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Een seer scoon ende suyver
boeck, verclarende die mogentheyt
Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe
menschen.
Daer boven die warachtighe, oorsake vander
plaghen groot die wy voor ooghen sien, met
veel scoone vermaninghe, totter duecht, bewijsende dat een oprecht gheloove, met een
nieu leven in Christo is, den rechten wech.
Om Gods toorn van ons te keeren / hier pays te
vercrighen / ende hiernamaels het eewich leven / ghemaect met grooter const / door die eerwerdige Godvruchtige Catholijcke / ende ser vermaerde maghet
Anna Bijns / in den oprechten Gheest Christi / seer
hooghe verlicht woonende binnen Anwerpen / en
die Jonckheyt instruerende in het oprechte Catholijck gheloove.
Nu eerst int openbaer gebracht door B. Henrick
Pippinck, Minister Provinciael, van deser
Nederduytslanden, tot Christus eere
ende salicheyt der menschen,
alle te samen.
Gheprint Tanwerpen by Peeter van Keerberghe
op onser Vrauwen Kerchof inde gulden Sonne.
Anno.M.D.LXVII.
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Met conincliike
privilegie.
By des Co. Ma. als Hertoge van Brabant Pri
vilegie ist toeglaten/ ende geconsenteert Peeteren
van Keerberg / dat hy sal moghen prenten / ende vercoopen dit Refereyn Boecxken genoemt. Een seer
scoon ende suyver boeck verclarende die moghentheyt Gods / ende Christus genade / over die sondige
menschen / ghevisiteert by Heer Sebastiaen Baer /
Plebaen by onser Liever Vrouwen Kercke. Ende
tis by de selve Ma. verboden allen anderen Libriers
dit selve na te prenten binnen ses jaren naestromende / op de pene van Confiscatie der selver boecken /
ende noch .xx. Carolus Gulden / van elcken boeck contrarie doende alst blijct by de Octroye gegeven te
Bruessel Ann .1566. den 6. Martij. stilo Brabantie.
De Perre.
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Aen die doorluchtige hooghe ghebooren Vrauwe, Maria van Mamorancy Gravinne van Mansvelt, Vrauwe van Conde, etc. salige salutatie in den Heere.
DOorluchtige ende hoogen gheboren Vrouwe uwer excellentie is wel bekent in wat
perijkel / dangier ende troubel / dat wy in
dese Nederlanden zijn gheweest in corten
tijden. Door diversche secten ende opinien quaet /
seer obstinaet vol discoort / ende twist gegoten / het
welck is een vroom argument / dat God vertoornt
is met een grooter gramschap / want gheen meerder plage / gheen stranger punitie / en mach Godt
senden oft laten dalen over die Christen familie
dan twist in tgheloove / ende meniger leyde secten
vuermits dat sulcx die siele toechiert naer Chri-+
stus beelde gheschapen ende door zijn bloet preci-+
eucx gheredimeert / alle andere straven tsi oorloge+
vreet / tsy dieren tijt met benautheyt groot / oft siecten pestilentiael / waer die menschen seer af verscricken si en touchieren maer het tijdelijck goet vergangelijcke substantie / oft het lichaem der menschen in corten tijden aes en voetsel der wormen.
Al sietmen in sulcker plagen die handen vringen /
die haren trecken / die tranen spruyten wt der
oogen conduyten / al hoortmen versuchten carmen /
ende claghen door Gods castiment int oordeel warachtich / het en mach die siele niet hinderen / in eenighe maniere / het is ons Vaders roede / zijn kin-+
deren tot duechden verweckende als si door der+
Propheten ende predicanten woorden / niet en be-+
keeren een sonderlyck teecken der liefden groot /+

+

Gene. 1.

+

Apoca. 5.

+

Hebre. 9.

+

Mat. 10.

+

Luce. 12.

+

Hebr. 12.

+

Pro. 3.
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ende ghenade overvloedich / maer valsche leeraers+
met quade secten die quetsen het herte / ende bringen
die siele ter eeuwiger doot / seer clagelijck om hooren
Saraceenen / Turcken oft andere vyanden der
Christen natie moghen die gheloovige menschen
bringen / in groot verdriet met tirannische handen
spannende / in Plougen / in Wagens / als onredelijc
ke dieren / Slanghen ende Serpenten / met andere
fenijnighe beesten moghen het lant bederven op
menige contreye / maer die edele siele en connen
si niet crencken / wat listen oft laghen dat si daer
toe ghebruycken / het welcke die valsche broeders
verleyders subtijl van het eerste / der heyliger kerc
ke hebben gedaen / ende noch dagelijcx daer toe laboreren / onder een samblance ende schintsel der duech-+
den als Satans Artisten / verschuerende soo menich
Christen Schaepkens / aftreckende van het oprecht ge+
loove so menich onnoosel creatuere / bringende so een
groot getal1 tot die doot die Christus door het godlijc woort / ende het geloove crachtich / het leven hadde +
gheschoncken / waer door men claer mach begrijpen
dat die swaerste plaghe die onder hemele mach
wesen / is valsche leeringe der secten die waerheyt
gheheel contrarie / dat is ghebleken onder die Hebreusche vergaderinge / die welcke dickmael is gesmeten van die Godlijcke hant / maer noyt en voelde si so herdt eenen slach / noyt en quam si tot sulcker benautheyt / dan als si luysterde naer die valsche Propheten / die achter lande liepen door haer+
eyghen auctoriteyt / bedriegijende Gods volck met
smeeckende woorden / ende bringhen die sielen int
eeuwich verdriet. Dit heeft Christus seer schoone
verclaert. Mat. int. 24. Daer hy van het eynde der+
werelt is sprekende voor oogen leggende diversche
stranghe punitien van oorlogen / twist der rijcken /
dieren tijden / en haestige sieckten / maer die laetste

1

+

Apoca. 3.

+

2. Tim. 3.

+

Joan. 10.

+

2. Tim. 3.

+

Jere. 7. 13

+

Mat. 24.

Verbeterd uit geltal.
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ende principaelste straven wert ghenoteert int oprijsen der valscher Propheten / die menighe sullen
verleyden / ende in sulcken staet die menschen bringen / datter luttel menschen soude salich wesen / waren die dagen niet vercort / waer dore oock Paulus
in den gheest seer vierich sonderlijc vermaent alle
Christen menschen dat si van die plage der secten
soude wachten / als van grijpende wolven met bloe-+
dige tanden / wel wetende dat sulcke plage niet alleene lichaem oft goet / maer der siele hinderlijck is
boven maten / Dit heeft Petrus ghedaen ende S.
Jan Christus minjoot hebbende conpassie over die
precieuse sielen / hier in hebben naer der Apostolen tijden neerstelic gewrocht die heylige Doctooren / door
schriften ende levende stemme in viericheyt blaken
de / altijts die Christen waerschouwende / dat sie die
plagen der valscher seckten soude schouwen / met
grooter diligentie gheen gemeenschap mede houden oft conversatie / geen allianche maken oft vrienschap betoonen / ja gheen ghespraeck oft gehoor ge
ven tot eenighe tijden si wisten wel in wat perijckel dat die mensche zijn siele steldt / die sulcx aven
tuert / waer door ick gemoveert ben gheweest over
menich Jaren het goddelijc woort te saijen in der
stadt van Antwerpe / naer het oprecht verstant des
gheest. Altijt waerschouwende die Christen ghemeente dat si haer wachten soude / van valsche opi
nien verleyders der menschen der sielen doeders /
hadden si naer mijn woort gehoort / wy en waren
niet ghecomen in dit clagelijck verdriet / maer het
is Gods gehendicheyt / rechtveerdich / oordeel / Die
hooveerdicheyt groot opgheblasen pompieusheyt /
excessijf / die Coostelicke cleederen / ende equipage abun
dant te boven gaende / Lantsvrauwen ende Princessen mede die regale maeltijden daer niet en ghebrack die costelijcke huysen gestoffeert boven / Co-

+

Actum. 20.
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nincx paleysen bewatert seer wijt / bemuert seer
sterck / geprieelt als woonsteen der Goden / met wa
randen verciert / vol vreemde gedierten daermen heeft
tsondaechs ende sheylichdaechs gaen spatieren met groo
ten wellusten en Gods woort met zijnen Tempel ver
laten / daer boven die woeckerije nu sonder schande voor
die Copmans duere staende / draecht boven tot meniger stede bekent / gemaecte opsettelijc banckeroetije / warachtige diverije / naer Gods sententie / scandelicke dronckenschap / met veel andere abuysen hebben ons die plage op den hals ghehaelt / wy moeten
verdragen wy hebbent verdient / die goede met den
quade die moetent becoopen. Il ny a remede. Nochtans hoe die saken gaen ick en sal niet laten die ge
meente der Christen te waerschouwen / van alle vreemde nieuwe ende valsche opinien te vlien / niet alleene
metter levende stemme / maer ooc met schriften daert
my sal wesen moghelijck / die contrarie partijen
vyanden des geloofs / hebben door het woort (subtijlyck vervalscht) ende door schandelose boecken
vol fenijns ende blasphemie horribele menich mensche verleydt ende menich siele vermoort in die stadt
van Antwerpen / in alle die weereldt bekent soo ist
wel reden dat wy door het oprecht woort en2 schriften warachtich die Christen weder roepen / tot haer
moeders schoot / die si onsalichlijck ende qualijck bedocht hebben verlaten / Ende want door den last der
provincie die my onweerdich is bevolen / in dese Neder Duytslanden daer veel Cloosters gerooft / ende
ghedistruweert zijn / ja ghebrant uut grooten haet /
over mijn persoone ende mijn ondersaten / veel Religieusen verjaecht / niet wetende waer si soude
bevaeren / so en hebbe ic mijn principale saken niet
connen absolveren3 / dus tot een vertoeven aenmerckende seker boecken die Anna Bijns / een eerweer
dige maget over menige jaren tegen die secten heeft

2
3

Verbeterd uit woortren.
Verbeterd uit alsolveren.
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uut gegeven / die seer vruchtbaer zijn gheweest / ende
getrocken van mannen ende vrouwen / ende noch
seker werck resterende was / dat noyt ghedruckt is
gheweest / so hebbe ick dat tot Christus glorie int
licht ghebrocht / ende profijt der ghemeente / ende
overmits dat nu ghemeenlick observeert is / yemant
te verkiesen onder wiens protectie ende bescherminge het werc mochte bewaert wesende ende meer
faveur crijgen / onder die Christen vergaderinghe /
so is uwer Excellentie my ghecomen te voren om
sulcks te dediceeren door seker reden int eerste om
dat my perspect ende wel bekent / is dien Catholijcken
vromen geest die uwer excellentie Christus jonstelijc heeft geschonken / persevererende inder antiquatie ende waerheydt met grooten love. Ten
tweeden om den wijsen ende voorsichtigen raet / die
den vromen Capiteyn den Grave van Mansvelt /
Gouverneur excellent in dese periculose tijden heeft
ghegeven / als een van die salvatueren der Nederlant ghepresen / uwen man uutvercoren. Ten laetste om die groote jonste ende goet herte / dat uwer
excellentie van joncx tot onser oorden heeft gedragen ende uutwendich getoont niet alleene ten tijden
van den doorluchtigen excellenten Catholijcke heere
Monseur de Laleyn saliger memorie uwer excellentie eerste man / maer oock in den weduwelijcken staet
wesende / ende noch daghelijcx doet / daer doer hebbe ic wille een cleyn teeken der danckbaerheyt / presenteren supplierende ootmoedelijc / dat uwer excellentie wille in dancke nemen / niet aensiende die gifte maer
het herte / tot meerder bereedt / Al is die sake cleene
uwer excellentie sal hier uutmercken / datter noch
cloecke vrome vrouwen zijn / die Mans al verde te
boven gaen / in die Goddelijcke scientie / ende den
warachtigen geest. Daer zijn hier voortijts veel geleerde vrouwen / ende maechden ghevonden die
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mannen hebben verwonnen als Corinna / Theba-+
na / die Pindarum vijfmael is te boven gegaen int scriven / Erinna so excellent wert ghepresen / dat si die+
majesteyt van Homerus wercken heeft naer ghevolcht / stervende tot haren 19. jaren / Cornelia / Af-+
fricanus huysvrouwe / heeft sulcke elegante brieven
geschreven / dat si Quintilianus / den vernaemden
Oratuer heeft gepresen / Damophila Griexe vrou-+
we heeft wonderlijcke boecken achter gelaten / Hypathia mede in die astrologia / ende lope der Hemelen+
seer gheleert / Zenobia Coninginne / Palmireorum+
in die Griexe en Egipse sprake / seer wel geverseert
heeft / schoone vermaenen geschreven / ende voor haer
knechten / ende ruyters / met den Helmette gereciteert / Diotima was so gheleerdt / dat Socrates+
haer meestresse naemde / in Aspasias lesse / en heeft+
hem niet geschaemt te vinden / waer af dat Pilato ooc
vermaent / Dama Pitagoras dochter / Cassandra uut+
Prianus gesproten Istrina Coninginne4 der Scothen /+
Door haer geleertheyt zijn zeer vernaempt / ende menige andere. Maer het en is niet by deser vrauwe+
te gelijcken / die in godlijcke scientie soo hooge is verlicht als die tweede Apaides die inder heyligher scrif-+
tuere ende het recht / verstant van den geheelen Bijbel was
geverseert. Dit is die tweede Catherina van Senen+
die Volateranus prijst / dit is die andere maget Hildegardis die Theologale questien tot 30. toe heeft+
ghesolveert / ende wonderlijcke schriften heeft achter ghelaten / dit is die Veneetsche Cassandra die+
Politianus verheft / dat si voor die volle den boeck
voor die spille / die penne / voor die naelde den stijl
int schrijven exerceerde / dese persoone machmen met +
Isoota van Veroonen5 / die tot Nicolaum den Paus+
van dier name den vijfften / en Pium den tweeden
heeft geschreven / wel compareren / dese mach met+
Fabiola / Romana/ Marcella / ende Eustochio / die Je-+

+

Corinna

+

Erinna.

+

Cornelia

+

Damophila.

+

Hipathia

+

Senobia

+

Diotima

+

Aspasia.

+

Dama.

+

Cassandra.

+

Istrina.

+

Apaides

+

Catharina senis.

+

Hildegardis.

+

Cassandra.

+

Isoita.

+

Fabiola romana.

+

Marcella

+

Eustochium.

4
5

Verbeterd uit Coninginue.
Verbeterd uit Verooven.
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ronimus prijst / wel gerekent wesen met Cathari-+
na / Conincx / van Alexandrie dochter / ende Anastasia Grisogonus discipline / wesen geannumereert / +
met die 10. Sibillen door den Geest sonderlinge ver-+
licht / want si veel schoone schriften heeft achter gelaten / tot Christus glorie / ende stercheyt des geloofs /
een ygelijck waerschouwende van die bedriegelijcke seckten / hem te bewaren / ende vromelijc te houden /
in die Arca van Noe / in Petrus schipken tot inder
doot / hoe swaer dat die tempeesten overcomen / ende +
die baren rijsen daer en is gheenen noot / het schip
en sal niet versincken / die Arcke sal resten op die+
berghen van Armenie / hier boven het schip sal drijven door den crachtighen wint des Gheest / tot in
die have der eeuwigher salicheyt / daer ick uwer excellentie met alle vrome constante Christen ridderen / hopen met vruechden te aenschauwen / daer+
wy sullen looven / ende dancken den ghenadighen+
Heere / van zijnder jonstigher gratie / ende van zijnder glorie als dan opelijck ghereveleert / ende sullen jubileeren sonder cesseeren inder eeuwighe eeuwicheydt gheschreven int Jaer
1567. den 6. dach van den Mey in
ons erm verbrant Clooster
der Minnebroeders
inder stadt van
Antwerpen.

+

Catherina.

+

Anastasia

+

Sibille .10

+

Matt .7.

+

Gene .8.

+

1. Cor .13.

+

1. Joan .3.

Uwer Excellentie dienare onweerdich.
B. Henrick Pippinck M. Provinciael van Nederduyslant.
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Prologe oft vorreden tot den
Ghewilligen Leser, met een vermaen
tot het oprecht Catholijck gheloove.
EErwerdighe ende Catholijcke
Christen vergaderinghe u lieder is wel kennelijck / door het+
godlijck woort seer sonderlijc
verlicht / hoe dat God almach-+
tich van het begin den mensche ghestelt heeft / in die warachtighe gherechticheydt / hem vercierende met
wonderlijcke gaven des verstants wille / ende me-+
morie waer in dat die goddelijcke beelde ende imaghe was blincke / dus te boven gaende alle creaturen inden rinck der werelt beslooten / want hoe
hooge oft claer dat die sonne / mane / ende sterren / zijn
hoe wonderlijc van crahten / dat die Elementen
moghen wesen / oft alle andere creaturen die men
daghelijcx siet / het en is niet te compareren by den
mensche / naer Gode beelde gheformeert. Het is
wel waer dat int gesichte / int hooren int ghevoelen /
oft andere uutwendighe dinghen is / den mensche
van sommighe onredelijcke ghedierten verwonnen.
Maer int verstandt wille ende memorie der sielen chrachten soe spant die mensche verre die croone. Soe was Adam ons vadere eerst gheschapen+
ende in grooter hoocheyt verheven / verlicht door die
gaven in Gods kennisse seer claer dominerende over+
die vischen der zeede / vliegende vogelen der hemelen /
ende alle gedierten op der eerde roerende. Maer in
sulcker eeren ende hoocheyt gesteelt wesende hy en

+

Psal .118.

+

Eccle .7.

+

Gene .1.

+

Gene .1.

+

Psal .8.
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heeft zijn gaven excellent / niet wel ghebruyckt
overtreende Gods woordt / ende salich ghebot /+
door ongehoorsaemheyt grootelijck voor God stinckende waer door wy tsame zijn ghecomen tot eenen claghelijcken staet die wy noch dagelijcx beweenen met screyenden ooghen / ende niet sonder
reden want inder doot heeft hy ons gheerft / also
wel die sielen als der lichamen / naer Paulus oorconde ten Romeynen int vijften / daer boven hy+
heeft ons die maledictie ghesconcken / druckelijck
om vertellen / stellende ons kinderen der gramschap Gods / ende spijse der helle horribel om hooren. Wie soude sulck eenen staet sonder versuch-+
ten connen vertellen? Sonder clachte verhalen / oft
sonder traenen diepelijck gronderen? Aensiet die
kinderen van Israel / die Hebreusche familie wesen-+
de door haer eyghen misdaet / in Babylonie ghe-+
brocht / verjaecht van Jerusalem / seer vernaempt+
hebben gescreeyt / ende geweent sonder ophouden /
hangende haer oorgelen in die middel der wilgen /
als Davidt in den 136. Psalm verclaert / ende dat
alleene overdenckende die stadt van Jerusalem te
vooren triumphant / die Jootsche natie onder Assverus ghenade levende / door Amans quaet wesende
ter doot donder reden ghesententieert hebben / seer
bedruckt gheweest / ende met traenen bewesen het
aenstaende clagelijck seyt / als den boeck van He-+
ster int derde belijt / hoe veel te meer is te beclaghen
die doot der sielen / ende maledictie groot door ons
vader ghebrocht / over alle zijn kinderen die gramschap des vaders over het menschelijcke gheslachte /
ende boven al die verdoemenisse die ons sekerlijck
was toestaende / dit gaet die gevangenisse der Israhelyten in Babylonie / ende Asswerus sententie al
verre te boven / waer door oock Job in zijn derde
seer druckelijck sprack vergaen moet den dach daer+

+

Gene .3.

+

Roma .5.

+

Ephe .2.

+

Jerem .29

+

4. Reg .25

+

Jere .52.

+

Hester 3.

+

3. cap.
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ick in ghebooren ben ende den nacht in den welcmen geseyt heeft / daer is een mensche ontfanghen.
Laet dien dach in duysterheyt veranderen ende met
gheender claerheyt verlicht wesen / het welck Jeremias oock overleggende seer wonderlijck in zijn
twintichste beclaeht / seggende vermaledyt zy den
dach in den welcken ick gheboren ben / ende den dach
als mijn moeder my heeft ontfangen / en sy niet gebenedijt / vermaledijt zy den man die mijn Vader
die booschap brochte segghende / u is een soone ghebooren / dese Propheten van God gepresen / en hebben den dach haerder gheboorte / niet vervloekt om
den dach alleene. Maer om die maledictie / gramschap doot / ende verdoemenisse daer zy ende wy
in zijn ontfangen. Dit is geweest den staet van het+
Oude Testament seer swaer om hooren ende ver-+
dragen / Maer God almachtig door zijn goetheyt+
onghemeten / ende ghenade abundant / en heeft+
niet willen dat menschelicke geslachte so hooge ge-+
schapen in sulcken staet laten tot den ende sendende+
uut den hooghen troon / ende verheven consistorie+
Christum zynen Sone seer bemint / als een verlos-+
ser / versoender / ende middelare ghetrouwe / om ons+
te bringhen in die eerste glorie daer / wy uut wa-+
ren ghevallen ende dat alleene uut liefden geen ge-+
breck hebbende van onser persoonen / het welck is+
ghebuert door het aentrecken der menschelijcker
natuere hem lovende als ons broeder met cranckheden bevaen / met het Goddelijck woort seer vie-+
rich ghesaeyt / verlichtende het verstandt door+
sonde verduystert ende sterckende die wille met-+
ter memorie seer crachtich / maer al ist dat ons sa-+
lichmaker heeft gelaboreert tot onser eere / ende ver-+
lossinge groot daer zijnder altijts weerspannich ge+
vonden / Scriben Phariseen ende sulc gespuys die zijn+
gratien beneficien ende weldaden hebben versmaet+

+

Psal .50.

+

Actor .15.

+

Psal .118.

+

Jre .3.

+

Psal .83.

+

Actu .10.

+

Gala .4.

+

Roma .1.

+

Phil .2.

+

Galat .3.

+

1. Timo .2.

+

Hebre .8.9.12. / Psa
.30.31.48.
+

Gal .30.46

+

Titum .2.

