontgeuen
Voort cruys ghekrenckt, staet ons den wenck
Vant rijck vant eewich leuen
Wij sijn. &c.
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Het cruys valt swaer, die alleen daer
Sijn hert op set, sijn sinnen
Die dencken maer, op Godts voetstappen claer
Sietmen het cruys beminnen
Wij sijn &c.
Het cruys seer crachtich den vyant seer machtich
Heeft allen sijn macht benomen:
En weest dan niet clachtich, maer weest gedachtich
Dat v weluaert hier door is comen
Wij sijn &c.
Die vrinden des heeren, tot onser leeren
Wat hebben sij al gheleden
Ompt cruys te eeren, met vrolijckheyt zeere
Soo hebben sijt aen ghebeden
Wij sijn &c.
Met watten iolijt, hebben voor desen tijt
Gods vrienden haer cruys ghedraghen:
Brant mij hier wt Augustinus seyt,
Spaert mij ten eewighen daghen
Wij sijn &c.
Die niet en lijt, hem niet en verblijt,
Wilt vromelijck dan strijden
Het cruys maeckt quyt die sonden wijt
Int cruys wilt dan verblijden
Wij sijn &c.
Segt dan met mij, fijn die noch vroom sijn
Wilt mij heer hier castyen
Lieuer seynt mij hier pijn, voor die sonden mijn
Op dat ick mij na mach verblijen
Wij sijn &c.
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Die dit heeft gedicht, sijn hert was hem seer licht
Al lach hij op sijn bedde
Daer en is geen gewicht, dat een hert gesticht
Van Gode scheyt dat was sijn rede
Wij sijn haest ontslaghen van desen
Het cruys maect iolijt, dus v hier in verblijt
Het cruys moet ghedraghen wesen.

[Als vrinden crackeel, tot mijnent gheheel]
Een nieu Liedeken. Op den selfsten toon.
Als vrinden crackeel, tot mijnent gheheel
Mijnen noot sal ick v claghen
Gheuallen ten deel, is mij een iuweel
Eenen esel inden waghen
Wie sou hem connen ghelijen
Hebt ghijer geenen, ick hebber eenen
Godt wilder v aff beurijen
Sijn werck is geseten, te drincken, te eten,
Op sijn meester niet te achten:
Niet te sijn ghesmeten, en niet te weten
Van wat doen, bij daghen bij nachten
Wij sou &c.
Als hij smorgens op moet, in mijns vaders goet
Gaen wercken, soo wil hij slapen
Laet tselfsten hij doet, als dlijf is ghenoet
Altijt siet men hem geewen en gapen
Wie sou &c.
Drijf ick hem aent werck, cranck wert hij ontsterck
Den medecijn moet ick gaen halen:
Laet ick hem int perck gaen spelen, ic merck
Hem in allen dinghen te dwalen.
Wie sou &c.
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Wat datmen hem leert, tot vuylheyt hij hem keert
Ick schaem mij dwerck te vertellen
Sijn vuylheyt verheert, dick sijn meester gheeert
Wie en soude dat niet quellen
Wie sou. &c.
Alsmen met waerheyt, iet teghen hem seyt
Terstont toont hij sijn cueren,
Tot wraeck bereyt, maeckt hijt al verdreyt
Hoe dick doet hij mij trueren
Wie sou. &c.
Ick en weet wat bestaen, dan touwaerts te gaen
Wilt sijn quaet mij princen vergeuen:
Heeft den uwen niet misdaen, wilt in tijts hem gay slaen
Verdrietich ist soo te leuen:
Wie sou hem soo connen ghelyen
Hebt ghijer geenen, ick hebber eenen
Tis quaet desels te ryen.