+

Apoca.9. / 1. Johan .2.
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niet achtende zijn menscheyt boven een andere ende segghende / het is Josephs Sone zijn vrienden / +
ende maghen zijn ons wel bekent/ zijn woordt oock
berespende met lachende monde / als die Evangelisten beschrijven int claer / nochtans en heeft Chri-+
stus daeromme niet gelaten ons salicheyt te werc-+
ken / naer zijns vaders bevel / maer is constant ghe-+
bleven tot inder doot / door oblusschelijcke liefde seer+
ontsteecken / dus die doot maledictie sonde / ende+
gramschap des Vaders metter verdoemenisse af
nemende tot onser bate. Daer naer wesende verrey+
sen heeft zijn Apostelen met meer andere / in het+
goddelijck woort versterct / gevende zijnen geest om+
het selve te verstaene ende vromelijck vercondigen+
het welck zy te wercke hebben ghestelt in Jerusalem /
in Samaria / ende alle hoecken der werelt als Evan-+
gelische getuygen / van Christus jonstighe gratie /
maer terstont door svyants ingeven zijnder opgeresen menschen van diverscher soorten / die Gods woort+
hebben willen beletten met menige prackticke / Daer+
zijn grijpende wolven / ghecomen die Godts schapen niet en hebben ghespaert treckende naer haer
opinie / met smeeckende worden waer door menige
verleyt zijn / ende verstroyt loopende achter bergen / en
huevelen / in perickel des doots. Nochtans en hebben+
die heylighe Apostelen niet af ghelaten Gods woort+
warachtich te openbaren met vierighen gheeste /+
stellende dus haer siele te pande voor Christus gemeente / dit heeft het geloove seer wonderlijc ghe-+
sterckt onder die eerste Christen familie / Maer+
Satan met boosheyt / ende nijdigen haet overgoten en+
heeft niet gheslapen in sijn affeiren want sonder
cesseren heeft hy altijts gesoliciteert / om den mensce
te trecken tot die claghelijcken staet der doot daer
Chistus ons af hadde verlost seer vromelijck / ende+
triumphant / Dit heeft den vyant gedaen door val-+
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sche Predicanten / sulck ghespuys stierende in alle+
hoecken / landen en contreyen der weerelt / om die +
arme schaepkens te verleyden / verstroyen ende ver-+
bijten / het welck Petrus ende Paulus vrome Capi-+
teynen des Goddelijcx woort / op diversche plaetsen+
beclagen compassie ende medelijden hebbende over+
die sielen met Christus precieuse bloet ghecocht.+
Ja dat meer is aensiende den toecomenden tijt /+
in die laetste dagen si hebben met haer brieven gewaerschout bisschoppen / ende geestelijcke Herders dat+
si soude waken over huer schapen met grooter diligentie want daer soude comen wolven int lant / ende diversche secten / om Gods kinderen te vernielen / met
grooten hoopen dit ghetuycht het Werck der Apo-+
stelen int 20. capittel ende die brieven tot Thimotheen+
ghesonden / met Petrus / ende Thadeus Evan-+
gelische doctrine. Daer boven zy en hebben niet
alleene Bisschoppen ende Prelaten / vermaent tot
waken. Maer alle die toecomende Christen ghemeente geaviseert / seer neerstekelijc dat zy op haer
hoye soude wesen / ende wel voor haer sien want
den geest gaf openbaer ghetuyghe / dat in die laeste daghen veel menschen / van het oprecht ghe-+
loove soude scheyden / ende naer die gheesten der
doolinge ende erreuren luysteren. Den geest gaf+
warachtige certificatie / datter aenstaen soude periculoosen ende wonderlijcke tijden voorts bringende begherlijcke / opgheblasen hooveerdige / en blasphemige menschen der ouders ongehoorsaem / ondancbaer / twistich onghenadich7 / verraders ende
der wellusticheyt meer beminders dan Gods hebben
de een uutwendige samblance / ende gedaente der godvruchticheyt / maer die oprechte duecht oft cracht
verloochende. Den geest inwendich openbaerde seer
sterck / datter eenen tijt soude comen wanneer men+
die oprechte leeringe / niet soude verdraghen maer
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vergaderen meesteren / met jockende ooren naer
haerder begeerte / waer door menich mensche vander waerheyt soude keeren / ende tot fabulen haer
gheven. Den gheest gaf te kennen datter noch+
valsche meesters op soude rijsen / die secten der bederffenissen souden in bringen / door die welcke den
wech der waerheyt soude geblasphemeert wesen /
met gheveysde woorden / inder giericheydt haersaken trackterende / die welcke clagelijcke tijden / die
Apostelen door den gheest voorsiende / hebben die
Christen ghemeente seer neerstelijc vermaent / sulc
ke persoonen te schouwen / als vyanden ende wederstaenders der waerheyt / verleyders de simpele+
onnoosele schapen / onder Jamnes ende Mambres col-+
legie ghereputeert / Dit hebben die Apostelen ghedaen uut grooter liefde / als warachtige herders ende+
wakers ghetrouwe / op den hoogen tooren ghestelt+
haer selven / daer door ontschuldende voor Godts
oordeel stranck / waer datter eenighe schapen verbeten waren / als Ezechiel in sijn 33. cap. verclaert
dus staet oppe ghy Christen natie ghy Catholijc-+
ke menschen al te same ende wilt niet meer slapen+
doet open u ooren / ende hoordt dat Basoen van
die eerste Predicanten slaen / hoort dat trompet der
Apostelen blasen / laet sulck geluyt in u ooren clincken / ende bewaert u neerstich van die verleyders /+
menichvuldich want nu die laeste tijden zijn daer+
S. Paulus ende S. Petrus af spreken / het welck+
is blijckende / door die menichte der secten als nu /+
op gheresen seer abominable die niet alleene memoriale beelden gedinckenisse van Gods wercken /
en stormen met tiransche handen. Niet alleene die
heylighe Sacramenten schenden / vaeten der ghenade verwerpen / niet alleene Gods Tempelen ende+
Cloosters rooven ende verbranden / die niet alleene gestelijcke persoonen / ende Minnebroeders val-

+
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schelijck beligen / erme Religieuse met valsche versierde leelijcke lueghen / haer name ende fame ongoddelijc benemen / om het herte der gemeente van haer
te trecken / te verfoyen ende alle boose dienaers te verjaghen. Maer daer boven (het welck met weenende +
ooghen te beclaghen is) zy verleyden soo deerlijck+
die schapen des heeren / ende vermoorden door valsche+
leeringhe / die sielen der menschen / met den bloedi-+
gen pant in het cruys verlost / violerende so die le-+
vende tempelen daer Gods geest in was rustende /+
si stillen twist ende discoort / tusschen man ende vrou+
we / die kinderen tegen vader ende moeder oproe-+
ren / onder vrienden ende magen schuerende vrien-+
delijck accoort / die ghebueren tegen malkanderen
verbitteren druckelijck om vertellen / wie en soude+
hier uut niet mercken / dat die laetste tijden nu voor+
handen zijn. Dus weest op u wake / ende laet het+
slapen varen / al ist dat die verleyders seggen / hier+
is Christus / daer is hy voorwaer / hier is die oprech+
tige leeringe / daer is zy certeyn / en gheeft hem geen
gheloove / wilt ghy u siele bewaren / want Christus
selve heeft u vermaent / datter in sijnen name sullen+
comen / ende menige bedriegen / als valsche Propheten altijts hebben gedaen / Slaet dan u gaye / ende
den Costelijcken pant uwer sielen / naer Gods ima-+
ge geschapen / want die soeckt den vyant door dese+
valsche leeraers nu op gheresen / tsy ghedierten met+
lange steerten / oft sonder steerten / op der werelt+
ghecomen wilt ghy den rechten gheest volgen / en
hoorter niet naer / maer luystert naer die leere inder
heyliger Christen kercke gepresen / altijts geobserveert / in alle landen ontfangen / ende van alle menschen geaccordeert / dat is die die Antiquage / die gemeente / ende eendrachticheyt onverwinlijc buyget u ooren
naer sulcke stemme der waerheyt seer delicaet want+
Die sal staen voor het oordeel des Heeren / aenmerct
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hoe u die scriftuere vermaent door die Propheten / +
op soe menighe plaetsen vertoonende / hoe strange-+
lijck dat zy gheplaecht zijn gheweest / hoe deerlijck+
verstroyt ende verjaecht in vreemde landen / die valsche Propheten hebben ontfangen / ende haer ghehoor
gegheven met grooter attentie8 / daer na Christus
selve in persoone ende die Apostelen / met eenen virighen gheest bespreyt hebben u uut liefde ghewaerschout der valscher Propheten / haer loese practijcken /+
en subtijle inventien bringende int claer. Daer naer+
die helighe doctooren Griecsche en Latijnsche / ghe-+
leerde Mannen lichten der werelt over 11. 12. 13. 14
oft 15. hondert Jaren / hebben soo schoene ghescreven van der secten conditie / verclarende haer listen
ende laghen seer ingenieus / haer dobbelheyt onder+
duecht bedeckt haer opstinaetheyt / met boosheyt
gemingelt haer nidigen moet / teghen die warachtige Christen kercke / sonderlinghe alle Catholijcke
waerschouwende dat si boven alle saken / sulck gespuys ende gemenscap soude schouwen als slangen
ende serpenten / als grijpende wolven / met bloedi-+
ge tanden / als Caims broetsel / Amans gheslachte /+
Antiochus ende Heliodorus knechten / Baltasaers+
dinaers / ende Judas saet / als vyanden Gods / den+
rechten Geest wederspannich / op dat niemant sijn+
siele in perikel soude stellen der eeuwiger doot / het+
selve hebben die geleerde gedaen van duysent jaren+
tot onsen tijden met die levende steme / seer vierich
vlammende ende schriften autentijck / als die boecken
getuygen / ons achter ghelaten / waer voor wy behoorden alle seckten te versmaden / ende tot die onverwinnelijcke waerheyt / te gheven alleene / maer+
het is een clagelijcke sake / hoe dat die heylige Apostelen / ende successeren met alle die leeraers der Christen kercke / hebben die waerheyt vercondicht door
den oprechten geest / hoe datmen noch dagelijcx seer+
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vromelijck Christo / beminde bruyt voorstaet / ende
het warachtich geloove die menschen vercondicht /+
nochtans door Satans listen rijsen altijts sekere
persoonen / verloopen religieusen / oft apostaten Pa-+
stooren / die haer schapen verlaten / in errueren ver-+
soncken / ja schoelappers / mandemakers / tegeldec-+
kers / wevers / ende desgelijcken / die met valsche opinie die Christen gemeente turberen / ende verleyden+
vander waerheydt / daer si in waeren ontfanghen /+
tot valscheydt treckende / ende fabulose opinien+
Sy crijghen ghehoor / ende audientie wandt sy+
die Gheestelijckheydt lasteren / met groote vilonie+
bringhende alle die abuysen voorts / die ghebuert+
zijn / ende niet ghebuert noch nimmermeer gebueren en sullen. Sy cryghen den loop der menschen
met grooten hoopen / want zy met eenen soeten sanc+
die ooren vermaken singhende ghecorrumpeerde+
Psalmen / ende anderen valsche lieden naer die const+
der Rhetorijcke gemaect. Predickende ooc liberteyt
des vleesch daer die menschen naerhaken / ende+
door sulcke pluymstrikerije / ende soete woorden+
die herten der onnoosele deerlijc verleyen / dit hebben wy geexperimenteert in onsen tijden / met scha
de ende schande voor alle die werelt vruchten der
secten / schade van sielen / ende uutwendige tijdelijcke
goede geestelijck / ende weerdelijcke persoonen schande
ende blame ontsprekelijc onvertellen. O neder Duysland / Vlaendere / Brabant / Hollant / Zeelant / Vrieslant
met andere contreyen / waer toe zijdy gecomen ghy
plaecht te wesen voorvechters des gheloofs / ende te
straven die vyanden van Christus kercke / die wolven
te verjagen om u schapente bevrijden. Nu hebdy het
sweert inder scheede gesteken / het is beroest / men cant
niet uut crijgen / dus sijn die wolven tot voor u duere
gecomen / in die middel der schapen daer grooten moort
is g[e]schiet / men had sulcx moghen beletten met cleen-
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der sake / daermen nu moet ghebruycken foortse /
ghewelt / ende violentie groot / als wy voor ooghen+
dagelijcx moeten aenschouwen / steden werden nu geturbeert met oproeringe groot / ende aengenomen /
door twistige seckten / valsche Predicanten / tegen
des Conincx wille Dorpen werden op geten / ende
ganschelijck bedorven / waer door datmen den armen lantsman siet kermen ende clagen / die vroukens
schreyen ende weenen seer bitterlijc / op meniger plaetse / die oorsake van desen / ende noch meer andere is
die menichte der valscher seckten onwijselijck toegelaten / O Nederduytslant hier voortijts so verheven van Keyseren / ende Coningen als een eertsch
Paradijs geestimeert / van alle natien versocht als
een lant van God gebenedijt / vol rijckdommen ende
wellusten / overvloedich / eendrachtich int gheloove
met grooter vruechden / waer toe hebdij u nu ghegeven / in wat verdriet hebdij u selven gesteken / door
quaden raet? Ghy hadt gesien voor oogen / wat sec-+
ten connen bedrijven onder die hooge Duytsche Natie / den staet van Engelant / ende Schotland was
van u wel bekent / het Coninckrijcke van Vrancrijcke / u naeste ghebuerte heeft claer exempel ghegheven / wat discoort int gheloove ende Calvinus
leere can brouwen / hoe en hebdij niet verlicht / ende
voorsinnich geweest door sulcke exempelen / O Vlaenderen ende Brabant mede daer ick ben gheboren /
ende herboren naer den Gheeste / ghy doet my versuchten ende weenen / als ick op u dincke met herte inwendich / aenmerckende die glorioosen edelen
staet / daer ghy hier voortijts in sijt geweest / u croo
ne is ghevallen van uwen hoofde / ghy gelijckt Je-+
rusalem / die als der werelts glorie van alle men-+
schen was ghepresen / maer door die souden me-+
nichvuldich ende rebellicheyt aen gods woort / dat+
die warachtige ghesonden Propheten vercondich-
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de door het luysteren aen valsche Propheten onge-+
sonden / van selfs loopende / tegen Gods wille is si+
geplaecht met stranghe punitie gheruineert / ver-+
brant / ende ghedesoleert tot den eynde / het welcke+
Christus voorsiende / heeft met bitteren tranen
daer over geweent / so ist nu met deser glorioose con-+
treye / met dit lant vermaert / tot het uuterste der werelt / door sonden overvloedich / wederspannicheyt+
der oprechte Predicanten / door het ontfangen der
valschen seckten van meniger conditie / so ist gheplaecht in alle hoecken / seer grootelijc ghedesoleert
bedruckt / verootmoedicht / beschadicht / ende in een
oncruypelijck parket ghecomen / niet sonder misdienste / waer door nu menighe mensche met
ons spotten / ende haeren wijn drincken met lach
ende monde / met spottende woorden / het welck
Jerusalem ooc ghebuert is naer huer distrucktie /
als Jeremias schrijft in zijn Lamentatie / daer hy+
seyt / sonde heeft Jerusalem gedaen / daeromme is
si ongestadich geworden / alle die haer plagen te eeren /
hebbense versmaet / wandt si haer verwijt ende
schaemte hebben ghesien / alle die daer voorby pas-+
seerde / hebben haer handen tsamen gesmeten haer
hoofden gheroert / segghende is dit Jerusalem / die
stadt der volmaeckter schoonheyt / die blijscap der
gantscher wereldt / dit is den dach die wy hebben
vertueft / wy hebben ghevonden ende gesien / God
heeft gedaen dat hy gedocht heeft / zijn woorden vol
bracht van die oude dagen / het selve is ons geschiet /
wie en sout niet beclagen / O ware Jeremias in de+
sen tijden / hoe souden die tranen uut der oogen conduy+
ten spruyten / hoe soude hy roepen om watere / ende Fonteyne der traenen abundant / want voor die Hebreusche familie clagelijck verleyt / heeft hijt hiervoortijts ghedaen met bitterheyt groot / maer want
Jeremias niet en is present / so wil ic in sijn plaetse

+

Baru .1.2

+

Dani .3.

+

Zach. 7.

+

Jere.2.

+

Luce. 19.

+

1. Thim .3

+

Jre. 1.

+

Thim. 1.

+

Jre.1.2.

+

Jer. 14.9

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

21
mijn eyghen lant beweenen / beschreyen / beclagen
ende daer over suchten / biddende den Heere almach-+
tich / dat hy sijn oogen der genaden wil nederslaen /
ende dit lant verlichten / vertroosten / ende van alle secten verlossen / die den twist hier hebben ghebrocht / tot grooter schade ende schande / O Nederlantsche knechten / vrome Christen eerbare vergaderinge / door het geloove edele compaingnie / voor
Christus oogen hier voortijts seer hoogelijck ghepresen in alle landen / laet alle seckten ende valsche
leeraers varen / schout alle nieuwe opinien / teghen
die waerheyt geinviteert / hoe dat si met honich sijn
bestreken met sulcker spijse / ende laet u niet voeden
want het en is niet dan vercken dreck / ende stinc-+
spoelinge / gheen warachtige Christen voetsel / snaect
met den verlooren soone naer het broot in u vaders
huys abundant / daer die ghetrouwe dienaers mede sijn versaet / laet Calveren varen / die den gheest
beswaren / die haer eygen meesters met den hoornen steken / ende met haer steerten tot een sweepe
dienende / verjagen in diversche landen / haeckt naer
dat gemeste calf Christum presenterende / daer sult+
ghy soeticheyt in vinden / ende spijse der siele / laet
varen dat water van Jacobs put / dat niemant en+
versaet / ende begeert met grooter viericheyt / Christus water van sulcker virtuten / dat nimmermeer
doet dorsten / dat is het levende water vander Pro-+
pheten ghepresen / ende van Christo ghecommandeert in het Nieu Testament / daer inne is Christus
schipken vlietende / ende drijft tot die haven des+
Paradijs / alle andere poelen zijn seer ondiepe / zij
en houden geen water / si moeten vergaen die hem
daer in betrout / ter have en comt hy nimmermeer
dus siet voor u ghy Christen natie / ende schout alle
seckten die naer der vercken spoelinge smaken / op
alle ondie[pe] ende onsuyvere wateren en wilt u voor-
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daen niet betrouwen / maer op die naer soete waer-+
heyt int smaken / diepe om gronderen / ende suyver
als een Fonteyne / dit is mijn vermaen uut den geest
gheresen / ende hopen dat ghy tsamen daer naer
sult hooren / wilt ghy lieden u siele ter salicheyt bringhen / al sijnder sommige die hebben ghedoelt / latende die soete ende salighe schoot haers moeders+
verfoyende die eerste borsten vloeyende van melck
seer delicaet / om met die slanghe jonghen uut die
Serpenten te suygen / mordadich fenijn keert noch+
weder keert weder / het is nu den tijt der gratie / ende+
der ghenade / daer Esaias int 49. ende Paulus+
tot den Corinthien af schrijft / en wilt niet wesen+
hertneckich van sinnen / oft obstinaet / als die Jootsche+
natie in die tijt der Propheten maer volcht mijnen+
raet tot desen termijne / loopt ras met een vast betrou+
tot den troon der gratie / op dat ghy genade moecht+
crijgen in den bequamen tijt / want den dach der doot+
is u vloer nakende / den dach des heeren sal comen
onversien dan salt wesen te laete / den nacht sal wesen+
voor handen daer niemant in mach wercken / kermen+
ende clagen schreyen / ende weenen bidden ende smeeken+
en salder niet helpen rechtveerdicheyt sal haeren+
ganck hebben naer schriften oorconde / dus loopt nu+
tot Christum alle die met sonden ende valsche opinien+
zijt gheladen ghy sult crygen audientie / ende ontla-+
stinghe van alle swaricheyt naer uwer begeerte.
Dit is dat die Catholijcke Predicanten solliciteeren
by dage by nachte soeckende / niet die doot van eenighe creatueren maer die salicheyt van alle menschen
met grooter begeerte / want men hoortse roepen
met luyder stemme. Laet u onderwijsen Jerusalem+
op dat mijn siele by avonture van u niet en scheyde /
ende u niet en stellen als een verlaten lant men hoortse die verdolde verwecken / tot beteringhe des levens+
seggende / keert weder / ende doet penitentie van

12

+

Psal. 33.

+

Canti. 1.

+

Matth. 3.

+

Canti. 6.

+

Eccle. 17.

+

Jere. 3.18

+

Ezec. 18.12

+

Actum. 7.

+

Jere 7.

+

Zach. 7.

+

Hebre. 4.

+

1. Thess. 5.

+

1. Pet. 3.

+

Apo. 3.15 / Luce. 12.

+

Mat. 24.

+

Mat. 25.

+

Job. 45.

+

Mat. 10.

+

Jere. 6.

+

Ezec. 18.

Door een drukfout staat hier boven . Samengevoegd wordt het .
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alle uwer sonden / werpt alle boosheyt van uwen
halse / maeckt een nieu herte / ende eenen nieuwen
gheest / waeromme sult ghy sterven huys van Israel / ick en begheere die doot der stervenden mensche niet / spreect God den Heere / waer door si verclaren die groote begeerte tot die salicheyt der menschen / wilt dan naer sulcke stemmen hooren / ende
sluyt u ooren / als het serpent begont te blasen / die
fenijnige woorden / Ist dat die Catholijcke predicanten boven die levende doctrijne / ooc int schrift yet
achter laten / wilt dat aenveerden spaert gheenen
cost / leest attentivelijck by dage / by nachte / gelooft
haer gheschreven leeringe / het sal u profiteren / ende
bringen van den wech der dolinge / tot die passagie
der waerheyt / die nimmermeer en vergaet / maer
crijcht victorie met grooter triumphe / verwerpt alle valsche boecken uut die contooren der secten geperst vol blasphemien / ende valsche luegen versiert/
schandeloos voor oude ende jonghe persoonen / en
weerdicht niet eens / dat u Christen handen sulcke
boecken soude ghenaken / oft oogen aenschouwen /
want Satan is den aucteur van sulcke lueren / en+
siet niet eens naer Martinus boecken / oft van yemant die uut sijnder schole is ghesprooten / schoudt
stinckende en twistige Calvinus leere / het sal wesen u eere voor alle menschen / en God den heere ten
eeuwighen dagen / daer sijnder andere boecken genoech vol saliger instructie / die ghy moecht lesen
met grooten profijten / die u den wech der duechden
ende rechtveerdicheyt sullen leeren stercken in het
geloove / warachtich sonder eenige perijckel / die u
sullen verclaren int openbare / hoe dat ghy behoort te
schouwen alle secten / ende nieuwe opinien tegen die waerheyt op geresen / hoe dat ghy sult leeren kennen valsche
Propheten der sielen verleyders / door haer vruchten+
in onsen tijden int licht ghebrocht / wilt sulcx lesen+

+

Joann. 8.

+

Matt. 7.