[Ick segh adieu, v werelt aerts Goddinne]
Een nieu gheestelyck Liedeken, op die wyse alsoot beghint.
Ick segh adieu, v werelt aerts Goddinne.
Al schijnt ghij nieu, tfenyn volcht dijn beginne.
Seer amoreus compt ghij en soet;
Maer door v, corts verdwijnt het goet,
Eertment bevroet, dees deucht ghij doet,
Datmen verliest zijn sinnen: datmen verliest zijn sinnen.
Ghij schijnt te zijn, vrindinne der nature:
Maer dijn fenijn, druckt elcke creature.
Die let eens op v fier ghelaet:
Sijn leden breeckt ghij, dits dweldaet,
Hij wort versmaet, zijn eer hij laet,
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Het eynde valt al te sure. het eynde valt al te sure.
Hier by is claer, dat ghij ontcleet haer sielen.
Ia tschijnt voorwaer, dat ghij haer wilt vernielen.
Sij sijn gheschapen naer Godts beelt,
Eest moghelijck, dit ghij haer steelt,
Door v sij queelt, die met haer speelt,
Ick toon v nv mijn hielen. Ic toon v nv mijn hielen.
Tot tselfde goet, dat swaer valt weer te comen,
Ghij werelt doet, die ons cracht hebt benomen.
Wie wederkeeren wil tot tgoet,
Worpt ghij die boyen aen den voet,
Dus trueren doet, broosheyt den moet,
O Heer wilt haer vervromen. o Heer wilt haer, &c.
Door v eylaes, die ieucht wert dick verloren,
Voor tijts solaes, v sotternij vercoren.
Ghij maeckt datmen die deucht laet gaen
Wat salt sijn bloot en naeckt te staen,
Voor son en maen, om loon tontfaen,
Te woonen met den mooren: te woonen, &c.
Ons best iuweel, moetmen door v dick laten,
Soet als Caneel, ons Heer soet bouen maten.
Door hem, verheughen werdt tverdriet:
Als balsum, hem tserpent seer vliet,
Wat macht men siet, hij brengt tot niet,
Och quam hy ons te baten. och quam hy ons, &c.
Ghy hebt ghesocht, o Heer wel dertich Iaren.
Ghy hebt ghecocht, ons met dijn bloet dierbare.
Te voren gheeft ghy vleesch en bloet
Int Sacrament goet boven goet,
V fonteyne soet, ghy smaken doet,
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Die uwen geest bewaeren. die uwen geest bewaren.
U liedt werelt quaet, die ons berooft vant desen
Zijn nature gaet, te bouen allen wesen.
Och wie sijn wesen eens ghenaect:
Zijn hert ontsteect, zyn ziel die blaect,
Diets niet en smaect, is diet versaeckt,
Hy is seer wtgelesen. hy is seer wtgelesen.
U liedt werelt vliet, zyn Engels tallen tyden
Vast hy gebiedt, vroom met de zijn te strijden.
Dus, die hem dienen tot inder doot:
Zyn vrij als oock van doordel groot,
Van thelschen schoot, bevrijdt haer tbroot,
Dwelc Godt haer iont int lijden. dwelc Godt, &c.
Die selfde Heer, belooft des hemels steden,
Die hem toont eer, met dEnghels in zyn vreden.
Hoe glorioos bij sijn aenschijn
Sullen dees bruyloft gasten zyn,
Hier drincktmen wijn, die thert maect fijn.
Och oft wijt mede deden. och oft wijt mede deden.
Tfij werelt tfij, Gods rijck sal eewich dueren.
Die hy laet by, en kan gheen vrees doen trueren.
Wie hij den wijnkelder daer ghont:
Den wijn heeft hij tot alder stont,
Soet inden mont, na Godts verbont,
Den wijn loopt sonder sueren. den wijn loopt, &c.
Och oft ick nu, mijn sonden cost beschreyen,
Met shertsen rou, gans werelt wil ic scheyen.
V oochskens Heer wilt op my slaen:
Tverloren schaepken wilt ontfaen,
Christum siet aen, laet tsamen gaen,

Het hofken der geestelycker liedekens

cciij
Al in v vette weijen. al in v vette weijen.
O Werelt adiu, Princen laet thert dus spreken.
Al schijnt sy nieu, Princerssen peyst haer treken.
Die volcht die werelt, heeft werelts loon:
Die Iesum volcht, heeft Christus Croon,
Och hemels troon, is al te schoon,
Laet v fonteyn eens leken. laet v fonteyn eens leken.

A.H.B.
Laudans inuocabo Dominum.

[Myn lief is soet en suyuerlyck]
Een liedeken op die wyse, te Mey als alle de vogelkens. &c.
Myn lief is soet en suyuerlyck
Schoon, edel, machtich, ende rijck
Inder herten een iubileren
Al int ontfanghen ghenuechlijck
Dat willen wij Discanteren.
Hy can afnemen wat v deert,
Hij can v gheuen wat v herte begeert,
Hy can v siele versaeden
Hij es der maechdekens bruijdegom weert
Een fonteyne vol genaden.
Hy is die heer daert al aen staet
Hy is myn hoochste toeuerlaet
In alle mijnen lyden
Hij is den troost die niet en vergaet
Hij can dat herte verblijden
O hooghe gebieder der Seraphijn
Verwandelt ons nu water in wijn
Gheeft den dorstighen te drincken
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Op dat wij uwer soeticheyt in onse pijn
Altoos mogen ghedincken.
Och als die ziele dan sal gaen
En laten dit dal der tranen staen
En comen dan hier bouen
Daermense niet versaden can
Van minnen Godt te louen.
Dan compt die bruydegom voor die poort
Dan hoort die bruyt dat soete woort
Compt in mijn suyuer vrindinne
Daer ghij soo langhe hebt af ghehoort
Dat suldi nv leeren kinnen.
Dan wort die schoon bruyt ingheleyt
En alle dinghen sijn daer bereyt
Van buyten en van binnen
Maer oft sij wt oft inne waerts geet
Sij sal daer weelde in vinden.
Die schoone tafel is daer bereyt
Die dierbaer spijse is daer op gheleyt
Men sal daer weirschap beginnen
Iesus dient seluer ghelijc hij seyt
Dat doet sijn groote minne.
Daer compt ter tafelen dat hemels broot
Den wijn is beyde wit en root
Van sonderlinghen smaeke
Daer worden sij droncken cleyn en groot
Die in dat prieel gheraken.
Daer is de bruygom selue de wairt
Hij schinct den wijn al onghespaert
Den wijn van grooter crachten
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Daer Christus selue af is den wyngaert
Men derffer niet lange na wachten.
Och wat vreuchde mach daer sijn
Daer Iesus seluer schinct den wijn
In volle vergulde schalen
Al wt die grondeloose fonteyn
Daer machmen ghenoech wt halen.
Die bruyt mach in des heeren wijn
Wel altyt bly en vrolijck zijn
Men sals haer niet benyden
Maer wat sij haelt tis al betaelt
Eest wonder al is sij blyde?
Dan eest veruult dat sy hier seyt
Die bruydegom heeft haer in gheleyt
Hy gaf haer selfs te drincken
Sy moest van grooter vrolycheyt
In haers liefs armkens sincken.
Hy is dat broot, hy is den wijn
Hy is verdryuende alle pyn
Hy is een iubileren
Hy is den Coninck van Israhel fyn
Den grooten Heer der heeren.
Daer sal dat hert ontbonden syn
En hebben vergeten alle pijn
Men salder altoos aenschouwen
Die hooghe heylighe Dryuuuldicheyt reyn
Die vreucht altoos behouwen
Des heeren paleys sal altyt staen
Die groote vreucht en sal niet vergaen
Men salse altoos beginnen
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Die een is van danders vreuchde saen
Vermaect in grooter minnen.
O nieuwe Ierusalem schoone pleyn
Dat ick v derue deert my certeyn
Hoe vet soo syn v weyden
Och hoe ghenuechelyck eest daer syn
Wee hen die daer afscheyden.
O Iesus uwen soeten naem
Is eenen kelder met most ontdaen
Een schoon prieel met bloemen
Hoe bat gesmaect, hoe meerderen dorst
Wanneer sal ick daer comen.
Die wil comen tot deser hooger heeren sale
Al tot dat liefelijck auontmaele
Die moet al ouergeuen
Al daer die quade natuere begeert
Te leyden een steruende leuen.
Die hier wil steruen, die sal daer leuen
Die hier wil deruen, die salmen geuen
Dat goet al bouen maten:
Daerom laet ons steruen ende deruen
En ons seluen laten.
O Iesu minnelijcke heer
Naer v verlangt my alte zeer
Och helpt my nv verwinnen
Want sonder v en vermach ick niet
Van buyten noch van binnen.
O ziele myn laet ons opstaen
En met begheerten ouer gaen
Alle dese hooge berghen

Het hofken der geestelycker liedekens

ccvij
Soo mogen wij een leuendich leuen
Vinden sonder steruen.
Amen.