+

2. Pet. 3.
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sonder vreese want het zijn die wercken van Gods
geest / tot stichten der Christen gemeente / een yeghelijc gecommuniceert / onder die welcke ic u lieder presenteren nu een cleyn boec / van een godlijcke wijse
Catholicke maget seer constelijck ghemaeckt / Anna
Bijs binnen Antwerpen / residerende ende in verre lande
seer wel bekent / die altijt in het recht geloove heeft+
ghepersevereert / ende die jonckheyt onderwesen / met
groote love die tegen Luthers doctrine vol fenijne / +
over vijftich jaer oft daer ontrent / vromelijck heeft
ghescreven als twee diversche boecken / die noch in
die handen der menscen zijn / wel getuyghen daer
zy seer schoon verclaert / die vruchten uut Luthers
schole ghereesen / ende alle andere secten van diverscher conditie / si vertoont die groote perijckelen ende
schaden / daer dorpen steden ende landen toe comen
door valsche opinien / door seckten diemen vry ende
vranck laet geworden / Nu compt int licht het derde boeck seer excellent / verclarende Godts macht
seer crachtich ende zijn ghenade onghemeten / die
oorsake waer door het landt compt in destrucktie / ende
groote desolatie / met den middel om God te paeyen / ende zijn gramschap over ons doen vercoelen /
met veel andere schoone propoosten daer in begrepen ende vierige vermaninge / tot alle gheestelijcke
prelaten ende Princen / regeerders der landen dat+
sy soude waken / want haer die wake bevolen is /+
om Christus schaepkens seer precieus te bevrijden
van alle vyanden / seer menichvuldich ende te bewaren / een yeghelijck naer zijnen staet / leest dit
vry daer en is gheen perijckel / maer ende profijt
ende bate / der siele seer abundant / al ist een maghet die dit heeft gheschreven / ende wilt daeromme niet verwerpen gheleerde mannen hebbent gelesen ende geapprobeert / daerboven den Geest+
naer Johelis oorconde is belooft alle vleesche / u Soo+

+

[...]13

+

[...]14

+

Actum. 20.

+

Ezech. 3.

+

Joann. 2.

+

Actum. 2.

13
14

Handschriftelijke marginalia, inkt, onleesbaar.
Handschriftelijke marginalia, inkt, onleesbaar.
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nen ende dochteren sullen propheteren op mijn knechten / en maerten / sal ic in die dagen van mijnen geest
storten / seydt die scriftuere als Petrus Actorum int
tweede verhaelt. Dus en siet niet aen / dat een vrau
we van desen derden boeck is auctoresse / maer
den rechten geest / die door haer heeft openlijck ghewrocht / ende noch is werckende / volcht den geest /
die in haer woorden ghy sult mercken / soe sult
ghy bevrijt zijn / van al het ketters tempest / ende blijven staen in dat warachtich oprecht Catholijck geloove / tegen den vyant / die helle / die werelt victorieus met grooter triumphe / het welck u lieder
sal bringen ter rechter hant des vaders /
in die jonxste dagen daer ghy den
heere sult loven sonder
ende / Amen.
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Dit is die Tafel ende inhout
Van dit Refereyn Boeck.
Lof soeste lam Gods dat de weerelt sonde A 11.15
droech.
Gods macht valt alle macht te swaer.

B 1.

Dus mach elck gods oordeel dan veel
ontsien

B 3.

O doot hoe bitter is u ghedincken

B 5.

Gheen pine en ghelijct by die helsche
pijne

B 8.

Dit soude ons met recht, de werelt doen C 1.
verleen
Om niet waectmen de stadt, als God niet C 2.
en waeckt
Is God met my wie mach my schaden?

C 4.

Mit en mach ons versaden, dan God
alleene

C 5.

Ghy zijt mijn tyevlucht in allen16 tentatien C 7.
A B C Van Christo den heere

C 8.

Lof tempel die dopperste Bisschop wyde D 2.
Lof schoone, die croone, in goods, troone D 4.
draecht
Lof salich buycxken, dat Christum
gedraghen heeft

D 6.17

Lof heylichste puer mensche, die God
oeyt maecte

D 7.

Ghy zijt meer lofs wert dan ick can
bedencken

E1

Inder stonden des doots wilt ons
ontfangen

E 3.

Vrouwe, engelsce, Princesse, ons,
advocate

E 4.

Heere verleent ons kennisse dit nieuwe
Jaer

E 5-

15
16
17

De refereinen zijn in de marge handschriftelijk genummerd.
Verbeterd uit alllen.
Verbeterd uit D 9.
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Waect wel siet toe, die de waecke bevolen E 7
is
Met dit nieu jaer.
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Danct God dat hy ons dus lange gespaert F 1.
heeft
Metten nieuwen Jare vernieuwt u leven F 3.
quaet
Een vrolijck nieu Jaer en in duechdelijc F 5.
leven
Met nieuwer vruecht verblijt u inden
heere

F 7.

Offert den nieuwen Coninc nieuwe
vruchten

F8

Singt den nieuwen Coninck, nieu lof, met G 2.
nieuwen tonghen
Wensch ic u gods gratie voor een nieu18 G 4.
Jaer.
Een nieu licht is ons opgegaen wandelt
daer na.

G. 5.

Wert in Christo Jesu een nieu creatuere. G 7.
Laet u oude wegen en sondige paden
quaet.

G 8.

Met dit nieuwe Jaer
Doet uut den ouden mensch mit zijnen
wercken, al

H 2.

Soeckt den Heere te wijle ghy hem
moecht vinden

H 3.

God verleen ons vrede dit nieuwe Jaer

H 5.

O Heere wilt alle blinde verlichten nu

H 6.

Met dit nieuwe jaer
Keert weder, keert weder verdoelde,
scaepen nu,
Met dit nieuwe Jaer

H 8.

Staet op uuten slape, tis nu den tijt

I 3.

De sonden mijnder juecht en wilt niet
gedencken

I 4.

Des bidde ick ghenade op beyde myn
knien

I 6.

Jesu Davids Soone, ontfermt u mijns

I 8.

18

Verbeterd uit nien.
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Heere al come ick spade, u genade waect K 2.
O Heere wilt met mijnder crancheyt lijden K 3.
O heere wilt der sielen genadich wesen K 5.
Ontfermt mijns heere nae u groote
bermherticheyt

K 6.
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U bermherticheyt duert tot allen tijen

L 1.

Tis mijn schult heere ick bidde om gratie L 3.
En wilt niet verliesen dat so dier gecocht, L 5
is
Heere spreect maer een woort, en ick sal L 6.
genesen zijn.
Heere alst my al afgaet, wilt my dan
bystaen

L 8.

Heere en wilt u beelde doch niet
versmaden

M1

Heere ghy muecht my suyveren eest dat M 2.
ghy wilt
Heere wilt my aerme sondaer genadich
zijn

M 4.

Heere vergeeft mijn schult, ick bidts
ootmoedelijck

M 5.

Den geest is bereedt, maer tvleesch is
cranck

M. 7

Ick come tot u, mit vollen betrouwene

M 8.

Eest wonder al wert die werelt geplaecht N 2.
Wat meyndij dat ons Godt dus doende
sparen sal

N 4.19

O Heere laet uwen tooren sincken

N 6.

Och hoe schoon moet hy zijn diet al heeft N 8.
geschapen
Want den Leeuw van Juda heeft nu
victorie

O 2.

Heere compt ons te hulpen oft wy
vergaen

O 3.

Als die siende dolen, wie sal dan de
blinde leyen

O 4.

En climpt inden schepper, mit deser leere O 6.
Looft den heere met desen soeten Meye. O 8.
Heere wilt ons int tgeloove eendrachtich
maken.
Met dit Niewe Jaer
19

P 4.

Verbeterd uit N 14.
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Broosch eerden vadt leert u crancheyt
kinnen

P 10.

Een dobbel tonge is vermaledijt

Q 2.

Tis seer verkeert da plach te zijne

Q 4.
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Refereyn.
O Christe Jesu ons eenich versoendere
Door wiens genade wy sijn behouwen+
Ghy sijt ons middelaer en ons voldoendere+
Ons glorie ons salicheyt / al ons betrouwen+
Wy waren al te samen door den ouwen+
Adam ghevallen in svaders toren+
Brekende Gods ghebot door svyants toe stouwen+
Waer door wy in hem waren verloren+
Maer ghy nieuwen Adam onsondich gheboren+
Ghy hebt de doot / ende de helle verwonnen+
Door u stramen geheelt ons wonden versworen+
En hebt tegen den vyant den strijt begonnen+
Dragende op u cruys / met bloede beronnen+
Ons boosheyt die boven alle ponden // woch
Wy segghen / die u niet voldancken en connen
Lof soetste lam Gods / dat der werelt sonde / droech.+

+

1 Joan. 2. et. 4.
Titum. 3.
+
Galat. 3.
+
Apo. 18.
+
Roma. 5.
+
Gene. 3.
+
Roma. 5.
+
1. Pet. 2. / 1 Cor. 13.
+
Esa. 53.
+
Col. 2.
+
Col. 1.
+
Psal . 37.
+

+

Joann. 1.

Lof steen daer de Israelsche af droncken // mede
Drie werf met Moyses roede ghesmeten // claer+
Metalen serpent wiens aensien ontvoncken // dede+
Stervende menschen van serpenten gebeten // daer+
Lof Samaritaen wiens liefde ongemeten swaer
Den crancken gewonden niet en heeft gefaelt+
Van Priester en Levijt troosteloos vergeten // naer
Hierico zijnde uut Hierusalem ghedaelt
Hem siende half doot onder moordenaers verdwaelt
Wert ghy op hem met bermherticheyt beruert
Sijn wonden verbonden / op u beestken gehaelt
Hebt ghy hem in die herberge gheviert
Och ghy hebt onse salicheyt so wel besuert
Want u dierbaer bloet ons dootlicke wonden dwoech+
Terechte20 seggen wy / want u liefde noch duert+
Lof soetste lam Gods dat der werelt sonden // droech.+

20

+

Exod. 17.
Num. 20.
+
Num. 21.
+

+

Luce. 10.

+

Rom. 5.
Joan. 13.
+
Joann. 1.
+

Verbeterd uit Tarechte.
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Lof eeuwich woort dat vermoeyt verslaeft //seere+
Hongerich / dorstich liep / van lande te lande+
Opperste prister / die u selven gaeft // heere+
God vader / in een levende offerhande+
Lof roy koey diemen voor die sonde verbrande+
Met wiens bloet zijn wy alte samen bespringt+
Lof goede herder / wijs van verstande+
Die u schaepkens ter soeter weyen bringt
Lof Bisschop die in sancta sanctorum ghingt+
Niet met vreemden maer mit u eygen bloet crachtich
Lof soetste druyve die zijpende hingt+
Aen thout / ons maeckende uus wijns deelachtich
Levende fonteyne / die van dorst viel clachtich+
Lof hertoge / die de Moabsche honden // sloech+
Noch segge ich zijnde uus lijdens gedachtich+
Lof soetste lam Gods / dat der wereldt sonden // droech.+
Lof hemelsche blijschap / die menigen traen // heet+
Voor ons liet loopen over u soete wangen+
En int hoofken / soomen door Lucas vermaen // weet
Bloedich sweet sweete met anxste bevanghen
Als u minnende herte / niet om verbanghen
Tegen die bitter doot began te strijene
Hebbende naer onse salicheyt groot verlangen
Gaeft ghy u overe / den doot te lijene
Om ons vander eeuwiger doot te vrijene
Laet ghy u onrechtelijck ter doot verwijsen
Ghy wout bedroeft sijn / om ons te verblijdene
Ghy hebt honger gheleden om ons te spijsen
Met uwer glorien ghy sijt te prijsen
Want alle Propheten claerlijck oorconden / vroech
Dat ghy sout lijden / sterven ende verrijsen
Lof soetste lam Gods dat der werelt sonden // droech.

+

Joann. 3.
Joan. 4.
+
Hebre. 2.
+
Ephe. 5.
+
Num. 19.
+
Hebre. 9.
+
Joan. 10.
+

+

Hebre. 9.

+

Joan. 19.

+

Joan. 19.
Mich. 5.
+
Jre. 3.
+
Joan. 1.
+

+

Joan. 11.
Luce. 22.

+
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Victorieus David die met vijf steenen // root
Goliaths verwont zijnde uut liefden verweckt
Dat aen u vanden hoofde tot die teenen // bloot
Gheen lidt en bleef ten was mit bloede bedeckt
Lof wijngaert wiens rancken uut waren ghereckt
So datmen alle u beenen tellen // mochte
Lof onnoosel lammeken puer onbevleckt
Wiens dierbaer bloet ons uuter hellen // cochte
Lof die ons salicheyt sonder uutstellen // wrochte
Inden tijt vanden vader gheordineert
Over den helschen Leeu / die ons te quellen / sochte
O Leeu van Juda / hebdij ghetriumpheert
En den stercken ghewapenden ghespolieert
Diet al in zijnen roofnest tot dien stonden // joech
Elck mach wel seggen die dit contempleert
Lof soetste lam Gods / dat der werelt sonden // droech.

PRINCE
Lof triumphant Prince / lof leytsman / lof wech goet
Lof priester die geoffert tonser baten // hebt
Naer dordinantie van Melchisedech // vroet
Wijn en broodt / dwelck ghy ons tot voetsel gelaten hebt
Lof Capiteyn trou / die uut caritaten heel
In een knechts habijt / u willen vercleen
Om te verlossen u ondersaten // hebt
U gheenen arbeyt ofte pijn laten verleen
Lof schepper van Israel lof uutvercoren steen
Vanden menschen veracht / maer by God verheven
Die de twee mueren des tempels voechde in een
Lof licht der werelt / lof waerheyt / lof leven
Die vry hebt gemaeckt / ons ballingen verdreven
Dit merckende mijn herte int doorgronden // laech
Lof die totter doot ons trouwe zijt bleven
Lof soetste lam Gods / dat der werelt sonden // droech
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[Refereyn.]
O God des hemels en der eerden regeerdere+
Geen macht en mach men by u macht ghelijcken
Alle macht is van u / als triumpheerdere+
Moeten alle / machtighe voor u wijcken+
Ghy verandert de tijden / ghy verset de rijcken+
Van deen volck ten anderen / naer uwen wille
U macht de Lucifer door thooveerdich prijcken+
Uuten hemel vallen inde helsche kille+
Sy dede Adam oock smaken een bitter pille
Doen hy tegen u macht te doene poochde+
U macht bleeck oock openbaer en stille
Doen dwater alle berghen verhoochde+
Door tvolcx quaetheyt die ghy niet en gedoochde+
Maer vermeidet al sonder Noe en de zijne
Den hooveerdigen Nemroth ghy u macht ooc toochde+
Die teghen u macht stack / hy verloos zijn pijne
U macht bracht dwerck van Babel ten fine+
Dus seg ick tblijckt uut scriftueren openbaer
Gods macht valt alle machteghe te swaer.+

+

Ester 13. c

+

Rom. 13. a
Dani. 4. g
+
Dani. 4 c
+

+

Isaie. 14 c
Luc. 10. c

+

+

Gene. 3.

+

Gene. 7.
Gen. 6 a

+

+

Gene. 10.

+

Gene. 11.

+

Acto. 9. a

+

Gods macht Sodomam Gomorram dede tondere
Loths wijf omsiende gelijck donvroede
Wert eenen soutsteen / Gods macht dede wondere
Int velt daer Moyses de schapen hoede+
Hy sach den doren bosch / vierich in gloede
Branden / en nochtans blyven onverbrant
Gods macht wracht oock door Moyses roede
Daer hy hem mede tot Pharaonem sant
Tvolc van Egypten dees macht ondervant+
Als God zijn plagen over hem vermeerde
Hy verloste Israel / met machtigher hant
Doense Pharaonis macht / tyranlijck begeerde
Want Pharao Gods macht niet vreesen en leerde
Maer teghen Gods macht / hem sette ter weere
Gods macht rechtveerdelijck hen verkeerde
Dat hy Israel volchde / met zijnen heere+
Maer teghen Gods macht / en helpt schilt noch spere
Tbleeck wel aen Pharao / en de zijne voorwaer
Gods macht valt alle machtige te swaer.

+

Gene. 19.

+

Exod. 3.

+

Exod. 11

+

Exo. 14.
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Gods macht leyde Israel met droogen voeten+
Door de Roy zee / en Pharao moest versincken
Gods macht dede dwater van Marath versoeten+
Door thout / dat lievelijck wert om drincken+
Gods macht liet een claer wolcke blincken
Daer hy Israel snachs den wech door wijsde
Gods macht liet donderen en basuynen clincken+
Opten berch van Sinai so dat elck prijsde
Sijn goddelijcke macht / en daer voor afgrijsde
Dat dalder sterckste van vreesen beefden
Gods macht dede oock / dat Manna rijsde+
Uuter locht / daerse veertich jaer by leefden+
Als Thore Nathan en Abiron sneefden+
Tegen god en Moysen met rebellatien
Gods macht dede hen / en al die hen aencleefden
Ter hellen sincken / in corter spacien
Als tvolck daerom maeckte / veel murmuratien
Sterffer meer dan veerthien duyst tbleeck aldaer
Gods macht valt alle machtige te swaer.
Gods macht dede de mueren van Jerico splijten+
Alsmer Darcke omdroech / sonder stormen oft schieten
Door gods macht Gedeon de Madjaniten+
Met luttel volcx verwan / al mocht hen verdrieten
Gods macht dede oock / claer water vlieten+
Door Moyses roede / uuten herden steene
Gods macht / dede Goliaths macht te nieten+
Door Davidts handen / al was hy cleene
Gods macht heeft met eens Ezels kaken beene+
Door Sampson duysent Philisteen verslaghen
Oock heeft de selve / door gods macht alleene
De Poorten van Gase opten Berch gedragen+
Gods macht Brocht Sennacheribs heyr in plagen+
Hondert en vijfentachtentich duysent getelde
So dat si verbrant als asschen lagen
Sonder toedoen van menschen inden velde
Die gods Tempel dreychde te rooven met gewelde
Wert van zijn eygen sonen vermoort daer naer
Gods macht valt alle machtige te swaer.

+

Exo. 14.

+

Exo. 15.
Exo. 14.

+

+

Exo. 19.

+

Exo. 16.
Exo. 17.
+
Nu. 16.
+

+

Josue. 6

+

Judi. 7.

+

Nu. 21. b

+

1. Reg. 17

+

Jud. 15 d

+

Jud. 16 a
4 Reg. 19 g.

+
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Gods macht versterct Judith haer gevende moet+
Dat se Holofernem zijn hooft af sneet
Gods macht liet Sisaria versmooren in sijn bloet+
Door de hant van Joel wien lief oft leet
Gods macht dede Abimelech die Sichem bestreet
Door eens wijfs hant de doot besueren+
Wat helpt den Cananiten al waren si wreet
Haer ijseren wagens en hooge mueren
Sy en dorsten hen tegen gods macht niet rueren
Nabuchodonosor wilt sijn de meeste+
En mocht oock voor Gods macht niet dueren
Maer hy liep seven jaer gelijck een beeste
Etende hoy als een os inden foreeste
Al had hy door zijn macht veel rijcken beseten
Sgelijcx Heliodorus moedich van geeste+
Die den Tempel te rooven / hem hadde vermeten
Proevende de geesselen / heeft hy geweten
Gods macht ende die oock beleden claer
Gods macht valt alle machtige te swaer.
Antiochus waende wel Gods macht bespotten+
Den Tempel vernielen met zijnder partijen
Maer Gods macht dede soo zijn vleesch verrotten
Dat hy zijn selfs stanck niet en const gelijen
Oft ooc zijn heyr / dat hem volchde besijen
Al beleet hy gods macht / hy en wert niet verlaten
Herodes moeste daer toe oock gedijen+
Dat de wormen levende zijn vleesch op aten
Manasses kende gods macht tzijnder baten+
Daer hy inden kercker lach beswaert met last
Baltazar dranck uut den heyligen vaten
Doen hy met zijnen hoeren / sat en braste
Maer gods machtige hant / so na hem taste
Dat hy verschrickte met al zijnen vromen
Tgeschrifte bewees zijn distructie vaste
Dat de Persen en Meden snachs zijn gecomen+
Ende hebben hem zijn lijf ende rijck benomen
Dit merckende doet my segghen eenpaer
Gods macht valt alle machtige te swaer.

+

Jud. 12.

+

Judi. 4.

+

Judi. 9.

+

Dani. 4.

+

2 Ma. 3 c.

+

2 Mac. 9.

+

Act. 13.

+

Phi. 33.

+

Dani. 5

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

35
Alexander waende noch den hemel bestormen+
Doen hy de werelt had ghewonnen met machte
Maer eer lange soo wert hy spijse der wormen
God werp hem daer neder / doen hijt minst dachte
Aithimus groote moort in Israel wrachte+
Metter gicht seer geslaghen en sterk onversien+
Julianus apostaet die goede verachte
Wert subijtelijck vermoort / men wiste van wien
Andronicus en const oock Gods macht niet ontvlien+
Die Oniam den priester doode binnen trouwen
Nicanor proefde oock Gods macht mits dien+
Hooft arm metten schouderen / wert hem af gehouwen
Voor den tempel ghehangen / in elcx aenschouwen
Sijn tonge / daer hy tegen God met hadde ghesproken
Den voghelen gegeven voor mans en vrouwen
Jasons boosheyt en liet God niet onghewroken+
Gods macht heeft Menelaum den hals ghebroken
In dasschen versmoort als schender van Gods altaer+
Gods macht valt alle machtige te swaer.

+

1. Macha. 1 a

+

1 Mach 7.
1 Mach 9.

+

+

2. Mac. 4.

+

2. Macha. 15.f.

+

2 Mach 5

+

2 Mac 13.

PRINCE
Gods macht sal in doordeel blincken alderstrangste +
Als de menschen voor hem sullen werden versaempt+
Dan sullen de machtighe beven van angste
Die haer macht niet gebruyct en hebben soot betaempt
Hoe sullen donsalighe / daer staen bescaempt+
Voor de gheene diese nu plucken en trecken
Al werden zy hier machtighe Princen ghenaempt+
Sy en moghen hen dan voor Gods macht niet decken
Want gods macht sal alle doode verwecken+
Tmoet al zijnder stemmen zijn onderdaen
Sijn macht en sal alleen niet int lichaem strecken
Maer over ziele en lijf / naer Christus vermaen+
Gods macht sal alle sondaers / doen gaen+
Int eewich vier / sonder uutnemen der persoonen
Niemant en sal zijn macht connen wederstaen+
Maer sal elcken naer zijn eyghen wercken loonen
Daer en helpen wapen diademen croonen+
Edelheyt van gheboorten / oock niet een haer+
Gods macht valt alle machtighe te swaer.

+

Mat. 25.
Sap. 6.

+

+

Sapient. 5.

+

Luc. 22.

+

1. Cor. 15.

+

Mat. 10. c
Mat. 25.

+

+

Mat. 16 d

+

Esa. 11.
Math .3.