[Al datter is op eerden]
Een ander op die wyse. Ick wil mij gaen vermeyden aen eenen water cant.
Al datter is op eerden
Al datmen met ooghen aensiet
Hoe groot dat is van weerden
Ten mach mij troosten niet
Voor dat ick coom hier bouen
Al in die vreuchde der eewicheyt
Daer alle die Enghelen louen
Die heylighe Dryuuldicheyt.
En alle die heylighe maechden
Sij sijn verblijt al daer
Sij staen met grooter vreuchden
Al voor den spieghel claer
Dat Godtlijck wesen dat sij
Tot alder tijt aenschouwen
Sullen sij inder eewicheyt
In grooter vreucht behouwen.
Hoe salt een hert versinnen
Oft creatuere verstaen
Die vreucht al vander minnen
Die sij al daer ontfaen
Sy staen voort Godtlijck beelt
Met grooter dancbaerheyt
Och weelden bouen alle weelden
Is hen altyt bereyt
Ende eewelyc sal dueren
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Der Enghelen lof ende sanck
Daer en is dach noch ure
Noch sonnen onderganck
Den dach der salicheyt
Hy is ons opghegaen
Met grooter vrolijcheyt
Sal hy daer eewelyck staen.
Claerder dan duysent sonnen
Soo is daer Godts aenschyn
Wie salt begrypen connen
Hoe genoechlijck dat sij daer sijn
Sij staen voor tgodtlijck beelt
In vreuchden bouen natueren
Die hem tot elcker uren
Doet vernieuwen sonder trueren.
Syn vederkens sijn opgheloken
Sijn sijde is open ghedaen
Daer alle reyne herten
Hem in vermeyen gaen
Hij schenct den lieuen maechden
Den renschen coelen wijn
Sij sullen aen sijnder tafel
Daer altijt vrolijck sijn
Die gordijnen sijn ghehangen
Die slaepcamer is daer ree
Hij heeft na ons verlanghen
Die ouer schoone heer
Hij schenct den lieuen maechden
Den soeten nieuwen most
Sij leyden daer den rey
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Met den Coninck al in sijn hof.
Dauid al metter herpen
Hij en cans ghespelen niet
Die vreucht al vander minnen
Die hij daer dagelijcx siet
Voor Iesus als hij plach
Hij liet sijn snaerkens clincken
X. duysent hondert iaren
En is daer maer eenen dach.
Sij draghen gulden stucken
Met peerlen al om set
Waer dat sij henen treden
Wort soeten roke gespreyt
Sij draghen gulden oorden
Ende eenen crans soo schoon
Sij ontvanghen daer aureola
Die alderschoonste croon.
Sij singhen daer alleluya
Dien costelijcken sanck
Elcken voetstap die sij treden
Geeft eenen sonderlinghen clanck
Henen gaen sij treden
Met grooter soeticheyt
Hij verwacht die lieue maechden
Met grooter vrolijckheyt.
Sij singhen altijt sanctus
Al sonder onderlaet
Sij volghen daer dat lammeken
Waer dat henen gaet
Sij singhen sij discanteren
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ccx
Die vreuchde bouen natueren
Sij brassen sij houeren
Altijt in elcker uren
Dauid al metter herpen
Hij maect soo grooten gheschal
Die herpen ende trompetten
Die stelt hij ouer al
Hij heeft in sijnder herten
Een sonderlinghe gheluyt
Hij speelt al daer den rey
Al ouer des Conincx bruyt.
Gulden sijn die straten
Die poorten desghelijcx
Die troonen bouen maten
Sijn schoon en suyuerlijck
Die mueren alte samen
Sij blincken van peerlen fijn
Hoe wter maten claer
Moet daer die timmerman sijn.
Noch isser een soo schoone
Die hemelsche Coninginne
Die met haren eenighen soon
Regeert al dat ghesinne
Daer toe is sij vercoren
Die maget suyuerlijck
Ende alle die Enghelsche cooren
Regeert sij ende al dat rijck.
Amen

[Nu laet ons vrolijck singhen]
Een gheestelyck Liedeken. Op de wyse hoort toe ghij vreemde hoofden.
Nv laet ons vrolijck singhen
Soo Christus heeft gheseyt
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ccxi
Int huys Godts willen wij springhen
Dat hij ons heeft bereyt
Hier soo moeten wij lyden
Strijden int iammer dal
Als wij ten hemel comen
Dan eest vergeten al.
Nv looft den heer almachtich
Hij is ons vader seer goet
Hij helpt die sijne warachtich
Daerom hebt goeden moet
Hier soo moeten wij lijden, strijden int. &x.
En wilt v niet verslaghen
Maer vromelijck strijden aen
Op Godts woort willen wij waghen
Hij sal ons wel bystaen
Hier soo moeten wij lijden
Strijden int iammer dal.
Wat souden wij meer begheren
Dan kinderen Godts te sijn
Wij sal ons moghen deiren
Met dreyghen oft met pijn.
Hier soo moeten wij lijden, strijden.
En hebben wij dexellente spijse
Wat behoeuen wij dan meer
Laet ons hem liefde bewijsen
Ende dancken onsen heer
Hier soo moeten wij lijden
Strijden int iammer dal
Als wij ten hemel comen
Dan eest vergheten al.
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ccxij