+
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Ghedenckt u uuterste soo de wijse man seyt /+
Ghy en sult niet sondighen inder eewicheyt.

+

Eccl. 7. d

Refereyn.
Waer ick my wende oft waer ick my keere
Slapende / wakende / etende / drinckende+
Altijt dunct my dat ic hoore even seere
Gods trompetten in mijn ooren clinckende
Staet op ghy dooden die int graf zijt stinckende
En coempt ten oordeele / met22 haesten fel
Och als ick op desen dach ben dinckende
Daderen crimpen / therte / es my ontsinckende
Noyt dach soe vreesselijck oft ure soo snel+
Daer sal ondersocht worden / ons heymelijck spel
Men sal daer redenen moeten geven+
Elck voor hem selven / en hoort sonder rebel+
Hoe wy gheleeft hebben / tsy qualijck oft wel
Dalder stercste / sullen dan van vreesen beven+
De boecken sullen opgaen / als staet ghescreven+
Daer uut sal blycken waer oft met wien
Wy teghen gods wet oyt yet bedreven
Dus mach elck gods oordeel / dan wel ontsien.
Doordeel es oock seer vreesselijck / en wonderlijck
Om te teeckenen / die daer voor staen te gane
Anthecrists persecutie / eerst bysonderlijck+
Die sorchlijc sal zijn quaed te wederstane
Men sal teeckenen sien / in sonne in mane+
Oorloghe dier tijt / vreesschelijcke cometen
Deerde sal beven / pijnt dit gade te slane
Den hemel sal beruert werden oock voortane
Vier / water / locht / sterren en planeten
Daer sullen opstaen veel valsche Propheten+
Om te verleyden waert mogelijck / duutvercoorne
Noyt meerder tribulatie laet Christus weten
Dan sullen de menschen met drucke beseten
Van grooter vreesen bestaen te verdoorne
Oock sullen de sondaers uut ancxst van gods toorne
De doot begeeren / en de doot / sal van hen vlien+
Wee den bevruchten / jae en dongeboorne+
Dus mach elck gods oordeel / dan wel ontsien.

22

+

S. Hieronimus

+

Sopho. 1. d.

+

1. Cor. 4. a
Rom. 14 b

+

+

Eccl. 12. a
Apo. 20 d

+

+

1. Tes. 2 a

+

Lu. 22. d

+

Ma. 24. b

+

Apo. 9. d
Ma. 24.

+

Verbeterd uit et.
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Het Oordeel Gods / elck oock wel vreesen mach
Want universael zijn sal en ghemeyn
Daer moeten versamen / op eenen dach
Alle menschen by een / in Josaphats pleyn+
Elck sal daer comen / onder sinen Capiteyn
En haer wercken sullen hen volghen naer+
Beyde goet ende quaet / groot ende cleyn
De heymelijcke sonden / hoe leelijck / hoe onreyn
Sullen alle menschen zijn openbaer
Dat int doncker gheschiet is / sal comen int claer+
Men salder doen scherpe examinatie+
Daer sal ghetelt werden ure dach en jaer
Van een ydel woort / och is dit niet swaer+
Salmen reden gheven / sonder excusatie
Een ooghenblick tijts / is een corte spatie
Nochtans salder rekeninghe af gheschien
Een rechtveerdich vonnisse sonder gratie
Dies mach elck Gods oordeel / dan wel ontsien.
Doordeel soo schriftuere is betuyghelijck+
Sal gheschien / in alder sancten presentie
De rechter is rechtveerdich / en onbuyghelijck+
En onweerroepelijck is zijn sententie+
Daer en sal helpen / geen schoon eloquentie
Ghiften oft gaven / en moghen dan niet baten
Wijsheyt / edelheyt / oft excellentie+
Daer sal meer geacht werden een suyver conscientie
Dan aessacken gheladen / vol gouden Ducaten
Pausen / Cardinalen / Bisschoppen / Prelaten
Keysers Coninghen al die hebben ghedomineert
Moeten daer comen / tsi van wat staten+
Reden geven / hoese haer ondersaten
Totten alderminsten / toe hebben gheregeert
Gheeft reden van u Meyerschap / dit woort noteert+
Ghy die over ander menschen / hebt ghebien
Wee hem wiens rekeninghe dan niet en passeert
Dus mach elck Gods oordeel / dan wel ontsien.

+

Joel. 3. a

+

Apo. 14. c

+

1 Cor. 4 a
Psal. 74

+

+

Mat. 11 .c

+

Jude. 1.

+

Psal. 118.
1 Reg. 15 f

+

+

Rom. 2. b.

+

Sap. 6 b

+

Lu. 16. a
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Wanneer si sien comen den sone des menschen+
In zijnder glorien met grooter cracht
Dan sullen de boose sondaers wenschen+
Dat si in haers moeders buyck waren versmacht
Denghel diese door Gods bevel / heeft ghewacht
Salse wroeghen en oock de helsche honden
Ja sonne / ende mane / dach ende nacht
Haer wercken sullen spreken / ghy hebt ons gewracht
Haer eyghen boosheyt en stinckende sonden
Sullen wesen aen haren hals/ ghebonden
Hoe sullen donsalighe connen ghedueren+
Die als bocken werden / ter slincker hant vonden+
Als Christus sal thoonen / zijn open vijf wonden
Die hy uut minnen / voor ons wilde besueren+
Dan sullen hen wapenen / alle creatueren
Teghen den onsaligen sondaer / en noch bovendien
Hemel ende eerde sal hem berueren
Dus mach elck / Gods Oordeel dan wel ontsien.
Dan sal de Coninck / spreken verwijtelijck
Totten sondaers / die voor hem staen / verwect
Om u salicheyt / heb ick gearbeyt vlytelijck
Voor u was ick naect / aen tcruyce ghereckt
Ghy hebt my veracht / mijn boden / begeckt
Dan sullen de verdoemde / menschen / spreken
O Berghen valt op ons ende ons bedect+
En Christus sal seggen / gheringe vertrect
Uut der hemelscher vruecht / eeuwelijck versteken
Gaet van my de sententie / is ghestreken+
Ghy vermaledijde / int eewige vier
Daer nemmermeer droefheyt / en sal gebreken
Dan sal God weduwen / ende weesen / wreken+
Over die ghene diese nu / verdrucken hier
Men salder hooren een jammerlijck ghetier
Vanden boosen / onsalighen / verdoemden lien
Want wy al beslommert vinden ons pampier
Dus mach elck Gods oordeel dan wel ontsien.

+

Ma. 24 c

+

Job. 3. b

+

Ma. 25 c
Joan. 20. c. g.

+

+

Sapi. 5. c.

+

Apo. 6. d

+

Ma. 25 d

+

Psa 67.a. 93. a.
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Peynst hoe anxtelijck salt daer gaen te wercke
Als dEnghel de laetste Basuyne blaest
Dan sullen de machtighe / moghende / stercke
Spreken / zijnde uut grooter vreesen verbaest
Wee ons onsinnighe / hoe hebben wy gheraest+
Wat helpt ons nu ons eere / ons goet ons gelt
De ghene die wy achten / als menschen verdwaelt
Siet die staen nu den Rechter aldernaest
En zijn onder de kinderen Gods ghetelt
Dan werden de Bocken ter slincker hant ghestelt+
En men sal de schapen vanden Bocken scheyen
Ter slinckerhant staende / metten Duyvels verselt
Och hoe sullen de Bocken / werden ghequelt
Als si de salighe schaepkens sien leyen
Ter eewiger vruecht / en si gaen in deeuwich screyen
Metten Duyvelen die hen eeuwich torment bespien
Want alle menschen haer Vonnis verbeyen
Dus mach elck Gods Oordeel / dan wel ontsien.

+

Sapien 5. a

+

Mat 25. c

PRINCE.
Prince op eerde / en leeft / geen mensch soo heylich
Hy mach wel weesen / al dede hy zijn beste
Want niemant en weet / oft zijn scheepken veylich
Ter havenen sal comen / oft hy in dleste
Als hem de doot / compt rooven uuten neste
Gods liefde oft sinen haet / sal weerdich // zijn+
Ghelijck eenen Blixem slaet / van dOoste in dWeste
Sal Christus onversien comen manen zijn reste
Van ons zondige menscen / die broosch / en eerdich // zijn+
Wel hem die hy vint in duechden volheerdich // zijn
Salich is die knecht / die als die heer coemt waect+
Want zijn sententie sal scherp en sweerdich // zijn+
Tsaechtmoedich lammeken / sal dan rechtveerdich // zijn+
Als een brieschende Leeu / die van toorne blaect
Wiens lampken / niet en brant / wat dan ghelaect+
Metten dwasen maechden / elc redelijck engien
Weest seker / dat sBruydegoms compste naect
Dus mach elck Gods Oordeel dan wel ontsien.

+

Eccle. 9. a

+

Mat. 14 c

+

Luc. 12. f.
Apoc. 1.
+
Apo. 6. d.
+

+

Mat. 25. a
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Daendincken der doot nae Hyeronimus vermaen
Doet alle quade wellusten vergaen.

Refreyn.
O Ongenadighe doot bloetghierige beeste
Ghy vernielet al dat leven heeft ontfaen
Hoe rijck / hoe schoone / hoe subtijl van geeste
Niemant en mach uwen schicgte ontgaen.
Ghelijck ons Ecclesiastes doet verstaen.
De wijse sterven ghelijck de sotten+
Therte verschrict / hoorende Jobs vermaen
Gelijck vuyl etter / sal myn vleesch verrotten
Int graf / als een cleet wert gheten vanden motten+
Eerde werden soo alst es van eerden ghemaect
Veel brooscher dan glas / oft scherven van potten+
Es de mensch die alle uren ter doet ghenaect
Wy gaen alte niete Thecuts spraect+
Ghelijck wateren die inder eerden sincken
Ick seg peysende / hoe zuer / dees not wert ghecraect
O doot hoe bitter es u ghedincken.+

+

Eccl. 1. c

+

Job 13. d

+

Gen. 3. d

+

2 Reg. 14 c

+

Eccl. 41. a

Wat mocht Sardanapalo / zijn wellust baten
Wat helpt eere / rijcdom oft hooverdye
Als de doot compt moetment hier al laten
Wat halp Aristoteli zijn philosophije+
Waer is Alexanders macht en heerschappije
Dien alle de Weerelt / was te cleene
Moest sterven / en als een stinckende prije
In een graf van acht voeten / rusten alleene
O doot ghy zijt alle menschen ghemeene
Een quale / daer niemant af en geneest
Want wy sien / hier isser lutter oft gheene+
Die over hondert jaer / hier hebben gheweest
En die hier nu zijn / ay lacen wat eest?
Sullen oock eer hondert jaer in deerde stincken
Dus seg ick noch soemen in scriftuere leest
O doot hoe bitter es u ghedincken.

+

Psal. 48

+

Eccl. 18. a
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Wat bate Salomon / al zijn glorie+
Wat holpen Mathusalem / zijn lange jaren+
Waer is nu Julius Cesars / victorie
Die veel coningen dwanck met zijnder scharen
Waer zijn de machtighe / die voor ons waren+
Die op de beesten / der eersen / reden
Dlichaem doot / de siele / ter hellen ghevaren
En ander zijn opghestaen / in haer steden
Waer is Absalon / die schoone / overleden+
Waer is Sampson / Hercules / groot van crachte
Haer graven werden / met voeten getreden
Sy ligghen in deerde / als dongheachte
Waer is Priamus / en zijn edel gheslachte
Wiens glorie / men in Troyen sach blincken
Waer is tGriecse heyr / dat Troyen tonderbrachte
O doot / hoe bitter is u ghedincken.
Ons daghen vergaen ghelijck eenen roock+
En ons leven / en is niet / dan eenen wint
Wy gaen oppe / als een bloeme / en verdwijnen so ooc+
Wanneer dat de doot / compt / diet al verslint
Soo gheringe als ter werelt / compt een kint
Vindet hem met Adams / misdaet belast+
Sterflijck / want God elcken te sterven verbint+
Om dat Adam de vrucht heeft ane getast+
De mensche compt ter werelt / als een vremt gast
Hy begint te sterven / als hy wert geboren
Ghelijck dwebbe eens Wevers / als dlichaem wast+
Werden zijn dagen vast af gheschoren
Den boom des levens / hebben wy verloren
Diveersche ghebreken / doen dlichaem crincken+
Dus moeten wy sterven / ons ouders zijn voren
O doot hoe bitter / is u ghedincken.

+

3 Re. 10. a
Gen. 5. c.

+

+

Bar. 3 b

+

2 Re. 14. f

+

Ps. 101. a

+

Job. 14 a

+

Job. 4 a
Ps. 50. a
+
Gen / 3. a.
+

+

Esa. 38 c

+

Ps. 89 c
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Ons leven is cort / met lijden vervult+
Door diveersche herten schiet de doot haer stralen
En sterven / is ons natuerlijcke schult+
Die elck metten lijve sal moeten betalen
De doot sal comen / ten mach niet falen+
Onseker / wanneer / hoe oft in wat manieren
Wy loopen ter doot / dachlijcx corten ons palen
Ghelijck totter zee / loopen / alle rivieren
Het lichaem dat wy nu schoone vercieren
En seer behaechlijck / is int aensien
Dat salmen bestorven ter eerden bestieren
Diet beminden sullender dan af vlien
En wat der armer zielen / sal gheschien
Is onseker noyt suerder sop om drincken
Elck mach wel seggen / want het blijct uut dien
O doot hoe bitter / is u gedincken.
Gheen mensche soo sieck / soo arm / soo snoode
Hy en vreest de doot / en dat natuerlijck
Want van beminden dinghen scheytmen noode
Siele en lijf minnen malcanderen bruerlijck
En hierom scheyden zy oock seer suerlijc
Want Christus hem selve / vander doot verveerde+
Sweetende water en bloet / uut anxste beruerlijck+
Van vreesen der doot die hy nochtans begeerde
Gheen capiteyn hoe vroom / soo rasch / te sweerde
Peysende om de doot / hem scroemter teghen
Weer wy te voete gaen / oft rijden te peerde
De doot vervolcht ons / op alle weghen
Sy is onverwinnelijck victorieus vol seghen
Met geender wapenen / en machmense crincken
Dit doet my seggen / naer mijn oudt pleghen
O doot / hoe bitter is u ghedincken.

+

Job. 14 a

+

Ro. 5. b.

+

Mar. 13. d

+

Mat. 20 d
Luc. 22 d

+
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De doot es den ouders / inde duere
En de Jongers belacht zy over bergen en dal+
Niemant soe jonck / soe schoone in zijnen fleure
Die weet oft hy morghen leven sal
Wy moeten al vallen der natueren val
Snelder dan een looper / vergaen ons daghen+
Dat wy niet en weten / es tvreesselijcste van al
In wat manieren / ons de doot sal craghen
Want de doot / die leyt ons dusent lagen
Door oude door siecte / en door accidenten
Deen verdrinct / dander valt / de derde wert verslagen
Deen sterft onversien dander met veel tormenten
Dus haelt de doot / alle jare haer renten
Vander werelt / niet achtende / wiens vruecht mach mincken
Wanneer wy dit in ons herte prenten
O doot / hoe bitter es u ghedincken.

+

Eccl. 9. c

+

Job 9. c

Prince.
Wy weten wel dat wy moeten sterven
Waer af zoe willen wy ons dan vermeten
Stanc vuylnis / en wormen / sullen wy erven+
En de wormen sullen ons vleesch op eeten
Al tghene dat wy hier hebben beseten+
Blijft hier / wy moetender naect uut scheyen+
En ons eerste herberghe / wy niet en weeten+
Wy en moghen gheen vrienden met ons leyen
Wy moeten ons selven / te reysen bereyen
Wy en mogen gheen boden voor ons senden
De doot en sal oock niet lange beyen
Ghelijck een scheme sal ons leven enden
Wy zijn ter werelt comen / met allenden
Wy moeten den wech gaen soo Jobs snaren clincken
Daer wy niet weder doore / en moghen wenden
O doot / hoe bitter es u ghedencken.

+

Eccl. 10. b

+

Job. 17. b
1. Tim. 6
+
Job 1. d.
+
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[Refereyn.]
Al waren al de pijnen op een gesmeet
Die de tyrannen oyt consten gheramen
Die de martelaers / hebben ghedoodt en ontcleedt
Nochtans en waren al dees tormenten tsamen
Niet by de pijne / die de verdoemde lichamen
Metter zielen / eewelijck sullen moeten lijen
Door gods rechtveerdicheyt naer tbetamen
In thelsche vier door tsondich werck vol blamen
Daerin zy hem nu teghen God verblijen
O sondige menschen / slaet toch by tijen+
Op dees groote pijne / u oogen inwendelijck
Peynst dat ziele ende lijf sal moeten ghedijen
En wilt ghy u niet van sonden mijen
Te branden int helsche vier ellendichlijck+
Soe lange als God es eewich vriendelijck
Inden helschen kercker gesloten crijne
Peynst die in sonden voort gaet soo blendelijck
Gheen pijne en ghelijct by de helsche pijne.
O eewige onlijdelijcke tormenten
Der zielen des lichaems wie sal u uutspreken
Man cans niet ghescrijven oft nagheprenten
Hoe swaerlic / hem God sal over de sondaers wreken
Tvier dat in mijnen tooren es ontsteecken+
Sal bernen seyt God totten weersten der hellen
De ghepijnde / en sullen nemmermeer ghebreken
En de pijnders altijts vol nijts gebleken
En sullen niet vermoyt werden int quellen
Maer sullen Gods vonnis te wercke stellen
Och de pijne es daer soo onghemeten
Dat vanden minsten es datmen hier mach vertellen
Want de boose sullen soo schriftueren spellen
Van grooter smerten / haer tongen eten+
Sijnde in deewige duysterheyt gheseten+
Sullen zy droncken werden / vanden wijne+
Der toornicheyt Gods / dus moet elck weten
Gheen pijne en ghelijct by die helsche pijne.

+

Apoc. 17. 18 19. 20

+

Apoc. 14 c

+

Deut. 32 e

+

Apoc. 16 b
Eph. 25.
+
Apo. 10. d
+
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Deeuwicheyt der pijnen / doot seer grootelijck
De verdoemde menschen / van anxste beven
Want zij sonder hope weten blootelijck
Dat zij eewich zijn uut Gods rijcke verdreven
En als si dan dencken / om deeuwich leven
Hoe Gods vrienden daer in glorien blincken
Dat vermeerdert haer droefheyt / zeer boven screven
Die der eewiger pijnen / wert ghegheven
Vint daer dat hy hier niet en can overdincken
Inden afgront der droefheyt / sullen zy sincken
Daer den doot eewelijck sal verrijsen
Met water der gallen / sal icse drincken+
Diet ter slincker hant sullen / als bocken stincken+
Seyt God en ick salse met Alsenen spijsen+
De wrake der sondaren elck machs afgrijsen
Is vier en wormen / vaet dees doctrijne+
Dus seg ick en salt noch bat bewijsen
Gheen pijne en gelijct by de Helsche pijne.
Dan moghen de sondaers / spreken met onluste
Wee ons onsalige / God heeft ons ghedaen
Droefheyt op ons droefheyt wy en vinden geen ruste
Want ay lacen zy moeten naer Jobs vermaen
Vanden wateren des sneeus / in grooter hitten gaen+
Eewelijck branden / sonder verbranden
De anxsten der hellen / sullense om vaen+
Die doot salse slaen / nochtans niet verslaen
Daer sal zijn screyen der oogen / en knersen der tanden+
Onlesschelijcken brant / in voeten in handen+
En si sullen God mits grootheit / haerder plagen
Vander wee / haerder seericheyt / spreken / veel schanden+
Eenpaerlijck metten helschen vianden
God vermaledijen / tot eewighen daghen
Den dach haerder gheboorten / deerlijck beclaghen+
Dus seg ick noch / en blijf by dmijne
Al vintmen veel pijnen / swaer om verdraghen
Gheen pijne ghelijckt by die helsche pijne.

+

Jere. 8. e.
Deut. 32 d
+
Jere. 9. d
+

+

Isai. 66. g

+

Job 24. d

+

Psal. 17. a.

+

Mat. 13. f
Mar. 9. g

+

+

Apo. 16. b

+

Jere. 20. d
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Solpher / pec / salpeeter / oft zwevele
En mach soo eysschelijcken vier niet maken
Als tvier der hellen / maer dmeeste evele
Is dat ziele ende lijf / beyde sal raken
Al dat pijn by brengt / sal daer ghenaken
En alle genuchte sal van daer vluchten
Sy sullen bitterheyt gevoelen int smaken
Pijne int ghesichte / siende de helsche draken
Stanc inde nuese / en vreesselijcke luchten
Roepen den stemmen / en deerlijck suchten
Oock sullen die vianden als beeren en stieren
Als leeuwen wolven / ten zijn gheen cluchten.
Het hooren quellen met vervaerlijcke gheruchten
Briesschen / loeyen / grimmen en tieren
Dus wert de boose ghequelt in alle manieren
En sal eewelijck blijven in desen schijne
Dus wat pijne men ter werelt mach versieren
Gheen pijne en ghelijckt by die helsche pijne.
Wanneer sy den ancxst / op hen sien comen
Sullen zy vrede soecken / daer en sal gheen wesen
Want alle hope / is van hen ghenomen
Daer en is gheen verlossinge / soo wy lesen
Dan sullen de sondaers om haer sonden mispresen
Met grooten berouwe roepen en crijten
Maer God sal elcken / antwoorden / van desen
Wat roept ghy om u droefheyt / onghenesen
Blijft u wee / och mocht herte splijten
Den onsterflicken worm / sal altijt bijten
Dats haer boose sondighe conscientie
Haer penitentie / en mach dan niet profijten+
Tcleet der maledictien / sonder verslijten+
Is hen aenghebonden / door Gods sententie
Om metten duyvel te hebben residentie
Maer boven al des ick van vreesen verdwijne
Eest pijnlijck het derven / van Gods presentie
Gheen pijne en gelijct / by de helsche pijne

+

Sap. 5 a
Psalm. 108. c.

+
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Int landt van Egypten / wilt hier na luysteren+
Was donckerheyt soo groot / datmense mocht tasten+
Maer duysterste duysterheyt / niet om verduysteren
Es veel meerder / voor de helsche gasten
Tvier dat donsalighe sal belasten
En sal by lancheyt des tijts niet swichten
Maer even scherp pijnen donsalige basten
Die in haer leven op God niet en pasten
Haer aensichten zijn als verbrande aensichten
De helsche vlamme / en salse oock niet lichten
Dan om te siene / datse mach bedroeven
Dan sal de heere zijn rechtveerdige schichten
Schieten op de verdoemde / boose wichten
Die altijt mistroostich / troost / sullen behoeven
Oock sal de helsche weert / zijn gasten toeven
Tzy geestelijck / weerlijc / Monic oft bagijne
Met solpher en peck / wee hen diet proeven
Gheen pijne en gelijckt by die helsche pijne.

+

Exo. 10. a
Mat. 22 b

+

PRINCE.
De helsche pijne gaet alle pijne te boven
Tes eenen Moortcuyl vervult van alle quaden
Daer de verdoemde als in eenen oven+
Sijn gestoten sonder troost / heel tenden rade
Want van boven en compt hen gheen ghenade
Hen compt oock gheen hulpe van hier beneden
Watmen voor hen bidt / ten doet hen gheen stade
En al hebben zy berou / tes dan te spade
Den tijt der penitentien es geleden
Wat sal ic meer seggen / vander helscher steden
Tes een plaetse daermen eewich god moet derven
Daer de sondighe mensche / als doode leden
Vanden lichaem Christi / af gesneden
Eewige onsalicheyt sullen erven
Daerse haer scult betalen / en niet af en kerven
Want sonder vrucht / blijft altijt haer disciplijne
Sy moeten eewelijck leven / en altoos sterven
Gheen pijne en gelijct by de helsche pijne.

+

Mat. 13. g
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[Refereyn.]
O Ontsinnige mensche die soo versnot / zijt
Op de bedriechlike werelt / wat moecht ghi peysen
Soect ghy hier ruste ghy toont / dat ghy sot / zijt
Want ghy moeter eens uute / ten baet gheen deysen
Ghelijc als pelgrims / die altijt reysen+
Soe en hebben wy hier gheen blijvende stede+
In meest voorspoets / mach elc wel meest vereysen
Want de werelt bedriecht / al mach zy haer veysen
Wy en vinden in haer / gheenen rechten vrede
Maer grooten arbeyt / sorgen / en onlede
Die de weerelt dient / crijcht sulcken gagie
Zy stoot haer dienaers uute wat geeft zy hen mede?
Een houten wambeys / dit is haer sede
Sy loont den jonckere ghelijc den pagie
Men vant noyt so grooten personagie
Hy en moest naect / en bloot vander werelt scheen+
Sy betaelt met niet / al geloeft zy ragie+
Dit soude ons met recht / de werelt doen verleen.+
De weerelt gaet voorby / haer behagen vergaet / net+
Het is al ydelheyt / haer aencleven.+
Want die zy heden opten hoochsten graet / set
Stootse morghen af tis dicwils beseven
Sy geloeft den sulcken / een lange leven
Die nochtans de doot onversien compt halen.
Men siet haer den sotten prelatueren geven
En de wijse werden daer uut verdreven
Deerweerdighe doet zy van eeren falen
Sy laet de boose drincken uut silveren schalen
En de goede en hebben naw eerden scherven
Sy doet knechten climmen / en Princen dalen
Deene heeft in haer / groote borgen / en salen
En dandere en heeft niet eenen voet erven
Sy geeft sulcken weelde / die na int gasthuys sterven+
Naer al haer lachen / volcht meest geween
De grootste boeven / in haer meest gelucx verwerven
Dit soude ons met recht de werelt doen verleen.

+

1. Pet. 2. c
Heb. 13. c.

+

+

Tob. 1. d
Eccl. 5. c
+
1. Tim. 6 b
+

+

1. Joan. 2 c
Eccl. 1. a.

+

+

Prover. 14. b.
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Sint Jan seyt / soe zijn schriften betoogen // waer
Al tghene datmen inde werelt siet+
Is wellust des vleesch / begheerte der oogen // claer
En hooveerdije des levens / an anders niet
De werelt is een zee / die altijt vliet
Onghestadich / periculoos / om versincken
In alle haer genuechte / is gemengt verdriet+
Die hem ghisteren seere op die werelt verliet
Sterf hy heden / morgen sal hy voor haer stincken
Wanneer die clocken / niet meer en clincken
Wert zijn memorie metter tijt vergheten
Meer suers / dan soets / can de werelt schencken
Meer Azijns / dan Wijns / gheeft si om drincken
Meer gallen / dan Honichs / gheeft si om eten
De werelt is een vanden valschen Propheten
Sy gheloeft ons vele / en si en houdes niet een
Haer samblant is geveynst / haer bedroch ongemeten
Die soude ons met recht / de werelt doen verleen.
De genuechte der werelt men ongeduerich //schrijft
En al mocht si dueren / si en mach niet versaden
Wanneer si faelgeert / therte truerich // blijft
En hoe langer gepleecht / hoe meerder verladen
Als de werelt lacht / salse eerst verraden
Sy geeft den onrechtveerdigen groot goet en gelt
De rechtveerdige brengt si in schanden en schaden
Die de werelt dient / moet God versmaden+
Hy en wert onder Christus knechten niet ghetelt
En mint de werelt niet / merct wat Johannes spelt
Die de werelt mint / en mach Godt niet behaghen+
Al de heel werelt / is int quade ghestelt+
De goede werden verdruct / door foortse en ghewelt
En de boose leyden / in weelden / haer daghen+
De werelt is vol stricken / en dootlijcker laghen
Haer beloefte is bedroch / haren ja / is neen
Vander quader werelt / men alomme hoort clagen
Dit soude ons met recht / de werelt doen verleen.

+

1 Joan. 2 c

+

Joan 16 d

+

Jac. 4. b

+

1 Joan. 2 c
Ibi. 5. d.

+

+

Job. 21 b
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PRINCE.
Prince / wat is der werelt glorie
Een bloeme des gras / die geringe verdwijnt+
Al bloeyt si lustich / waer blijft haer memorie
Wanneer de Sonne / daer eens heet op schijnt
Al geeft de werelt eere / den steert is ghefenijnt
Waer zijn haer Princen / die voortijts waren?+
Al doot / hier vergheten / licht elders ghepijnt
En andere hebben / haer plaetse ghemijnt
Die haer plaetse besitten / sullen oock soo varen
Waer zijnse nu / die over hondert jaren
Vrou Venus dienden / en de werelt minden
Al wech / de doot en sal ons oock niet sparen
Hoe edel / hoe rijcke / tmoet al verharen
Waer zijn de schoon aensichten / die wy som wel kinden
Besiet haer graf / stanck sult ghy daer vinden
De wormen hebbense gheten / daer en blijft maer dbeen
Waert dat wy de cortheyt des tijts wel versinden
Die soude ons met recht / de werelt doen verleen.

+

Isa. 40.

+

Bar. 3. b
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[Refereyn.]
Wie en sou niet suchten / die de allende // siet
Daer de werelt af crielt / opten dach van heden
Tgeluck van ons als donbekende // vliet
Sulck seyt tsal beteren / maer men heeft noch dende //niet
Dat comt by dien / want God is tonvreden
Om dat wy zijn geboden overtreden
En ons oude sonden met nieuwe vermeeren
Wy graven nieu vesten / en stercken ons steden
En wanen door ons cracht / de vyanden te keeren
Versoenden wy niet / den Heere der Heeren
Te vergeefs doen wy huysen en boomen slechten
Niet door stercheyt der stat / so schriftueren leeren24
Door veelheyt der peerden / oft vroomheyt der knechten
En sullen wy verwinnen oft tsegen vechten+
De victorie moet comen / Machabeus spraect
Alleene van God hoort / Davids berechten+
Om niet waectmen de stadt / als Gos niet en waect
Aenmerckt Hierusalem / dat uutvercoren // vat
Boven alle steden / der werelt verheven
Poorten en mueren werden door Godt toren // plat+
Ter eerden gheslecht / Christus sprac te voren // dat+
Den eenen steen is niet / opten anderen bleven
Als Israel sondichde / tis claer beschreven+
Werden haer steden vernielt / van haren vyanden
Tvolck den heydenen / teenen roove gegeven
Gevangen gevoert / in vreemden landen
Al wast datse haer steden / en sloten manden
Blochuysen maeckten / haer mueren versagen
Wanneer de heere aftreckt zijn handen
Wie machse beschermen / die god wil plagen
Al vliende sullen u de vyanden jagen+
Seyt de heere / ist dat ghy mijn wet versaect
Al steltmen veel wachters by nachte by dagen
Om niet waectmen de stadt / als God niet en waect

24

+

1 Mac. 3. c

+

Psal. 126.

+

4 Re. 25 b
Lu. 19. c

+

+

Lib. judi=cum + regum

+

Lev. 26 f

Verbeterd uit keeren.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

52
Leest doude Cronijcken / legt aen schriftueren // merc
Babilonien was groot / en breet van wallen
Tweehondert cubitus hooch / de mueren // sterck
Met metalen poorten / tscheen eeuwich om dueren // dwerc
Nochtans isse voor die van Persen gevallen+
Een Wildernisse geworden / door beesten in stallen
Haer vesten daerse op betrouwende waren
Haer poorten / haer toornen / ten halp geen van allen
Doen God zijn gramschap / over hen wou baren
Meer machtige steden / zijn sgelijcx ghevaren
Daer niet af en blijct dan eenen hoop steenen
Maer willen wy verwinnen / met cleynder scharen
Laet ons met David / ons misdaet beweenen+
Met suchtender herten / ons voor Godt vercleenen
Want datmen veel bolwercken en blochuysen maect
En dat wy ons daer me beschermen meenen
Om niet waectmen de stadt / als god niet en waect.

+

Da. 5 g.

+

Psal. 6.

Waer is groot Troyen / dat heerlijc gescepen// was
Van poorten / en mueren / seer vast ghefundeert
Vol schoonder gestichten / dwerc onvernepen // was
Daer ontallijcken rijckdom / in begrepen was
Dinwoonders in weelden / hebben getriumpheert
Maer haer groote hooveerdie / heeft god verneert
Vanden Griecken zijnde thien jaer beleghen
Ten eynde gewonnen / en ghespolieert
De stadt verbrant / en tvolck versleghen
Ten helpt geen stercte / die God heeft teghen
Constantinopolen groot sterck uutermaten
Theel lant van beloeften / heeft den Torc vercregen
Om dat de Christenen onchristelijck besaten
Wantse God verlieten heeftse God verlaten
Dus lesschen wi Gods toren niet die vierich blaect
Al hadden wy Alexanders macht te baten
Om niet waectmen de stadt / als god niet en waect.
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Ezechias die God met grooter vlijt / sochte+
Versach de mueren / en groef nieu vesten
En dede toornen maken / daert hem profijt dochte
Veel wapenen tsamen / hy seer subijt // brochte
Maer betrouwende / den heere / verwan hy ten lesten
Niet door zijn gheweer / maer ten alderbesten
Door zijn ghebedt / versloech dengel in eender nacht+
Hondert vijfentachtentichduyst mans metter resten
Vloot Sennacherib / ontsiende / de godlijcke cracht+
Josaphat creech Gods hulpe / die hy had verwacht+
Self biddende / dede hy tvolck oock bidden en vasten
Seggende heere / ten is niet in onser macht
Tvolck te weerstane / dat ons wilt overlasten
Willen wy dan oft wy op God niet en pasten
Ons op vesten verlaten / wy zijn misraect
Dat wijer veel steen / totter wolcken toe op tasten
Om niet waectmen de stat als God niet en waect.

+

2 Par. 32 a

+

4 Re. 19 c

+

Ibid. 8.
2 Par. 20 a26

+

PRINCE.27
Princelijck Prince / ons suchten ons kermen /stilt
Ons snootheyt kennende / met den publicaen
Bidden wy dat ghy onser ontfermen // wilt+
Ghy zijt ons toevlucht der allendiger ermen // schilt
Al hebben wy grootelijck / tegen u misdaen
Wilt ons bermhertelijck in gratien ontfaen
Ons vyanden zijn vele soomen siet blijcken
Sonder u en moghen wy die niet wederstaen
Dus laet u hulpe ter noot ons niet beswijcken
Tegen u en helpt raet / const / cracht oft practijcken
Al maken wy ons steden / seer sterck wat eest
Gheen steden soo machtich ja gheen coninckrijcken
Soo groot / ghy hebtse in u handt soo men leest
Ghy doot en maect levende / ghy wont en gheneest+
Wy waren al verloren wy kennent naect
Heere hadt ghy ons hulper niet geweest
Om niet waectmen de stadt / als Godt niet en waect

26
27

+

Luc. 18 c

+

Deu. 32 f

Verbeterd uit .
Verbeterd uit PINCE.
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[Refereyn.]
Wanneer my somtijts desolatie
Wilt overvallen / door diversche quellinge
Die my geschiet van Cains generatie
So sterck ick my selven weer door Gods gratie
Dinckende al lijdt mijn scheepken hellinge
God salt noch opheffen uuter dellinghe
Want die hem betrouwen / al zijnse in weene
Hy troostse int leste / al neempt hy uutstellinghe
Dit dinckende / al maken de quade rellinghe
Teghen mijn eere / ick acht al cleene
Wel wetende / dat icx niet en ben alleene
Die onrechtelijc / beclapt werden / en beloghen
Dus en wil icx soo seere / niet trecken te beene
Maer ghevent god oppe / met knijen gheboghen
Biddende om troost want tis in zijn vermoghen
Dat hy my mach helpen / hoe seere beladen
Wat fenijn dat teghen my wert uutghespoghen
Is God met my wie mach my schaden.
Is God met my ick set in mijn deere
Den vyant met alle zijn adherenten
Al zijn de quaey tongen / inde weere
Mijn fame te rooven / tsal noch comen int cleere
Hoe my belieghen / dees nijdige serpenten
Ick wil Christus lijden int herte prenten
Die van zijnen broeders oock heeft geleden
En slaen by tcruyce / ons heeren mijn tenten
Vervolghen my mijn naeste / tzijn doude gewenten
Ten is van gisteren niet oft van heden
Want van mijnder jeucht / zy noyt anders en deden
Danse altijt quaet / van my hebben gesproken
Dus wil ick mijn hertken stellen / te vreden
Tmocht sonder mijn toedoen / wel werden gewroken
Want Gods hulpe en heeft my noyt ghebroken
Ick hope / hy sal my noch staen in staden
Al moghen zy mijn fame / een weynich croken
Is Gods met my / wie mach my schaden.
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Al wert Joseph van sinen Broeders ghehaet+
En daer toe uut nijde / in Egyptien vercocht
Hy quam daer dore tot alsulcken staet+
Dat zijn broeders aen hem hulpe / en toeverlaet+
Met ghebogen knien / namaels hebben ghesocht
Al heeft Esaus nijt / oock sulck werck ghewrocht+
Dat Jacob in Mesopotanien / moest vlien
Hy heeft weercomende veel rijckdoms me brocht+
Dus wil ick mijn hertken / ooc stellen locht
God sal my te beter helpen misschien
Al wert ick ghehaet / tis dickwils ghesien
Dat de benijde / niet dan te bat en varen
Wat achte ick tsegghen van onwetenden tien
Ick hope God sal my voor de daet bewaren
Al moghen de loghenen / therte beswaren
Alst God belieft / hoe si my versmaden
Hij sal de waerheyt / wel openbaren
Is God met my / wie mach my schaden.
Al Was Susanna valschelijck bedreghen+
Met overspel / haer wroegers / quamen ter schanden
Al wert Mardocheus / tonrechte / beteghen+
Aman heeft den strop / om den hals ghecregen+
Mardocheus wert geeert / in veel landen+
Al scherpte Nijt / op David / oock zijn tanden+
Soo dat Coninck Saul / stont naer zijn leven
Saul viel self inder Philisteen handen+
En David wert tspijte / van sinen vyanden+
Moghende Coninck in Israel verheven+
Al hadden Daniels benijders bedreven+
Dat hy inder Leeuwen cuyl wert ghewesen
Daniel ontschuldich / is ongeschent ghebleven+
Ghesont uutcomende / te meer ghepresen
Als ick schriftuere / heb overlesen
Al is Cains nijt / quaet om versaden
Exempelen aenmerckende / seg ick mits desen
Is God met my wie mach my schaden.

+

Ge 27. a. e

+

Cap. 41 e
Cap. 42. a

+

+

Ge. 27. g 28. a.

+

Cap. 31. c.

+

Da. 13 c g

+

Ester. 3 b
Ibi. 7. c.
+
Cap. 6. c
+
1 Re. 18. b
+

+

Ibidem
Ca. 31. a
+
2 Reg. 2. a
+
Dan. 6 d
+

+

Ibidem. f
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PRINCE.
Al willen quaey tongen mijn fame berooven
En loghenen versieren / teghen mijn eere
En mijn vrienden willen zijn / hen laten verdooven
Haer loghenen meer / dan de waerheyt ghelooven
Tis al menschen werck / ick en achts niet seere
Want ick de menschen / vast kennen leere
Soe seg ick dwaes zijnse / die menschen betrouwen
Maer ick vinde noch troost / daer ic my toe keere
Men mach my niet belieghen aen onsen Heere
Want hy can tbinnenste der herten aenschouwen
Wie dat my afgaet / met hem wil ickt houwen
Ick set alle dinck by / mach ick hem behaghen
Doen my de menschen anders dan si souwen
Den Heere sal ick alleene mijn lijden clagen
En so gewillichlick mijn cruysken draghen+
Dat hy my op leyt / en volghen zijn paden
Al legghen my mijn vyanden duysent laghen
Is God met my / wie mach my schaden.

+

Ma. 16. d
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Refereyn.
HEt opperste goet / vol alder gerusticheyt
Daer elck mensch / natuerlijck toe heeft appetijt
Soect deene in hoocheyt / dander in wellusticheyt
De derde in rijckdom / en tijtlijck profijt
De vierde in genuechte / en eertsch jolijt
In dansen / in springhen / in drincken / in eten
In cierheyt des lichaems / in pompeus habijt
En dese dolen al / in haer vermeten
Vraecht Salomon / die wiste veel secreten
Oft hy versaedt was / in al zijn mogenthede
Neen hy / dit laet hy ons selve weten
Leest Ecclesiasten / tot meniger stede
Oock Julius Cesar / die wonder dede
Doen hy veel lantschappen hadde gewonnen
Hy en was niet gherust / oft Alexander mede
De machtichste doen levende / onder der Sonnen
Doch hijt al had doorloopen / en doorronnen
Een werelt ghewonnen / docht hem te cleene+
Niet en mach ons versaden / dan God alleene.
Al waert dat eene al den wellust hantierde+
Die oyt alle menschen hantierden op eerde
Al de weelde / die Sardanapolus versierde
Hoe hijse meer pleechde / hoe hem tderven meer deerde
De verloren sone / die tzijne verteerde+
In welluste / het staet in Luca gheschreven
Hy begheerde met draf / doen hy broot ontbeerde
Te versaden / en ten wert hem niet gegeven
Die nae haer sinnelijcheyt / in welluste leven
En door vleeschelijcke liefde zijn verblint
Hoort hoe sy suchten / siet hoe si beven
Want therte / hier inne gheen ruste en vint
Tis al ydelheyt / so Ecclesiastes kint+
Onvrede des herten / groote quellagie
Mindtmen creatueren / oft ismen daer af gemint
Ontrouwe is / int ende de gagie
Dus Wat wy soecken / onder shemels stagie
Ick segghe / en wy proevent al ghemeene
Niet en mach ons versaden / dan God alleene.

+

August. lib. 1.

+

Confess. c. 1.

+

Luc. 15 d

+

Eccl. 1. a.
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Al hadde een mensche / alle Darius schat
Peerlen / ghesteenten / en gulden vaten
Met alle den rijckdom / die Salomon besat
Nochtans en soude hy niet aflaten
Meer te begheeren / want croonen / ducaten
Moghen wel vollen kisten / en schappraen
Sacken / en Borsen / potten en maten
Maer sy en connen therte niet versaeyen
Wy sient den sulcken in zijn seyl al waeyen
Waer hy de hant aensteeckt / tis al voorspoet
De kisten zijn vol / de schepen wel ghelaeyen
Seylen al voor wint / metter volder vloet
Nochtans is hy ongherust / in zijnen moet
Al heeft hy vele / hy en heeft niet genoech
Hy waecht ziele / en lijf / hy verteert vleesch / en bloet
Om meer te gecrijgen / spaede / en vroech
Dus slepen Adams kinderen den ploech
Sy soecken ruste / en zy en vinden gheene
Niet en mach ons versaden / dan god alleene.
Amoreuse gheesten / fray Goddinnekens
Volcxen die Venus legende studeren
Aen eertsche ghenuchte / legghen haer sinnekens
Dansen en springhen / en triumpheren
Haer lachen / haer singen / en haer boeleren
En blijft altijt in sijnen fleure
Tijtlijck jolijt / moet metter tijt passeren
Daer vruecht int huys is / staet druc voor de duere
Al hadden wy van genuchten / onsen cuere
Sy en can ons niet volcomelijck / vermaken
Als de vruecht cesseert / therte blijft in getruere
Diet proeft gheeft tvonnisse / ghy weet vander saken
Bancketeert / hoveert / vult wel u kaken
Schinckt / drinckt / den wijn / met potten / met cruycken
Sijt ghy heden versaet en verhuecht door tsmaken
Morghen haeckt ghy naer voetsel met ydel buycken
Wilden wy wel ons verstant gebruycken
Wy hielden ons van eertscher genuchten reene
Niet en mach ons versaden dan God alleene.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

59

PRINCE.
Doorluchtich Prince / alder Princen heere
In u is dopperste / goet geleghen+
Eest dat wijt elders soecken / wy dolen seere
Rechte ruste / en wert hier niet vercreghen
Inde werelt sien wy meest dat god is teghen
Cranck is ons natuere / te eer bedrooghen
Kinderen van Adam / tot sonden gheneghen
Alleen begherende dat is voor ooghen
Door rijcdom / door eere / door wellust ghetoghen
Rusten wy op creatueren / broosscher dan riet
Jonste dragende / uut die ons niet helpen moghen
Al wat wy hier jagen / onsen vanck is niet
En den geest wert verleydt / door dat dooge siet
Nochtans trocken wy dit wel te leene
Soe en mach ons niet versaden dan God alleene.

+

Joan. 17 a
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[Refereyn.]
O Hoochste majesteyt niet om verminderen+
Die hemel en eerde / in u hant cont weghen
Stercken schermschilt voor al dat ons mach hinderen
God des troosts die tot Adams kinderen
Als bermhertich vader zijt genegen
Mijnen noot en wert u oock niet verswegen
Seer zijnde benaut aen alle zijen+
Diveersche vyanden hebben my belegen
De werelt / de vyant / tvleesch is my oock tegen
Leert mijn vingeren crijgen / mijn handen strijen+
Geen ruyters oft rosvolck / en mach my bevrijen
Als briesschende leeuwen / comen mijn vyanden+
Tegen my als die mijn salicheyt benijen
Verlost my van mijnder tegenpartijen
Heere dat si my niet en brenghen ter schanden
Stiert mijn scheepken voort dat schadeloos mach landen
Dwelc wert bestooten met veel tribulatien
Mijn victorie staet geheel in u handen
Ghy zijt mijn toevlucht in alle tentatien.+

+

Isa. 40 c

+

Dan. 13 c

+

Ps. 143.a

+

Psa 21. b

+

Psal. 31. c.