Een gheestelyck Liedeken.
Ick heb een hertelijck lief in dooghe
Hij houdt hem soo verborghen
Ick en sien hem niet dan int ghelooue
Ick spreke hem allen morghen
O heer o heer wanneer suldy mij thuys halen
Mijn hert verlanckt na dy
Wilt mij by v halen.
Hij compt tot mij ick en sien hem niet
Tis wonder om versinnen
Hij spreckt tot mij ick en hoore hem niet
Dan in den gheest van binnen
O heere o heere wanneer.
Sijn in spraeck es vol soeticheyt
Diet proeuen die moghent weeten
Sijn soete teghenwoordicheyt
Doet allen druck vergheten
O heere o heere wanneer.
Sijn wesen es seer suyuerlijck
Bouen dInghelen schoone
Sijn macht es ombegrijpelijck
Hooghe es sijnen troone
O heere o heere wanneer.
Hij is soo hooghe van maiesteyt
Van princen ende van heeren
Sijn rijck sal dueren inder eewicheyt
Ten mach ons niet ontkeeren
O heere o heere wanneer
Men hoort daer also soeten gheclanck
Veel schoonder dan herpen ende snaren
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Men hoort daer niet dan Inghelen sanck
Och die daer eens by ware
O heere o heere wanneer.
O heere mijn hert verlanckt na dy
Hoe langhe es mij het ontberen
Treckt mij tot v dat bidde ick dy
Veruult toch mijn begheeren
O heere o heere wanneer.
Daer es een eewighe weerschap groot
Al in een vrolijck wesen
Men eedt daer niet dan hemels broot
Dat es hem het eewich leuen
O heere o heere wanneer suldy thuys halen
Mijn herte verlanckt na dy
Wilt mij by v halen.
Amen.

[Ick wil mij gaen vermeyden]
Een gheestelyck nieu Liedeken, op die wyse: Ick wil mij gaen vermeyden aen eenen
water cant.
Ick wil mij gaen vermeyden
Met Iesus die alderliefsten mijn
Van hem soo en wil ick niet scheyden
Om lijden noch om pijn
Noch om eenich iolijt
Dat is in deser tijt, Ick weet o ghenadighe heere
Dat ghij bermhertich sijt.
Mijn siel die is ghesmolten
In v o Iesus mijn lief
Als ick heb gaen gronden
Hoe ghij mij hebt ghemint
Ghij hebbet mij bemint
Ghelijck v eyghen kint
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ccxiiij
Wt duysentich wtuercoren
Eer ick v heb ghekint.
O Iesus v soete minnen
Die heeft mij doen verstaen
Hoe dat ick v soude beminnen
En mij seluen te buyten gaen
En dat wil ick nv bestaen
Ende vromelijck aennegaen
Ick moet hier eest besueren
Soude ick den loon ontfaen.
Heer Iesus wil ick gaen dienen
Ende beteren mijnen tijt
Mijn hert en mach nergens aencleuen
Wat dat is in deser tijt
Ick bidde v om respijt
Och Iesus ghebenedijt
Ick bidde v om ghenaeden
Van mijnen verloren tijt.
Compt alle ghij strijdighe herten
Die met Godt verbonden sijt
En latet v sijn geen smerten
Al compter soo menighen strijt
In desen droeuen tijt
Ghij worter veel sonden door quijt
Godt sal v soo minnelijck loonen
Daer bouen al in sijn eewich rijck.
Daer sal hij v af drooghen
Al v traenkens ende allen v pijn
Met die Inghelkens soo suldy ghij hem louen
Ende altijt in vreuchden sijn
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Ende ghebruycken Godts aenschijn
Tis daer soo ghenuechlijck om sijn
Dat moghen sij best weten
Die met Godt verheuen sijn.
Maer die dit Liedeken dichten
Sij leet int herte verdriet
Al woude sijt yemant claghen
Men ghelooft den aermen niet
Och het waer een swaer verdriet
Dat Iesus sijn bruyt verliet
Maer als hijse eens compt te helpen
Soo en is haer lijden niet.

[Die herderkens inden velden]
Een gheestelyc Liedeken, op die wyse: Opden hoeck van deser straten daer woont
een vrouken fyn.
Die herderkens inden velden
Die waren wakende
[In Jhesus vi]erighe minne
Soo waren sij blakende
Soo waren sij blakende
Nv weyt mijn schaepkens weyt
Nv weyt mijn schaepkens weyt.
Ick sal mijn schaepkens drijuen
Op eenen hooghen berch
Op eenen &c
Daer is soo soete weyde
Veel soeter dan eenich merch
Veel soeter &c
Nv weyt mijn schaepkens weyt.
Nv weyt &c
Wanneer dat schaepken bletet
Verlieset eenen beet
Verlieset &c.
Het wertter door onlustegher
Het verlieset sijnen eedt
Het verlieset.
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ccxvi
Nv weyt mijn schaepkens weyt.

Nv weyt.

Dan moety daer passeren
Al door dat ootmoedich dal
Al door.
Daer moet ghij leeren duycken
En stillekens swijghen al
En stillekens.
Nv weyt mijn schaepkens weyt.
Nv weyt.
U willeken moet ghij deruen
En gaen v seluen wt
En gaen.
Een anders wille te doene
Dat is soo goeden cruyt
Dat is.
Nv weyt mijn schaepkens weyt.
Nv weyt.
Nv bidde ick v mijn schaepkens al te samen
Dats neempt u seluen waer
Dats neempt
Weest hongherich na die deucht
Volcht den goeden herder nae
Volcht.
Ny weyt mijn schaepkens weyt.
Nv.
Als wij daer bouen comen
Al daer den herder is
Al daer.
Dan sullen wij hem dancken en louen
En houden daer al kermes.
En houden.
Nv weyt mijn schaepkens weyt.
Nv.
Dan sal heer Iesus segghen
Nv compt mijn soete bruyt
Nv.
Comt weyt hier wt mijn sijde
Dat soete Goddelijck cruyt
Dat.
Nv weyt mijn schaepkens weyt.
Nv weyt.

Een ander.
Wy scheyden soo noode van hier
Dat doet dat waghe vier
Wij souden ons wel tot scheyden geuen
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ccxvij
Waren wij versekert dat eewich leuen
Hadieu hadieu hadieu
Hier mede soo willen wij gaen
Wij dancken den heer al van hier bouen
Hij heeft ons wel ghedaen.
Nv es mijn hert soo seer beswaert
Dat ick oock niet en weet voorwaer
Hoet tusschen mij mach staen
Oft ick van hem sal loon ontfaen
Hadieu hadieu &c.
Wij dancken den hemelschen weirt
Dat hij ons heeft bereyt
Sij seluen te gheuen tot eenen loon
Die daer es der maechden croon
Hadieu hadieu hadieu hier met &c.
Wij dancken met ganscher moet
Die voor ons storte sijn bloet
Den hemelschen Coninck met sijnen staet
Die moeder Godts wil ons beraden
Hadieu hadieu hadieu hier me soo willen wij gaen.
Wij dancken den heer al vanden troon. &c.

Een ander Liedeken.
Heer Iesus inder bruyloft quam
Van water maeckten hij wijn
Om dat wij souden vrolijck sijn
Ghelooft soo moet den brouwer fijn
Wijnken en nv gaet in, nv wijnken en gaet nv in.
Om dat wij souwen vrolijck sijn
Dat eest dat hij begheert
Heer Iesus es soo milden weirt
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Hy betaelt dat ghij begheert
Wijnken en nv gaet in, nv wijnken nv gaet in.
Den wijn die wilt gedroncken sijn
Met eenen blyden moet
Teghen die doot en es gheen boet
Daer en mach helpen gelt noch goet
Wijnken nv gaet in, nv wijnken nv gaet in.
Ter bruyloft van des Conincx soon
Daer sijn wij al genoit
Salich sijn sij die sijn bereet
En hebben aen dat bruyloft cleet
Wijnken en nv gaet, in nv wijnken en nv gaet in.
Als wij daer bouen comen
Al in des hemels troon
Daer sullen wij alle vrolijck sijn
Heer Iesus sal den schincker sijn
Wijnken en nv gaet in, nv wijnken en en nv gaet in.
Dit wijnken willen wij drincken
Te deser seluer stont
Ic set het gelas aen mynen mont
En drincket wt tot inden gront
Wijnken en nu gaet in, nv wijnken en nv gaet in.