+

Ghy zijt ons verlosser en ons voldoendere
Ons Capiteyn / leytsman / ende bewadere
Ons heyl salicheyt en eenich versoendere+
Ons broeder des ben ick oock te coendere+
Tegen u / ghy en mocht my zijn niet naerdere+
Wat sondaers tot u comen / ghy ontfermt haerdere
Tbleeck aen Petro al was hy u versakere+
Sghelijcx aen Paulo / en noch claerdere+
Aen Magdalenam / veel openbaerdere+
Bleeck aen aen tcruys wel aenden rechten schakere+
Opperste Bisschop herder en wakere+
Die de verstroyde schapen brengt te gadere
Ons Heer / ons God / ons schepper / ons makere+
Ons advocaet en trouwe voorsprakere+
En middelaer aenden hemelschen vadere+
Levende Fonteyne / springende Adere+
Ick sende tot u veel supplicatien+
O eeuwige wijsheyt zijt mijn beradere
Ghy zijt mijn toevlucht in alle tentatien.

+

Galat. 3 b

+

1 Cor. 1. d
Joan. 2 a
+
Heb. 2. e
+

+

Lu. 21. g
1. Ti. 1 c.
+
Luc. 7. g
+
Ibi. 23. f
+
Heb. 4. d. 5. a. b.
+

+

Joan. 10.b
Psa. 94.
+
1 Joan. 2 a
+
1 Tim. 2 b
+
Joan 7.f.
+

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

61
Ghy zijt mijn voorvechter en mijn victorie+
Den slotel van David diet al heeft ontsloten+
Het licht der Heydenen Israels glorie+
Ghy zijt de suyver godlijcke ciborie+
Daer den schat alder wijsheyt is uutgevloten
Ghy zijt die tverloren schaepken onverdroten+
Met grooten arbeyde seer neerstelijck socht
Ghy zijt de bloeme uut Jessen ghesproten+
Sijnde metten dau sheylichs geests beghoten
Die de salichste vrucht / hebt voort ghebrocht
Ghy hebt ons met uwen bloede ghecocht+
Gods kinderen gemaeckt van svyants slaven
Als Moyses serpent verheven in de locht+
Hebt ghy ons ghetrocken uuter hellen crocht
Daer wy door Adam / doot laghen begraven
Heel eertrijck is vervult met uwen gaven
U bermherticheyt streckt over alle natien
Ghy zijt die spijst de jonghe raven+
Ghy sijt mijn toevlucht in alle tentatien.
Ghy zijt mijn bolwerck / mijn sterckte / mijn borcht+
Mijn uuterste toeverlaet / in alder noot
Ghy zijt oock die voor ons salicheyt sorcht+
Doen wy in sonden doot laghen verworcht+
Maeckte ghy ons levende door u bitter doot
Ghy gheeft ons dwarachtich levende broot+
Niet Manna dat Disraeliten aten
Ghy hebt ons gewasschen met uwen bloede root+
Wy zijn u ledekens / ghy zijt ons hoot+
O Heere hoe sout ghy my dan verlaten
Ghy hebt ons gheschreven / met openen gaten+
In u handen / dus zijt mijns gedinckende
En willet werck uwer handen niet verwaten+
Al ben ick als eenen meshoop vander straten
Door mijn boosheyt voor uwen oogen stinckende
Een berouwich herte / ben ick u scinckende+
Willet vervullen met uwer gratien
Met David ben ick dees snare noch clinckende
Ghy zijt mijn toevlucht in alle tentatien.

+

Exo. 15 a
Isa. 22 f
+
Luce. 2
+
Col. 2.a.
+

+

Lu 15.

+

Isai. 11 a

+

1 Pet. 1 d

+

Johan. 3 b 12. c.

+

Psal. 146

+

Psa. 17. a.

+

1 Pet. 5. c
Eph. 1. a

+

+

Joan. 6 d

+

Apo. 1. b
Eph. 4. c

+

+

Isa. 49 e

+

Psa. 137.

+

Ps. 50. d.
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PRINCE.
Prince der princen die my uut liefden vercoost+
Voor u kint / maer zijnde seer negligent+
Hebbe ick dees salicheyt verroekeloost
Nochtans zijt ghy mijn hope en uutersten troost+
Mijnen steen vasticheyt en fundament+
Ghy hebt u Godlijck beelde / in my geprent
Ghy hebt u voor my laten slaen en blouwen+
Voor u bermherticheyt u altijt ontrent+
Als een saechtmoedich lammeken innocent
Liet ghy u swijghende ter dootwaert stouwen
Heere aen desen coop / wil icx my houwen
Dat ick uus lijdens sal zijn deelachtich
In u verdienste stelle ick mijn betrouwen
Laet den vleesschelijcken brant in my vercouwen
Dien te blusschen ken ick my onmachtich+
Mijn vyanden zijn vele / en zijn seer jachtich
Om my te treckene / tot desperatien
Non foortse al vallen si teghen my lachtich
Ghy zijt mijn toevlucht in alle tentatien.

+

Ephe. 1 a
Gal. 4 a.

+

+

Psa. 90 c
Psa. 17 a

+

+

Gen. 1. c.
Isai. 53. b

+

+

Psal. 3.
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Hoemen dese veerskens / keeren / oft winden // sal
Goeden sin / goet dicht / elck daer in vinden // sal

Refereyn.
ADam // onsondich / liberael // vadere
Adere // springende / fonteyne // duechtsaem
Tam // wert ghy leeu / ouervloedich // versadere
Beradere // goedertieren / saechtmoedich / Gods lam.+
+

Joan. 1 d

Betamelijck // vreese / ick u schepper // almachtich
Warachtich // eewich woort / geboren // lichamelijc
Blamelijck // ghegeesselt / gecroont / onsachtich
Ghedachtich // weest ons verlosser // namelijck.
Cleyne // kint / ootmoedich / neder // dalende+
Stralende // sonne / Joseph suyver en // reene+
Ghemeene // waren wy schapen // dwalende+
Betalende // waerdy tgelach // alleene.

+

Isa. 9. b.
Gen. 39 b
+
Isa. 53 b
+

Dichtende // ben ick u heere / eewich // lof
Stof // en sant / werde ick / my weest // stichtende+
Verlichtende // weest my / tverstant is // grof
Of // vaecht my / smetten / plaghen zijt // swichtende.

+

Gene. 3. d

Eerweerdich // vat balsem / crachtich // medecijn
Cristallijn // broosch / ben ick cranck / en // eerdich
Rechtveerdich // rechter / minnelijck // aenschijn
Fijn // Sampson / sterck / stervende // volherdich.+
+

Judicum 16. g.

+

Fundament // en hoecksteen / sgeloofs // pilaer
Claer // therte doorsiende / hooghe // regent+
Innocent // lammeken / geoffert / openbaer+
Eenpaer // wy bidden / tgeloove ons / inprent.+

+

1. Cor. 3.
Eph. 2. d
+
1. Pet. 2. a
+
Apoc. 2. f
+

Goet // en lanckmoedich / zijt ghy // natuerlijck
Truerlijck // roepe ick heere my // behoet
Bloet // en vleesch / quelt my / natuerken is // beruerlijck
Geduerlijck // ick bidde / my bystant // doet.
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Hopen // sal ick nochtans seere / heb ick // misdaen
Samaritaen // bermhertich / my wilt // nopen+
Open // u is therte / ghetrouwe // Pellicaen
Ontfaen // wilt my schamelijc / ick come // geslopen.
Jaecht // wech tserpent / oft wy blijven // verloren
Eenhoren // fieren / David / Goliath // plaecht+
Belaecht // zijn wy alomme / achter / en // voren
Toren // sterc / tuwaert / vlien wy deerlijc // versaecht.
Kinnen // wy moeten / ons eertwormen / en // pieren+
Vertieren // wilt ons Heere / buyten / en // binnen
Verwinnen // helpt ons slanghen / helsche // gieren
Bestieren // wilt memorije / verstant / en sinnen.
Laven // wilt my Heere / therte begeert // dranck+
Cranck // en sieck / gewont / wy zijn arm // slaven
Gaven // sent ons Goddelijc / Duyfken // blanck
Danck // si u God / tuwaert / wil ick // draven.

+

Lu. 10. f.

+

1 Re. 17 f g

+

Psa. 21 a

+

Psal. 62 a

Mont // warachtichste / alder levende // leven
Beven // doet my sonde / Heere my maect // gesont
Gront // diepe altijt / ongrondelijck // bleven
Verheven // serpent / metalen // doorwont.+
+

Joan. 3. b

Naect // trect my tuwaert / crachtich Adamant
Triumphant // Salomon / wijs / en // volmaect
Wel ghespraect // doctoor / vierichste // predicant
Playsant // lief / amoreuselijck / my // ontschaect.
Overvloeyt // fonteyne / uutstort u // genaden
Baden // wilt my schoone / en onduecht af // snoeyt
Vermoeyt // zijn wy / och / ons wilt // ontladen+
Ghebraden // Paeslam Rooseboom // gebloeyt.
Prelatelic // Bisschop // opperste Keyser // gecroont+
Gewoont // binnen / therte / leven / doet my // matelick+
Hatelijck // is ons Aman gratie / ons / toont
Ghetroont // heerlijc Assvere / Coninck // statelijck.

+

Ma. 11. d

+

Heb. 5. b
Apo. 19 c

+
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Quellen // gae ick / bedroeft / en seere // beswaert
Spaert // my noch heere / o tscheepken wilt // hellen
Tellen // wilt ons / schaepkens / Messias // vermaert
Standaert // victorieus / Sathan / wilt // vellen.
Riviere // levende water / ons zijt // schinckende+
Blinckende // Carvonckel / Robijn // peerle diere
Saphiere // lustelijcke herpe // clinckende
Sinckende // si gramschap heere / ons troost // schiere.

+

Isai. 12. 53. a.

Strijdende // vromelijc / Capiteyn // onwijckelijc
Onbeswijckelijc // vrient / therte // verblijdende
Castijdende // tquaet / duecht / lovende // rijckelick
Blijckelijck // troost ghy bedroefde / en // lijdende.
Tresoor // rijckelijck / schat / Gods sone // wijs
Paradijs / wellustich / ghy gheeft Soete // ghoor
Pastoor // en Herder / wijngaert / vruchtbaer // rijs+
Davijs // neempt danckelijck // my gheeft // gehoor.
Vermakelijck // jolijt // vruecht // engelsche // glorie
Cyborie // voetsel / Hemels broot // smakelijck+
Gherakelijc // wech / gheeft / ons // victorie+
Memorie // scherpt my / wijsheyt is // nootsakelijck.

+

Joan. 10. b. 15. a.

+

Joan. 6. e
Joan. 14 a

+

Wercken // helpt mi duecht / liefde / doet // vermeeren
Bekeeren // wilt sondaers / crancke / wilt // stercken
Clercken // en leecke / ghy geeft cost en // cleeren
Leeren // wilt ons wijsheyt / beschermende // vlercken.
Christe // Jesu / onnooselen // Abel
Emanuel // Rex / u doopte // Baptiste+
Kiste // en Arcke / duere u / ons opent / snel+
Wel // en rechtveerdich / prijst u // dEvangeliste.

+

Isa. 7. c.
Joan. 10 b

+

Ypocrijten // en sondaers / coemt weenen en // suchten
Duchten // en hopen / wilt / u salt // profijten
Quijten // wilt u duechdelijc / voortbrengt // vruchten
Vluchten // moet ghy / oft Tserpent u sal // bijten.
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Zoeten // naem Jesu / altijt // ghebenedijt+
Dwijt // open / is therte / doornagelt zijn handen / en // voeten+
Groeten // sal ick u hertelijcken // altijt
Vrijdt // gevangene arme / en ons wilt // ontmoeten.

+

Psa. 71 d
Joan 19 f

+

Anno vijfthien hondert / negenentwintich / Abelijc
Nam desen A.B. eynde / ten tween by / nachte
Natuerlijck // uut liefden ghestelt / notabelijck
Alsmen in Octobri den veerthiensten / dach / achte.
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[Refereyn.]
Alder excellentste wijste goetgrondichste
Die Gods mogende hant oyt schiep op eerde
Ay lacen hoe soude ick alder sondichste
U derren loven schoonste soetmondichste
Vreese trect my af / aenmerckende u weerde
Maer want ick uuter herten oyt begeerde
U lof te vermeeren / nae mijn uuterste macht
Doer hope dat ic dwerck noch aenveerde
Verwerft my doch gratie / dat ict volheerde
Ick betrouwe in u hulpe / niet in mijn cracht
O vrouwe daer deeuwighe vruecht door lacht
En de helse door weent / om de glorie
Die de mensche heeft vercregen / door u soete dracht
Salich is den buyck die u heeft voortgebracht
Die inder eeuwicheyt in Gods consistorie
Waert voorsien om te wesen soons cyborie
Dwelck oock gheschiede / ten bequamen tijde
Lof Tempel die dopperste / Bisschop wijde.
Lof tempel vanden wijsten werckman alleene
Ghetimmert / te rechte ghecompareert
By Salomons tempel / van Marmoren sterne
Van buyten ghemaect / en van binnen reene
Metten goude der liefden / wel ghestoffeert
Lof Tempel op eenen vasten steen ghefundeert
Lof sancta sanctorum / lof heylighe stede
Daer de Arcke Gods in was gelogeert
Lof gouden outaer wel geordineert
Daer dopperste priester / offerhande op dede
Lof stoel der genaden / die ons verwerft vrede
Daer Cherubins vlogels / over waren gerect
Beseliels Arcke seer suyver van snede
Lof purpuren gardijne waer dat oock mede
Het heylich der heylighen wert bedect
Lof sanctuarie / met Cedren ghestrect
U segghende ter eeren / ick dit belijde
Lof Tempel die dopperste / Bisschop wijde.
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Lof Tempel in thoochste Jerusalem ghestaen
Weerdiger dan Salomons Tempel gebleken
Want dien hebben de heydenen te niet gedaen
Maria uwen Tempel / en is noyt vergaen
Sijnde met salvingen sheylichs geests bestreken
Lof Tempel op wiens outaer onbesweken
Men sonder ophouden vier moest stoken
Waer af dat Wieroock wert ontsteken
En costelijck cruyt / uuter Apoteken
Dwelck de Coninck heeft in zijn ruste gheroken
Lof Tempel vanden Propheten / voorsproken
Lof schatcamer waer inne tonser leeren
Het wetboeck bewaert wert / sonder croken
Lof gulden panne daermen inne sach koken
Dedelste coexken / dwelck / den Heere der Heeren
Gheoffert wert/ o vrouwe tot uwer eeren
Roepe ick noch eens met herten blijde
Lof Tempel die dopperste / Bisschop wijde.
Lof costelijck ghesticht / seer wel bewaert
Met stercke poorten / ende hooghe mueren
Daer de ooghen des heeren / op sien ongespaert
En de heerlijckheyt Gods / in is gheopenbaert
Ghelijck in Salomons Tempel / in figueren
Maer u glorie / sal eewelijck dueren
O maechdelijck Tempel al omme beset
Met stercken doorwachters die schilden vueren
Dat geen vyanden u aen en moghen rueren
Lof Tempel van Antiocho noyt besmet
Lof Tempel waer inne stonden nae de wet
Thien gouden candelaers / met haren lichte
Dat zijn u thien duechden / ons lichtende net
Lof Ezechiels poorte / lof weerdich wincket
Oostwaert staende / ghesloten dichte
Aensiende u weerde reyn Davids nichte
Ick my te segghen niet en vermijde
Lof Tempel die dopperste / Bisschop wi[j]de.
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De wijsheyt heeft haer selven een huys geschepen
Dat zijt ghy Maria inder eewicheyt voorsien
Dat ghy in uwen Tempel / sout onvernepen
Sluyten dien de hemelen noyt en begrepen
Tis recht dat wy eertwormen u eere bien
O ons hope / ons leven / o Tempel tot wien
Ons toevlucht / is in alle tribulatie
Plaecht God de werelt / om de sonden die gheschien
Met oorloghe / dier tijt / en wy mits dien
U Tempel versoecken door contemplatie
En bidden God door u / ghy crijcht ons gratie
Coninginne des hemels / Vrouwe der vrouwen
Ist dat ons bestrijdt / des vyants tentatie
Ja soe seere dat ons naect desperatie
Vlien wy tot desen Tempel met vol betrouwen
En bidden God door u wy zijn behouwen
Segghende hoe seere / die vyant benijde
Lof Tempel die dopperste / Bisschop wijde.
Al is God de Heere / oock op ons ghestoort
Door onse misdaet / o vrouwe gheduchtich
Roepen wy om hulpe / tot u rechtevoort
Ghy bidt God voor ons / en u bede wert verhoort
Sijn wy belast beswaert / sieck oft suchtich
Oft worden wy voor ons vyanden vluchtich
Oft sluyt God den hemel door ons sondich sneven
Bidden wy tot u / o Tempel doorluchtich
Wy werden ghesont / het eertrijck wert vuchtich
Door reghen / op dattet ons voetsel mach geven
En alle ons vyanden / werden verdreven
Want u kint en mach nae schriftuerlijck betuygen
U geen dinck weygheren / o Tempel verheven
Daer de helsche geesten / uut vreesen voor beven
En de engelen uut liefden de knien voor buygen
O maechdelijcke moeder die Christus wou suygen
Wy kinderen van Eva roepen te strijde
Lof Tempel die dopperste / Bisschop wijde.
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Lof die alle staten / geeft goet exempel
Door u reyn suyver stichtighe manieren
Ghy zijt heel schoone sonder vlecke / oft rempel
Dies dagelijcx voor u weerdighen Gods tempel
Staen meer dan ses duysent officieren
Ja de vierentwintich ouders metten vier dieren
Loven u naest Gods / door u kints bevelen
Worpen si haer croonen / vrouwe goedertieren
Voor uwen stoel / u oock feestelijck vieren
Veel duysent sangers die met luyder kelen
U lof sanck singhen / de Herpspeelders spelen
Tot uwen love / dalder soetste musijcke
En al themelsche heyr / niet om verelen
Loeft u ende eewelijck loven selen
Soe lange als God is int hemelsche rijcke
Dus roep ick oock arm mensch / gemaect van slijcke
Tot u o hoochste ghebenedijde
Lof Tempel die dopperste / Bisschop wijde.

PRINCE.
Lof Princelijck hof / Coninclijcke camere
Daer de prince der princen / uut den throone
In daelde / vindende gheen stadt bequamere
Onder de vrouwen noyt aengenamere
God den Vadere / dan ghy alderschoonste schoone
Dies deeuwich woort / in u weerdighe persoone
Vleesch wert / van u alderpuerste bloet
Dus ist recht dat ick u int herte croone
En dat ic mijn jonste int werck oock thoone
Want door u / tot ons vloeyt / der genaden vloet
Ghy hebt God ghetoghen door u ootmoet
Dat hy niet langher en wilde / beyen
Mensche te worden / o Abigail vroet
Ick bidde u my voor Davids Toren behoet
En als mijn siele naer van hier moet scheyen
Soe wiltse door uwe bystant gheleyen
Dat tsweert der rechtveerdicheyt haer niet en snijde
Lof Tempel die dopperste / Bisschop wijde.
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Refereyn.
MAchtige // crachtige / warachtige / Moedere
Onghebroken // sonder croken / geloken // poorte
Waerde // aerde / die baerde // den behoedere
Goede // hoede / die voede // tonsen confoerte
Den Wijgant // triumphant / die bant // de helsche soerte
Dies wy u te verhoogen // poogen / boogen ons knien
Princhen Heeren // leeren / eeren // u geboorte
Gods outaer // daer / naer // de misdadige vlien
Vierich / doren // vercoren / te voren // voorsien
Gedeons geacht // vacht / die inder nacht // wert vluchtich
Gebenedijt // zijt / altijt // moet u lof geschien
Bemuert Prieel // Casteel / geheel // doorluchtich
Coninginne // Sanctinne / van sinne // godvruchtich
O puere // figuere / Schriftuere // van u waecht
Jolijse // Cortijse / wijse // vrouwe gheduchtich
Lof scoone // die Croone / in Gods troone // draecht.
Alder reynste // gemeynste / ongebleynste // roose
Juechtlijcke // vreuchtlijcke/ duechtlijcke // vrouwe
Nette / Violette onbesmette // doose
Claerste // vermaerste / vruchtbaerste // Landouwe
Mondeken root // minjoot / ter noot // getrouwe
Gods Lam // quam en nam // in u lichame
Met luste // zijn ruste / des suste // onsen rouwe
Mits desen // moet wesen gepresen // uwen name
Ick groete // u soete / boete voor misquame
Seraphinlijck // Goddinlijck / minlijck // aenschijn
Wel seggen wy // hen tfy / die van dy // spreken blame
Die verwaten // verlaten / in alle staten // zijn
Lof zij u int bree // sonder wee / Zee // sterre fijn
Den helschen hont // die ons wont / terstont // verjaecht
Ick roep overluyt // Gods bruyt / soet fruyt // claer Robijn
Lof scoone // die Croone / in Gods throone draecht
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Rechtsinnich // Cherubinnich / innich // herte
Playsante // plante / elegante // eloquente
Die sonder sucht // oft ducht / u vrucht // droecht sonder smerte
Uut u quam Gods woort // voort / aengestoort // reyn prente
Kermende // ontfermende / beschermende // tente
Ghy bracht vrede // mede / dat dede // u ootmoet
Cluftige // vernuftighe / nootdruftige // gente
Ick snootste // blootste / loef u grootste // edel bloet
De Vyant // heeft zijnen tant / als tyrant // verwoet
Op ons gheset // ghewet / belet // zijn moordaet
Eer hy ons verblint // bint / verslint // ons te helpen spoet
O claer / pylaer vruchtbaer / bloeme en saet
Ons sneven // doet ons beven / wilt ons geven // raet
Gods stat // vat / dat // God boven al behaecht
Wat ons noost // west oft oost / onsen troost // aen u staet
Lof schoone die croone // in Gods throone // draecht.
Jacobs nichte // slichte / richte // Israelijte
Waer in doch // noyt bedroch // noch boosheyt en was vonden
U gemerck // was sterck / in gods werck // met vlijte
Eenvuldich // verduldich / ontsculdich // van sonden
Der Propheten // voorweten / secreten // oorconden
Hoe ghy rancke // met drancke / de crancke // soudt laven
Cleyne // pleyne / fonteyne // niet om gronden
Bespraijt // verfrayt / paeyt // ons arme slaven
Wy zijn mismaeckt // ongeraect / naect // en bescaven
Tot den allenden // blenden wilt wenden // u oogen
Choor // cantoor / tresoor / waer in rusten Gods gaven
Milt // schermschilt wilt // uwen sone tooghen
U borsten // wy dorsten / ten vorsten // wil ons soogen
O fier / rosier / hier // roep ick onversaecht
Coene // pione / groene // sonder verdrooghen
Lof scoone // die croone / in Gods throone // draecht.
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Abrahams kint / bemint / noyt verblint sondare
Die tot u liep // en riep / hoe diep // in gebreken
Die int volherden // terden / werden // troost geware
Wie u dient // zijt ghy vrient wy sient // ghebleken
Wy kinnen // u vinnen / zijn binnen // ontsteken
Melijdende / bevrijdende / verblijdende // al
Dat troost begeert // ghy weert / Gods sweert // geleken
Wel // by Abigael / snel // boetende Nabals val
Teerste // seerste / geleerste / int eertsche dal
O licht // dat ons sticht / swicht // doch Gods toren
Wilt my verwerven // in erven / als ick sterven // sal
Ghenade // als de quade / nae mijn schade // sporen
Laet my broosch riet // int verdriet / niet gaen verloren
Confortatijve // olijve / ick scrijve / reyn maecht
Soo ick begonste // jonste / doet naer conste // sporen
Lof schoone // die croone / in Gods throone / draecht.