Een ander.
Heer Iesus heeft een hoofken daer lelien staen
Daer in soo sal ic plucken gaen tis wel gedaen
Men hoort daer niet dan Ingelen sanc
Harp ghespel trompetten en claretten
En die veelkens alsoo veel
Die lelikens die daer inne staen is reynicheijt
Violkens die daer omme staen is ootmoedicheyt
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Men hoort daer niet dan Inghelen sanck.
Conde ic heer Iesum minnen als ic geerne dee
Soo soude ick in mijn herteken hebben grooten vre
Men hoort daer niet dan Inghelen sanck.
Heer Iesus is die beste bloem al inden hof
Al dat inden hemel es gheeft hem lof
Men hoort daer niet dan Inghelen sanck.
Als ick dit Liedeken singe mij verlancgt soo seer
Daer ick soo geeren wesen sou ic en weet wanneer
Men hoort daer niet dan Inghelen sanck
Herp ghespeel trompetten en claretten
Ende die herpen alsoo veel.

Een ander.
O lustighe amoreuse gheesten
Wacht v van sonden soo doedy wel
Al toont v die werelt haer groote feesten
Haer auontuere die es soo fel
Int ierste toont sij iolijt en speel
Ten eynde stroit sij haer fenijn
Schout des vyants loose stricken
Vliet vander werelt al eest v pijn.
O ionghe sinnekens slaet op v ooghen
Aensiet nv wel hoe dat het gaet
Aensiet hoe veele daer sijnder bedroghen
Door dese valsche werelt quaet
Soo wie dat volcht haren raet
Die sal certeynelijck bedroghen sijn
Schout &c.
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Waer is nv Salomon die alder wijste
Waer is die schoone Absaloon
Ende Alexander was hooghe van prijse
Die doot die heeftse in haer baron
O ionghe hertekens wilt dit bevroyen
Tis beter spieghel dan spieghel te sijn
Schout &c.
Al hadde ick alder philosophen consten
Al hadde ick alder werelt goet
Al hadde ick alder werelt ionsten
Al hadde ick heel aertrijck in mijn behoet
Wat eest als ick al laten moet
Anders dan druck en swaer verdriet
Schout des vyants loose strijcken
Vliet vander werelt en achtse niet.
Och hoe mach hem dan steruens lusten
Die altijt leuen nader werelt iolijt
Haer sinnekens die ligghen in schijn van ruste
Als sijt best meynen dan sijn sijt quyt
Dan compt die doot diet al verbiet
Dan moet ghelach gherekent sijn
Schout &c.
Die ons dit liedeken heeft ierst ghesonghen
Een cloosterken heeft sij in haer bewaut
Dat sij die werelt soo es ontspronghen
Dies danckt sij gode seer menichfout
Die voor ons sterf aenden cruycen hout
Die wil der sielen ghenadich sijn
Schout &c.
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ccxxi

Die tafel der Leysenen ende gheestelijcke Liedekens in dit Boexken
begrepen.
A
Ave Maria gratia plena

fol. xxxv.

Adam vvas een verloren man

lxxxiiij.

Al daer heer Iesus quam ghegaen

xcij.

Aenhoort doch myn gheclach

cxx.

Als ick peyse om die doot

cxxx.

Al datter is op aerden.

ccvij.

C
Compt al van zuyden en oosten.

cx.

D
Doen Iesus gheboren vvert

v.

Doen Maria ghehouvvet vvas

xl.

Dies est letitiae

lxxxiij.

Den lustelycken mey Christus playsant

cxxiij.

Die herderkens inden velde

ccxv.

E
Een kindeken es ons gheboren

iij.

Een vrolyck nieuvve liet

xxv.

Een goet nieu liet al vant beghin

cxiiij.

Een goet man hadde een dochterken

cxliij.

G
Godt groet v roose van Ierico Maria

xli.

Ghy mannen ende vrouvven die op de
vverelt syt

lxvi.

Gaude gaude gaude gaude

lxxxiij.

H
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Het vvas een maghet vvtuercoren

xiij.

Had ic vloghelen als eenen arent grys

xiiij.

Heer Iesus kerst van Nazareene

xvi.

Het viel een hemels dauvve

xvij.

Het quamen dry Coningen vvt verre
landen

xxix.

Het quamen dry Coningen ghereden

xxxij.

Het is heden een dach van vrolycheyt

xxxiij.
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ccxxij

Hoe luyde sanck die leeraer opder tinnen lxxxvi.
Hoe luyde riep die ziel tot Godt van
binnen

lxxxix.

Heft op myn cruys vvel soete bruyt

xcviij.

Heer Iesus ontboot een maghet ionc

xcix.

Heer Godt leert ons bidden

c.

Hoort ghy sondaers al ghemeyn

ciij.

Hoort toe ghy kersten sinnen

cv.

Hoort hoe Christus na Galileen track

cvij.

Hoort toe al tsamen bidt ende vvaect

cxvi.

Hoe minlyck es ons des cruycen boom
ontdaen

cxxv.