PRINCE
Alder / schoonste / Abel preceus beelde
Neerstige Noemi / Nazareths bloeysele
Notabele / Jael / niemant u vereelde
Aerdige Jodinne / al ons drucx uutroeysele
Bequaem / Betsabee / Balaam bevroeysele
Jonstige / Amoreuse ingelsche princersse
Jubilatie / nootvrient / in ons moeysele
Noyt / negligent / nae volghende Gods lesse
Sunamijte / Abisacg / soete cypresse
In weene // alleene / ons eene // advocate
Spetiale // sale / smale // roede van Jesse
Neglentiere // saphiere / dire // granate
Aerde die droech // sonder ploech / lof vroech // en late
Sweerelts boosheyt // svleesch broosheyt / svyants loosheyt // ons plaecht
Wilt voor u leden // beden heden // twert ons bate
Lof scoone // die croone / in Gods throone // draecht.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

74

Refereyn.
ICk arme / allendighe / cranck eerdich stof
Ruydt van verstande / en van sinnen grof
Hoe sal ick my selven derren vermeten
Der hoochster Gods moeder te gheven lof
Die alle de princen / in themelsche hof
Eeuwelijck loven / sonder vergheten
Lof vrouwe der enghelen / int hoochste gheseten
Glorieus aen Salomons rechtere handt
Lof croone der maechden beloefte der Propheten
Coninginne daer de Coninck / groete / toe sandt
Lof vrouken / die den verloren penninck vandt
Cisterne van Bethleem / daer David nae luste
Lof puerste maecht / die den Eenhoren bandt
En den stercken Sampson / in doecxkens wandt
Lof gheerde van Jesse / daer gods geest op ruste
Lof soet mondeken / dat den paysmaker custe
Lof Judith die Holofernem verslagen // heeft
Lof salich buycxken / dat Christum gedragen heeft.
Lof puerste naest God gheheel sonder wee
Die thooft der slanghen / hebt getreden ontwee
Lof Maria moeder / der schoonder minnen
Lof Princesse / lof vrouwe / lof bitter zee
Die tsweert der rechtveerdicheyt doet steken in schee
Lof arcke verghult / van buyten van binnen
Lof vrouken van Thecues cloeck int versinnen
Die David versoende / op Absalon gram
Lof schoone Abigail / wijs int bekinnen
Wiens vroetheyt / Davids wrake benam
Lof Archa Noe / die in dwater swam
Doen alle de werelt / verdroncken moest blijven
Lof onnoosel duyfken suyver en tam
Dwelck uutghesonden weder in Darcke quam
Met u brenghende een tacxken van olyven
Lof Cedar / die tfenijn der slangen cont verdrijven
Lof Nardus in wiens ruec / de Coninc behagen / heeft
Lof salich buycxken / dat Christum ghedragen heeft.
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Lof claerste sonne schijnende / totter noene
Vruchtbarich acker / lustich ende groene
Die den godlijcken dau vruchtbaer / heeft ghemaect
Lof die tusschen God en den mensch / maect de soene
Noyt sondaer so groot / die uus hadde van doene
En u hulpe begeerde / dien ghy verstaect
Lof die deeuwich woort / door dwoort dat ghi spraect
Uuten hemel hebt in u lichaem getoghen
Tfenijn der slanghen en heeft u noyt geraeckt
Dwelck int eertsch paradijs werdt uutghespoghen
Eva lichtverdich / weert / door tserpent bedroghen
Maer onder de vrouwen zijt ghy ghebenedijt
Groot in ghenaden / groot int vermoghen
Voor u werden alle knijen gheboghen
In hemel / in eerde / in helle / altijt
Door u al themelsche heer / verblijt
Noch roep ick tot u als die wel claghen heeft
Lof salich buycxken dat Christum ghedraghen / heeft
Lof regenboge / hooge / inde wolcken gestaen
Doen de heel werelt / door dwater / was vergaen
God zijnen boghe / inde wolcken stelde
In een teecken van payse / nae scriftuerlijc vermaen
Dit zijt ghy Maria / seer schoone ghedaen
Als eenen olijfboom / gestaen / inden velde.
Onder de dwase maechden / waert ghy donghetelde
Want by God hebt ghy ghevonden gratie
Doen Amans haet dIsraelsche quelde
Verloste Hester / de Joetsche natie
Dus verlost ghy ons van sviants instigatie
Maria / ghy hebbet beste deel vercoren
Ghesproten uut Adams broosche generatie
Leyde ghy een Enghelsche conversatie
Ghelijck Troosken ongeschent / groeyt byden doren
Onsondich gheleeft / ontfangen / geboren
Dus roepe ick / als mijn conscientie cnagen // heeft
Lof salich buycxken dat Christum gedragen heeft.
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PRINCE.
Ave princersse / onder princersen / de meeste
Naest God verheven / inde engelsche feeste
Nu zijnde als een princersse ghehult
Al leefde ghy puer mensche / in swerelts foreeste
Bewaert waert ghy vanden heylighen geeste
In u en was noyt van sonden schult
Inwendich waert ghy soo / met gratien vervult
Niet dan godlijcke dinghen / u herte en begeerde
Schoon cyborie / met den puersten goude vergult
Waer inne Gods sone / ons vleesch aenveerde
Hoe soude ick u moghen prijsen na u weerde
Onder puer creatueren / noyt uus ghelijcke
Niet boven u dan God / o hoochste vermeerde
U exemplaer / leven / verlicht de eerde
En u glorie / theel hemelsche rijcke
Ick roepe tot u en slaet my gheen swijcke
Want therte / vreese / voor svyants laghen / heeft
Lof salich buycxken / dat Christum ghedragen / heeft
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Refereyn.
O Seer wonderlijck groot / onbegrijpelijc // wert
Dwelck de wijste wercman wracht in die huere
Doen hy zijn Moeder so onvernijpelijc // sterck
Met gratien voorquam / legghende rijpelijck // merck
Om sijn Tabernakel te houdene puere
Van alle vlecken / daer de menschelijcke natuere
Door Adams misdaet / was inne ghebracht
O mijn vriendinne / daer ick af ruere
Ghy zijt heel schoone als u soete figuere
In uus moeders lichaem wert een levende dracht
Heeft God siele en lijf / so met gratien bevracht
Dat uwen voortganck als een morgen sterre
Eer de sonne opginck verlichte den nacht
Dit merckende ben ick u te loven bedacht
Maer aensiende u Weerde ick nalicx en derre
Want u lof uut te spreken dat is my verre
Want ghy zijt de ghene / die Gods toren slaeckte
Dus segghe ick eer ick lange merre
Lof heylichste puer mensche / die God oyt maeckte.
Wie wasser rijper / wie wasser sediger // oyt
Waer vant men oyt roosken ongebleyndere
Wie was van eertscher begheerten lediger // oyt
Wie was inde conscientie vrediger // oyt
Wie was van quaden consente oyt pleyndere
Wie was alle menschen oyt gem[e]yndere
Wie was in hem oyt meer liefden vatelijck
Wien liet de vyant oyt onghescheyndere
Wie was in zijn selfs oogen oyt cleyndere
En nochtans so hooge verheven statelijck
Wie was in zijn wercken oyt so matelijck
Oft in conversatien oyt sulcken behoedere
Wie was den vyant oyt so hatelijck
Der hellen schadelijck den hemel batelijck
Als sy waerdoor god is worden ons broedere
Wie was oyt maecht en daer toe moedere
Wie wasser die god oyt so seer genaeckte
Als ghy die zoochdet der werelt voedere
Lof heylichste puer mensche die god oyt maecte.
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Ghy moecht wel geleken by de slingher // zijn
Daer David Goliath door wilde verwinnen
Wie hadde van gratien oyt sonderlinger // schijn
Lof steenen Tafel waer in gods vinger // fijn
Vaste heeft gheschreven / de wet der minnen
Lof sancta sanctorum / daer geen menschelijcke sinnen
Dan dopperste Priester inne en mocht gaen
Stoel der ghenaden / tusschen twee Cherubinnen
Ja alt Hemelsche heyr / sancten en sanctinnen
Bereet tot uwen dienste / zijn om u ghestaen
Besloten Poorte / na Ezechiels vermaen
Daer alleene doorginck de heere der Heeren
Blijvende ghesloten / ende noyt ontdaen
Lof reyn Gedeons Vlies / die hebt ontfaen
Den Hemelschen dau weert alder eeren
Lof leytsterre / door wiens schijnsel keeren
Ter rechter havenen / alle misraeckte
Noch seg ick om uus lofs vermeeren
Lof suyverste puer mensche / die god oyt maecte.
Lof Borstkens die Christum hebben gelaeft // snel
Lof handen die hem soetelijck hebben gehantiert
Wie was oyt met deser gratien begaeft // el
Lof Chetims Arcke effen gheschaeft wel
Met goude van binnen / en buyten verciert
Van binnen u siele / heeft gloedich voor viert
Met Goude / der liefden / vol dieper secreten
Van buyten in dlichaem gratieus gemaniert
Lof Judith die Holofernem so hebt bestiert
Dat ghy hem zijn hooft hebt afgesmeten
Niet boven u in glorien dan God gheseten
Onder u voeten staen alle de negen choren
Der Enghelen / Patriarchen / en Propheten
Apostelen / Evangelisten / niet vergheten
Maechden / Martelaers / ende Confessoren
Dese gaet ghy al tsamen verre te boven
Hoe seere oyt yemant / in Gods liefde blaeckte
Noyt niemant dant ghy noyt in Gods toren
Lof heylichste puer mensche / die God oyt maeckte.
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Noyt soeter vrucht oft noyt bequamer // saet
Dan ghy ons voort en bracht edel struycxken
Den Mensche en geschiede noyt aengenamer // daet
Dan dat deeuwich woort hielt in u camer // raet
Rustende in u reyn maechdelijck buycxken
Lof Gods sacrificie lof gulden cruycxken
Wiens ootmoedicheyt Dmanna in u tooch.
Lof Joseps trouwe / maer onder thuycxken
Des houwelijcx was verborgen dedel muycxken
Uus pueren maechdoems / dwelck den vyant bedrooch
Lof soetste mondeken dat nooyt en looch
Lof suyver herteken sonder eenich erch
Lof neerstich Bieken dat om hoonich vlooch
Opte bloemkens der schriftueren / en daer uut sooch
Tot onser baten / dalder costelijckse merch
Lof Davidts toren / lof alder hoochsten Berch
Daer den steen af quam / die ons dorstige verspaecte
Soet water gaf / lof die noyt niemant en terch
Lof suyverste puer mensche / die God oyt maeckte.
Lof Nazareths bloemken / dwelc Gabriel saluyt // boot
Door wiens consent / ginck den hemel open
So dat de salichmaker door u conduyt // vloot
Lof boom des levens waer uut tsoetste fruyt // sproot
Daer wy Eve kinderen salicheyt door hopen
Wy waren gewont / vol dootlijcker nopen
Door Adams misdaet / verleyt vanden wijve
Vanden Vyant bedroghen / int Serpent ghecropen
Maer door de Balsame uut u gedropen
Sijn wy genesen reyn confortatijve
Lof suyver van zielen en oock van lijve
Boven Susannen eerbaerheyt ick uwe prijse
Lof ootmoedige Ruth / neerstich van bedrijve
Lof vroede Abigail / niet onder de vijve
Dwase Maechden gerekent maer onder de wijse
Lof Hemel die regende by Gods advijse
Tsoetste Hemelsbroot / daer hongerich na haeckte
Adams afcoemst verjaecht uuten Paradijse
Lof heylichste puer Mensche / die God oyt maeckte.
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Lof Moeder wiens kint / de Hemelsche poorte // wijt
Die ghesloten had ghestaen / vijf duysent jaren
Ons opende / des heeft de helsche soorte // nijt
Lof die Maghet vore / in en nae / de geboorte // zijt
Maghet bleven / nochtans sonder beswaren
Ons hebt ghebaert / dalder weerdichste baren
Lof maechdelijcke moedere / en vruchtbaer maecht
Lof Gods liefste lief / onder alle zijn caren
Int out Testament / veel vroukens waren
Die God door haer heylicheyt seer hebben behaecht
Maer dees beleden al tsamen / werde hem gevraecht
Dat si by u te gelijcken / zijn min dan niet
Der vrouwen maledictie is van u gejaecht
Eer den arbeyt aenquam / ghy met vruechden gelaecht
Van Messiam / dien ghy oock droecht sonder verdriet
Dees gratie voor u noyt vrouken gheschiet
Oft nemmermeer en sal / dit werck ghy staeckte
Dus seg ick noch arm broosch ydel riet
Lof heylichste puer mensche / die god oyt maecte.

PRINCE.
Lof Princersse die den vyant ringelen // muecht
Die altijt u dienaers is bevichtende
Lof Coninginne des hemels / der Engelen // vruecht
Twaelf sterren u croone omcingelen // juecht
Die de Twaelf Patriarchen zijn verlichtende
De twaelf gheslachten / en zijn niet swichtende
U eeuwelijck te lovene met blijden thoone
Twaelf Apostelen zijn u lof oock dichtende
Met twaelf articulen sgheloofs ons stichtende
Die de weerde oock rueren van uwen persoone
Wel zijt ghy geleken / by Salomons throone
Met ses trappen / jent geordineert
En op elcken trap twee lijbaerden schoone
Van machtigen Coningen / spannende croone
En van edelen Hertogen gedescendeert
Lof stadt Gods die met twaelf poorten triumpheert
Daer svyants geschut / noyt op en daeckte
Wiens straten zijn gout / met gesteente gepalleert
Lof heylichste puer mensche / die God oyt maecte.
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Refereyn.
VRuchtbarige / Lia / juechdelijc / groeysele
Warachtighe Moedere / alder puerste maecht
Nazareths rancxken / duechdelijck // bloeysele
Wiens ootmoedich herte / den Vader behaecht
Morghensterre / die claer / door den nevel daecht
Soethertige / Hester / Israels glorie
Bequaemste Jael / die Sisaram plaecht
Strijtbaer Judith / Jerusalems victorie
Svaders dochter / sheylichs geests bruyt / soons cyborie
Der rechtveerdiger eere / sondaers verblijdinge
Lof seyt u herte / sin / verstant / memorie
Bloemken vry / vander vrouwen vermaledijdinghe
Ave / sonder wee / bracht Gabriel tijdinge
Gratia plena / die gratie hebt vonden
Dominus tecum / om smenschen bevrijdinge
Benedicta tu / bedwingster der helscher honden
In mulieribus / reyne van van erfsonden
Hoe ick u ter eeren mijn stemme laet clincken
Ghy sijt meer lofs weert dan ick can bedincken.
De cracht des alderhoochsten u belommert // heeft
Gods geest is u overcomen / inde dracht
Van alder pijnen / ghy onbecommert // bleeft
Doen ghy theylich der heyligen / ter werelt bracht
Lof Dagheraet / middel tusschen dach en nacht
Daer de sonne der rechtveerdicheyt / heet uutstraelde
Soetmondige sucade / alderhoochst geacht
Wiens hulpe diese begheerde / noyt en faelde
Advocata nostra / die den vyant af taelde
God versoent / den mensch verbidt / en plagen mineert
Lof zeeschelpe / daer shemels dau in daelde
Daer de puerste peerle / uut is gegenereert
Lof vrouwe der werelt die in thoochste triumpheert
Poorte des / hemels / ons hope ons leven
U weerde / boven alle creatueren passeert
In Hemel in eerde naest God verheven
Daer denghelen voor knielen / duyvelen voor beven
En alle Sancten / duysentich loven schincken
Ghy zijt meer lofs weert / dan ick can bedincken
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Lof in wiens dienst alle Enghelen wacker // zijn
Lof Jacobs leeder die totten Hemel streckt
Uwen rueck / is als eenen bloeyenden Acker // fijn
Die Isaack heeft / tot benedictien verweckt
Lof suyver lelie / noyt met sonden bevlect
Denghel des vreets / vroech u mondeken custe
Lof Salomons tempel / binnen met goude bedect
Lof vruechdelijck Paradijs / vol van welluste
Lof die dweenende kint / van Bethleem suste
Der Propheten voorweten / der Vaders verlangen
Lof gulden throon / daer Salomon in ruste
Ghy spijsde daer wy al voetsel af ontfangen
Lof soetste mondeken / lof blosende wanghen
Lof Nardus bloemken / lof purpuren gardijne
Die voor sancta sanctorum was ghehangen
Lof Olijve / confortatijve medecijne
Onrottelijcke Arcke / reyn Sethims schrijne
Diemen buyten / en binnen / met goude sach blincken
Ghy zijt meer lofs weert dan ick can bedincken.
Lof schoon Abigail / die David spijse // brochte
Waer door hy liet sincken sijnen toren
Lof voorsienighe maecht die als de wijse // sochte
Den thiende penninck / door tVrouken verloren
Rijckelijcke schatcamer / der hemelscher tresooren
Lof Davids slingere / lof Moyses roede
Die Pharao deedt inde roy Zee versmooren
Dwelck den Israeliten / verginck te goede
Lof Joachims dochterken / edelst van bloede
Sunamijts vrouken / Davids weertste care
Lof blinckende wolcke / die behoede
Voor den brant der sonnen / Disraelsche schare
Lof middelersse / tusschen God en den sondare
Die Gods wrake verbidt / die soude gheschien
Lof schijnende licht / gestelt opten candelare
Der heyliger kercken / daer wy al af sien
Lof havene / daer die schipbrokige toe vlien
Die inde Zee van mistroosten wanen verdrincken
Ghy zijt meer troosts weert / dan ick can bedincken
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PRINCERSSE.
Al const ick met enghelschen tongen // spreken
En al waer ick als Cicero eloquent
Al mocht ic als Paulus / onbedwonghen // preken
Ick en sou niet volprijsen / dit vrouken jent
Wiens maechdelijc herte / vol duechden gheprent
De gheest des Heeren / amoreuselijck raecte
Lof die uuten Hemel troct / door u consent
Den Schepper die hemel / en eerde / maecte
Lof die boven Cherubin / in liefden blaecte
Daer Gods cracht / haer wonderlic in heeft vertoont
Lof Cedar / die tfenijn / dat Eva smaecte
Hebt verjaecht / en der vrouwen scande verschoont
Bethsabee / aen Salomons rechte hant ghetroont
Lof verheven sanctinne / heerlijck ghecroont
Met twaelf sterren / ghecleet metter Sonnen
Lof die dengelen niet volloven en connen
Dus seg ick broosch vat / wiens sonden stincken
Ghy zijt meer lofs weert dan ick can bedincken.
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REFEREYN.
MInnelijcke Maria moeder der ghenaden
Versmaden // wilt ons niet / maer tonsen behouwe
Trouwe // troostersse / wilt ons beraden
Ontladen // van allen drucke / en rouwe
Kerssouwe // vruechdelijck / van beschouwe
Vrouwe // wiens gratie / dorre herten / maect vucht
Lucht // tempel / verciert / metten puersten gouwe
Landouwe // die ons bracht / dalder salichste vrucht
Berucht // zijn wy van sonden / des therte sucht
Vlucht // nemen wy tot u / in allen ons lijen
Strijen // moeten wy altijt / des hebben wy ducht
Voorbucht // sterck blockhuys / wilt ons bevrijen
Verblijen // verlossen van die ons benijen
Castijen // wilt oock de helsche slanghen
Inder stonden des doots / wilt ons ontfanghen.
Alder puerste maecht / moeder der bermherticheyt
Bereyt // tuwen dienste / staen de Engelsche scharen
Claren // morgenstont / daer de Sonne / der triniteyt
Spreyt // uute / haer stralen / die den dach doet naren
Waren // wy niet doot / Ja wy Eva span tgaren
Haren // man verleydende / wert dwebbe geweven
Verdreven // waren wy ballinghen veel jaren
Tbaren // dat ghy baerde / heeft ons ghegheven
Dleven // en ons lant om eewich tzijn verheven
Ghewreven // hebt ghy ontwee der slanghen hoot
Doot // sloecht ghy Holophernem / als staet gescreven
Beven // moet de helle voor u mogentheyt groot
Dbroot / der Enghelen / ruste in uwen schoot
Root // mondeken / wy roepen door groot verlangen
Inder stonden des doots / wilt ons ontfangen.
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Rasch vanden boosen vyant / wilt ons beschermen
Ontfermen // is u natuerlijcke maniere
Schiere // ontfaet ons in u moederlijcke ermen
Verwermen // wilt ons metter minnen viere
Lauriere // victorieus / vrijdt ons van dangiere
Balsemiere // troostbarighe medecijne
Robijne // blinckende / costelijcke Saphiere
Eglentiere // die Moyses / sach vierich in schijne
Fijne // wolcke / die ons leyt / door ons swerelts woestijne
Dijne // dienaers / hebt ghy oyt trouwe bewesen
Ghenesen // hebdy ons vander slangen fenijne
Pijne doet ghy den helschen leeu mits desen
Ghepresen // zijt ghy / uut duysent uutgelesen
Gheresen // uut Jesse / reyn blosende wanghen
Inder stonden des doots wilt ons ontfangen
Inder stonden des doots / ontfanghet ons reyn maecht
Draecht // dan ons vane / als wy den strijdt beginnen
Verwinnen helpt ons de werelt / die ons belaecht
Verjaecht // den vyant / die ons quelt van binnen
Dinnen // doet svleesch lust / op dat ons sinnen
Kinnen / u weerdicheyt / aldersuyverste greyne
Ghemeyne // loven u sancten en sanctinnen
Seraphinnen // alle engelen / groot en cleyne
Fonteyne der ghenaden // roosken sonder bleyne
Reyne // van ziele en van lichame
Bequame // God / vreeslijck den helschen vileyne
Pleyne // is u herte / vry van alder blame
Eersame // en glorieus / is uwen name
Fame // gaet van uwer duecht / recht sijn u gangen
Inder stonden des doots / wilt ons ontfangen.
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PRINCE.
Alderhoochste Princersse des hemels excellent
Jent // ootmoedich lelijcken inden dale
Spetiale // Gods / gevende Gabriel consent
Tconvent // des hemels / verblijde / door die tale
Sale // daer hy in ruste / die genas ons quale
Smale // roede / die sloech / de Moabsche honden
Vonden // hebt ghy / ghenade / principale
Altemale // zijt ghy schoone / vry van sonden
Verbonden // zijn u te loven / alle monden
Doorgronden // en can niemant / u diepe ootmoet
Vroet // waert ghy in Gods wet / soo Leeraers oorconden
Ghewonden // hebt ghy in doecxkens dopperste goet
Ghevoet // hebdy hem / die ons verloste / door zijn bloet
Behoet // ons van plaghen / die over ons hanghen
Inder stonden des doots / wilt ons ontfanghen.
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Wilt dit lof neerstich van vier siden // lesen
Van achter / van voor / hoe datment keeren // sal
Goet sin / goet dicht / sal tallen tijden // wesen
Het is ghestelt Gods moeder ter eeren // al.