Het gheuiel op eenen donderdach ontrint cxxxiiij.
der sester uren
Het daghet inden oochsten

cxxxvij.

Hoort al nae my, verstaghet vvel

clxviij.

Hoort toe altsamen bidt ende vvaect

clxxxi.

Hoort ghy mannen hoort, tsy arm oft
rycke

cxci.

Heer Iesus inde bruyloft quam

ccxvij.

Heer Iesus heeft een hofken daer lelien
staen

ccxviij.

I
Ick sien die morghen sterre

cxxii.

Ick vvil my gaen vermeyden in Iesus
lyden soet

cxxxv.

Ick vvil my gaen verheugen verblyden
mynen moet

cxxxix.

Ic vveet een suyuerlycke geen schoonder clij.
die aerde en heeft
Ionck hert laet nv v trueren

clxxxv.

Israel diet dleuen groot en cleyne

clxxxvij.

Ick seg adieu v vverelt aertsgoddinne

cc.

Ick heb een hertelyck lief int dooghe

ccxij.
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Ic vvil my gaen vermeyden

ccxiij.

L
Laet ons met herten reyne

viij.

Laet ons met sanghe nv gaen verblyden clxvi.
Laet ons nv alle ghemeyne

clxxxviij.

M
Met desen nieuvven iaere soo vvort ons xx.
openbare
Met desen nieuvven iaere so vvillen vvy xxi.
vrolyc syn
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ccxxiij

Met vreuchden villen vvy singen in desen xlvi.
blyde tyt
Met vreuchden vvillen vvy singhen en
louen

lxiiij.

Maria schoon bloemken reyne

lxviij.

Maria maghet reyne, des sondaers

lxix.

Maria suyuer kersouvve

lxx.

Magnum nomen Domini

lxxxij.

Maria moeder dinct op my

xciiij.

Myn herteken gheeft soo menighen sucht cli.
Met vreuchdelycken sinnen singe ick een clxxv.
vrolyck liet
Myn lief es soet en suyuerlyck

cciij.

N
Nv laet ons singhen het is tyt

xlij.

Nv laet ons dancken ende louen

l.

Noch heb ic een traech eselken

xcv.

Nv laet ons allen dancbaer syn

clxxxiij.

Nae die vverelt die menschen loopen

cxc.

O
Ons is gheboren een kindeken

xij.

Ontvvaect nv Israel, doet op v ooren

xxx.

O suyuer maecht van Israhel

xxxvi.

Omnes nv laet ons Gode louen

xxxix.

Och ligdy nv en slaept

li.

O Iesus bant, o vierich brant

liiij.

Ons naeket eenen soeten tyt

lxxij.

Och edel ziel vvilt mercken

lxxiij.

O mensche vvilt studeren

cxlij.

Och Godt dat ic oyt sonde dede

cxlv.

O Iesus minne vvat hebdi ghemaeckt

cxlvij.

O lieue heere, danck, loff prys en eere

clv.
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Och heer van hemelrycke

clviij.

O vvilt aenmercken ghy vveeldighe
herten

clxix.

O vat vol svvaerder sonden

clxxi.

Ontvvaect ghy menschen oueral

clxxix.

O heere Godt, o leuende fonteyn

cxciij.

O heer, o Godt, o goetheyt altyt

cxcv.

O lustighe amoreuse gheesten

ccxix.
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ccxxiiij

P
Pver nobis nascitur

lxxx.

Puer natus in Bethleem

lxxxi.

R
Ryck Godt vvyen sal ic claghen, myn
sondich leuen quaet

clxij.

Ryck Godt vvyen sal ic clagen dat
heymelyc lyden

clxv.

S
Segt ons, segt ons ghy herderkens, vvat xxvi.
hebdi al ghesien
Solaes vvil ick hanteren

cxix.

Sal Christi bruyt noch langhe trueren

clxxxij.

T
Tvsschen tvvee hooghe berghen

xcvi.

Trueren al die vvillen

clxij.

Tis vrinden crackeel te mynent geheel

cxcix.

V
Van liefden compt groot lyden

cxxvi.

W
Vvaer is de dochter van Syon

xi.

Wildy hooren lesen hoe Christus geboren lv.
vvas
Wie vvil hooren een nieu liet

cxiij.

Wy moghen vvel vreucht hanteren

cxxxij.

Wy ionghe sinnen

clxxiij.

Wilt vrolyck syn, al eest vvat pijn

cxcvij.

Wy scheyden soo noode van hier.

ccxvij.
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