Refereyn.
MEdecijne // sondaers / ghenadige // fonteyne
Greyne // edel balseme / versoetende // pijne
Fijne // Hester / Judith / cuyssche reyne.
Mageleyne // rieckende // roosemarijne
Cleyne // deerne Gods / dontfermen is // dijne
Getrouwe // vriendinne / ons troost / vrooch en // late
Gemeyne // zijdy elcken / dierbaer // robijne
Vrouwe // Engelsche / Princersse / ons / advocate.
Altemale // loven wy / dy / aenschijn // minlijck
Onwinlijck // toren schoone / Salomons // sale
Principale // macht / levende // cherubinlijck
Seraphinlijck // brandende geerde / Jesse // smale
Kinlijck // is u tgebreck / moeder // liberale
Kerssouwe // lelije / blinckende // granate
Onsinlijck // heel geestelijck lief Gods // spetiale
Vrouwe // Enghelsche / Princersse / ons // advocate.
Riviere // soete melck / en honich // vloyende
Spoeyende // zijt ons gratie / claer wolcke // diere
Rosiere // lustighe / lavender // bloeyende
Groeyende / palmboom / fraeyen // eglentiere
Verfoyende // waerdy wellust / duyfken // fiere
Landouwe // vruchtbaer / ons regel / en // mate
Snoeyende // af / onduecht / deuchtsaem // Violiere
Vrouwe // Enghelsche / Princersse / ons // advocate.
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Jolijtelijck // paradijs / Davids // casteel
Gheheel // maecht / blijvende / moeder / ons profijtelijck
Appetijtelijck // voetsel smakende morseel
Canneel // en sucade / u begheer / ick // vlijtelijck
Pryeel // besloten / poorte shemels // onslijtelijck
Ouwe // en jonghe / segt lof / o honich // grate
Juweel // Gods / ketters / vermelt // subijtelijck
Vrouwe // Enghelsche / Princersse / ons // advocate.
Aenghename // Princersse / vierich // doren
Gheboren // onsondich / suyver // lichame
Eersame // Rachel / Abigail // vercoren
Evoren // throone / Arcke // bequame
Doctoren // prijsen u / ghy hebt / eerlijcke // fame
Rouwe // my blust / Maria / hemelsche // strate
Versmoren // sullen zy / ketters / die u doen // blame
Vrouwe // enghelsche Princersse / ons // advocate.
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REFEREYN
AL de werelt is benaut / elck claecht en kermt
En niemant te vergeefs / want wy hebbens noot
Tis al verdriet dat ons om dooren swermpt
Deen is onterft / dander berooft verermpt
Sulck lantman diet wel hadde / moet nu bidden broot
Menich rentier hevet scaers / dien eens overschoot
De Coopman en mach vry varen oft vlieten
By fauten van peyse / des theel landt is bloot
Van neeringen / dwelc dambachslien oock genieten
Tis nu eenen tijt wel om verdrieten
Noyt sghelijcx beleeft / ghehoort oft ghesien
Tschijnt God wil zijn gramschap heel over ons gieten
Dit segghen wy wel maer wijtent desen en dien
En niemant en denct / tis mijn schult messchien
Want wy niet en kennen / ons sonden swaer
Op dat wy die kennende // te bet mochten vlien
Heere verleent ons kennisse dit nieuwe jaer.
Door ons onbekentheyt ghelijck de domme
Ghevoelende dat wy werden ghesmeten
Claghen wy wel / maer seggen niet waeromme
Wy laten den rechten wech / en gaen de cromme
Dolen als blinden die den wech wel weten
De voetstappen Christi zijn heel vergheten
Die hy ons heeft ghewesen en selfs getreden
Om dat hy heeft ghevast / willen wy wel eten
Ja gulsichlic / met nootdruft niet te vreden
Christus was suyver wy misbruycken ons leden
In oncuysheyt wy den Turcken te boven gaen
Christus heeft ghearbeyt / ghewaect ghebeden
Wy wanen met weelden / den hemel ontfaen
Wy willen niet doen / om dat Christus heeft voldaen
Wy roepen al Gods woort / maer wie leefter naer?
En noch meynen wy met Gode / al effen staen
Heere verleent ons kennisse / dit nieuwe Jaer.
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Wy allendighe menschen totter doot gewont
Soecken gheenen raet / niet willende genesen // zijn
Want wy laten ons duncken wy zijn ghesont
Als wy tgeloove / al hebben inden mont
Willen wy als Christen menschen ghepresen // zijn
En als Turcken leven / onder schijn van desen // zijn
Veel wolven comen in schapen cleeren
Die niet Christen nae dwerc / maer alleen nae dwesen // zijn
Wantse met scriftueren / scriftuere verkeeren
Sprekende vanden geest / vleeschlijcheyt leeren
Niet alleene / in Duytschlandt / te Rye te Revele
Maer al die werelt dore // vrouwen en heeren
Verblinden / met haren stinckenden nevele
Ghelijck de Sodomijten / die in pec in zwevele
Versoncken / soe sondicht elck sonder vaer
Ghiericheyt oncuysheyt is tghemeyn evele
Heere verleent ons kennisse / dit nieuwe jaer.
Wy en minnen noch God / oft onsen naesten
En tis al van liefden dat wy spreken
Ons voeten / om bloet / te storten haesten
Ghelijck Turckijen wert kerstenrijck ten laesten
Gaen wy dus voort in ons quade treken
Sien wy kercken afworpen / kloosters aensteken
Wy hebben ghenuchte in sulcken abuys
Der ouders devotie heeft anders ghebleken
Diet hebben gesticht / dat wy nu breken
En noch willen wy goey Christenen zijn quansuys
Vontmen gheen kercken / oft cloosters / beelden oft cruys
Papen oft monicken / twaer wel ons gerief
Maer dat hoeren en boeven / ongeloovich ghespuys
Int schoonste vander stadt woont / dat is ons lief
Noch en vinden wy gheen faute / in onsen brief
Eest wonder al plaecht ons God / neent voorwaer
Dus seg ick sorgende voor meerder grief
Heere verleent ons kennisse / dit nieuwe jaer.
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Waert dat wy kenden in wat grooter sorghe
Wy leven / en dat wy sagen / met vlaghen
Dat Christus siet / wy souden avont en morghen
Schreyen / maer tis onsen ooghen verborghen
Hoe swaerlijc dat God noch ons sonden sal plagen
Ick sorghe wy zijn nu inde laeste daghen
Die Paulus voorsach in zijnen tijen
Tvolck is stout / hooveerdich / int spreken int dragen
Verweckende hem leeraers nae haer behaghen
Oprechte leeringhe / en moghen zy niet lijen
Papen en Monicken hatende / als prijen
Principalijck meest / die de sonden laken
Sijnde onsuyver bedriechlijck / vol ketterijen
Moedich als leeuwen / bloetgierich als draken
Tis al goet goedt / daermen aen can geraken
Al waert oock ghenomen / van Gods outaer
Maer dat wy ons oude boosheyt moghen staken
Heere verleent ons kennisse / dit nieuwe jaer.
Heere door u gheesselen / tonsen profijte.
Wilt warachtige kennisse in ons sinden
Dat wy ons sonden kennende met vlijte
Die mogen haten / en ons maken quijte
Ons leven beterende / ghenade vinden
Waert dat wy de leelijckheyt der sonden kinden
Wy souden ons schamen / voor uwen aenschijne
Te dencken / dat wy te doene onderwinden
O eewige claerheyt / verlicht ons blinden
Dat wy ons crancheyt kennen / elck de zijne
En ons selven kennende / een broosche mijne
Ons fenijnige tonghe / moghen verteren
Want voorwaer tis al verloren pijne
Dat wy van malkanderen / clappen en cleteren
Beterde elck een hooft soe sout al beteren
Wy segghen wel God plaecht ons ay lacen maer
En dencken niet dat wy zijn sondige sleteren
Heere verleent ons kennisse dit nieuwe jaer.
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PRINCE.
Soect kindeken Jesu ons zijnde ghegheven
Teenen versoender / middelaer / en advocaet
Soon Gods eewich met God vader verheven
Licht der werelt / de wech / de waerheyt en dleven
U bermhertighe ooghen / nederwaert slaet
En ontfermt u over den Christenen staet
De geestelijcke Prelaten / wilt eerst verlichten
Verleent den Princen u vreese / en wijsen raet
Verdrijft uuter ghemeynten / discoort en haet
Sterct de Predicanten die u woort uut richten
Beschaemt de ketters / die de waerheyt bevichten
Bidt voor alle sondaers / int ghemeene
Den vader / op dat zijn gramschap mach swichten
Soet kindeken Jesus van Nazareene
Voor ons heden / besneden / in u leden / cleene
Laet ons juecht vernieuwen / gelijck den ouden aer
Noch roepen wy tot u in dit dal van weene
Heere verleent ons kennisse / dit nieuwe jaer.
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Refereyn.
GHy die van God zijt tot wachters geset // preect
Straft en vermaent sult ghy noch lange // slapen
In allen landen // spoet
Tis veel meer dan tijt / dat ghy trompet steeckt
Dlant is vol wolven / beschermt u bange // schapen
Scherpt u verstanden // vroet
De Heere sal heyschen van uwen handen dbloet
Van uwen schapen / wilt tallen uren // waken
Wee hem die hem selven / tsijnder schanden // voet
En sijn cudde verlaet hem sal noch trueren naken
O Herders / wilt u / aen u ghebueren / spaken
Theylichdom / en waer geworpen // uuter cassen // niet
Tsacrament vertrapt / men moet dees cueren // laken
Hadmen wel gewaeckt / doncruyt / laten wassen // niet
Schaemt u stomme honden / die nu en bassen // niet
Als tgheloove nalijcx onder de solen // is
Hebt ghy gheenen vaer
Waeckt wel / siet toe / die de wake bevolen // is
Met dit nieuwe Jaer.
O rechters / die tsweert / door Gods bestier // dragen
Slaept ghy / siet ghy niet watter abuysen // blijcken
Tsal God verdrieten / noch
Men werckt sondaechs en op alle vierdagen
Int openbaer / men derf in gheen huysen // kijcken
Elck sals genieten noch
God sal zijn vierighe schichten schieten // noch
Hy siet dat zijn eere / heel te quisten // gaet
De schale zijns torens / sal hy uutghieten // noch
O rechters wel gade / der ketters listen // slaet
Al dat sy soecken zijn de kisten / jaet
Daer toe stellen si heel rijcken in werren // nu
Hadden zijt eerst gestraft / die daer toe wisten // raet
Men had niet derren verdrincken oft berren // nu
Noch valter dagelijcx meer vander kerren // nu
Want alle de werelt / vol ketters scholen is
Tmaeckt my therte swaer
Waeckt wel / siet toe / die de wake bevolen // is
Met dit nieuwe jaer.
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Wee hen die dit spel eerst gerockt // hebben
Dat deen Christen / tegen dander in gestrij // leyt
Noyt so boosen / feyt
Die sinnelijcke menschen / si ghelockt // hebben
Tot haerlien secten / door vleeschelijcke vryheyt
Hierom met poosen // schreyt
Menich goet herte / hoet den godloosen // greyt
Die noye vasten / gheerne groote tuegen // schincken
Hier toe gebruyctmen gods woort / och datmen roosen // spreyt
Voor verckenen / jae die meer dan suegen // stincken
Die om de schrift te valschen / menich luegen dincken
God salt den Herders van beyden staten wijten
Die den wolf in deerste wel hadden muegen // crincken
En so menich schaep / doot hebben laten // bijten
Ic en seg niet / maer moet my uut caritaten // quijten
Weert hier / in Engelant / Duytslant oft Polen // is
God weet wel waer
Waeckt wel / siet toe / die de waecke bevolen // is
Met dit nieuwe Jaer.
Hadmen doncruyt / wel afgepluckt // eerst
Doent begonst te groeyen / eer der ketters hoop macht
Hadde gecregen // groot
Ja hadmen de wortele heel uutgheruckt // eerst
So menich goets mans kint / waer niet opten loop // bracht
Vermoort gheslegen // doot
In menich lant / zijn van Cloosters / de wegen // bloot
Daer menich mensch den cost te halen // plach
Die waren verarmt door eenigen tegenstoot
Menich huysman die steck / by haer palen // lach
Wert ghesustenteert / die moet hen nu falen // ach
Maechden zy uut haer Cloosters / te veel steden dreven
Die zijn gheschoffiert / wie eest diet vertalen // mach
Die in oneeren / noch als heden // leven
Oorsakers van dien / hier af sult ghy reden // geven
Wandt door u onnachtsaemheydt veel volcks in dolen // is
Vreest Gods oordeel hier naer
Waect wel / siet toe / die de wake bevolen // is
Met dit nieuwe Jaer.
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Vaders en Moeders / waeckt over u kinderen // al
Siet met wat geselschap dat si omme // gaen
Waer si verkeeren // oock
Quaet gheselschap / haer duecht / haest verminderen // sal
Merckt oftse int recht gheloove oft int cromme staen
Diese leeren // oock
Oftse hen tSacrament gods moeder doen eeren // ooc
En oftse van henlien Ketters boecken // weeren
En oftse leven naer tghebot des Heeren oock
Oft datse selve liegen / vloecken // sweeren
Droncken drincken / in oneerbaer hoecken // teeren
Oft datse van quade secte suspect // zijn
Dit souden douders billicx / tondersoecken // geeren
Wouden si Catholijcke Christenen perfect // zijn
Jonghe sinnen saen tot wat nieus verwect // zijn
Dwelck van veel ouders deerlick bequolen // is
Hierom seg ick een paer
Waect wel / siet toe / die de wake bevolen / is
Met dit nieuwe jaer.
Heeren en meesters wilt voor u knechten // sorgen
Laet ghijse dolen ghy sult daer parten // mede
Wiltse stercken // trouwen
Int recht gheloove / siet watse uutrechten // morgen
Ende Avondt oock uwer maerten // zede
Wilt wel mercken // vrouwen
Nu sietmen de boden uuter kercken // houwen
Men laetse misse hooren / oft Gods woort // selden
Om datse svierdaechs / wasschen / schueren / wercken // souwen
Waert wonder datse aen Lutherus boort / helden
Tgoet maecten gemeene / veel quaets voort // stelden
Datse kelders opbreken / door een gat // cruypen
Caken en preeuwen / cont ghy wel verstoort // melden
Datse heymelijck aent wijn oft bier vat // sluypen
Hen selven vol van dbeste nat // suypen
Ist wonder si en weten niet dat gestolen // is
Sy achtent niet een haer
Waeckt wel / siet toe / die de wake bevolen // is
Met dit nieuwe Jaer.
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PRINCE.
Prince elck wake over zijn Casteel // wel
Ghy / zijt al wachters / van u eyghen // sielen
Hoort naer mijn // raeyen
Is die vyant niet loos tot quaetdoen heel // snel
Rasende ketters die u oock / dreygen // crielen
Valsche doctrijn // saeyen
Ist dat ghy haer saet ontfangt / ghy sult fenijn // maeyen
Wee u / die in hen haer corosijf // namen
Daer door veel sielen in thelsch ghepijn // braeyen
Ist niet quaet dat beye mach siel en lijf // pramen
Waect / en bidt / seg ick / man en wijf // tsamen
Vernufte en weest niet / siender oogen // blint
Sijt ghy gedoolt / wilt u van sulc bedrijf // schamen
Te wijle ghy den rechter / goet om booghen // vint
Hem berouwige suchten / inden hooghen // sint
Want al dat geschiet / in kelders / in holen // is
Sien zijn ooghen claer
Waect wel / siet toe / die de wake bevolen // is
Met dit nieuwe Jaer.
Ach hadmen doncruyt / doent een cleyn rancxken // was
Neerstelijck uutgheroeyt / ten waer soe veel ghebleken // niet
Noch hadmen / tvier ghebluscht / doent maer een sprancxken // was
Al Christenrijck / en waer aldus ontsteken // niet.
Bynaest de helft / des volcx men afgeweken // siet
In dolinghen // teghen / der Kercken // leere
Ick rade elck / dat hy der Ketters / treken // vliet
Naer Gods woort / hem tot goeden wercken // keere
Staet op in ons hulpe / en wilt ons stercken // Heere.
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Rasch latet leven / quaet / leert u tot duechden // keeren
Laet ons Davids verheven // saet / met vruechden eeren

Refereyn.
TIs nu tijt dat elck het kindeken loven // sal
Dat te Bethleem leyt inden groven // stal
Dat God de Vader heeft neder ghesonden
In grooter armoeden int eertsch verschoven // dal
Om ons te verlossen / ja en boven // al
Als een medecijn te genesen ons wonden
Niet door ons rechtveerdicheyt / twert in Paulo vonden
En heeft Gods sone / menscheyt ontfaen
Maer door sijn bermherticheyt niet om gronden
Heeft hy ons die noch in Gods toren stonden
In zijn dierbaer bloet / als heden willen dwaen
Hebt ghy u dit Jaer erghens inne ontgaen
Elck bekeer hem van zijnen quaden weghen
Thantschrift dat tegen ons was is uutgedaen
Wy hebben by god grooten troost gecregen
Eenen trouwen bisschop / tonfermen genegen
Die sijn Vaderlijck liefde / aen ons gebaert // heeft
Al heeft hy ons dit voorleden jaer // geslegen
Danct God dat hy ons dus lange gespaert // heeft.
Danckt nu den Heere van sijnen grooten // gaven
Die om te vrijen ons arm verstooten // slaven
Gelijck eenen dwaes heeft hem laten achten
Keert weder al / die in svyants pooten // draven
Christus sal u sijn huysgenoten // laven
Ist dat ghy hem mint met al uwen crachten
Hy roept ons tot hem by dage by nachten
Waert dat hy ons salicheyt niet en begeerde
Hy en soude ons so minnelijck niet verwachten
Had hy ons gheloont naer ons sondige drachten
Wy waren langhe ghesoncken in deerde
Dus haestelijck elck penitentie / aenveerde
O sondige menschen / al zijt ghy goets moets
De doot is so gherasch te Peerde
Peyst wat heeftser dit jaer ghehaelt onverhoets
Die gheen tijt en hadden te dencken yet goets
Ist dat u de heere tot noch toe bewaert // heeft
Hebt ghy in u lijf een droppel / Christen bloets
Danct God dat hy u dus lange gespaert // heeft.
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Ghy hebt dit jaer sien sterven / menigen vromen // man
Menich isser noch sieck / die lutter becomen // can
Heeft u de Heere ghesontheyt verleent
Laet doch de gratie / waer zijn genomen // dan
Oft doet ghijt niet / u macher wel schroemen // van
Tsal u behoorte / eens werden / vicht eer ghijt meent
Pharao siende Gods plagen / blijvende versteent
Is hy niet inde roy Zee verdroncken
Tis nu tijt dat elck sijn sonden beweent
Ist onser duecht schult inder waerheyt neent
Dat wy met water niet en sijn versoncken
Met Sodoma Gomorra ghestelt in voncken
Gods bermherticheyt is hier af de sake
Dus oncuysheyt heeft lange voor God gestoncken
Ons sonden roepen inden hemel wrake
Dus elck een opset van beternissen make
Die eenen last van sonden op hem vergaert // heeft
Datmen u als ondanckbaer niet en lake
Danckt God dat hy u dus lange gespaert // heeft.
Om dat wy alle boosheyt af snoeyen // souwen
So sent ons God diversche roeyen // trouwen
Hooge vloet / dier tijt / in vreemde qualen
Tis al ons schult waert dat wijt bevroeyen // wouwen
Wouden wy Gods wet sonder vernoeyen // houwen
Alderley voorspoet / sou op ons dalen
Maer ay lacen wy sijn so diep int dwalen
Dat wy op Gods geesselen niet en letten
Al sien wy veel menschen vander werelt halen
Als wy vast met onsen gebueren betalen
Wy ons bekeeringe / al uut setten
Maer god sal sijn sweert noch scherper wetten
Willen wy ons tot gheen penitentie poogen
Ja hy sal ons ten lesten heel verpletten
Tot dat tribulatie op doet ons oogen
Ondanckbaerheyt / doet gods genade uutdroogen
So ons Schriftuere dicwil verclaert // heeft
Wilt ghy dit jaer in voorspoet verhoogen
Danckt god dat hy u dus lange gespaert28 // heeft.

28

Verbeterd uit: gesapert.
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Gods goetheyt en wilt ons niet verloren // laten
Om dat wy souden werden uutvercoren // vaten
So compt hy ons met tribulatien spoelen
Doet Paulus raet wilt ghy Gods toren // saten
De wercken des vleesch wilt als versworen // haten
Laet den brant der onsuyverheyt in u coelen
Hebt van u selven gheen groot ghevoelen
Gulsicheyt / traecheyt / uut u verdrijft
Wilt oock niet so ghierlijck in deerde woelen
Soeckt de levende fonteyne / laet de poelen
Daer gheen water der consolatien in en blijft
Staet naer de vruchten des geests / daer Paulus af scrijft
Lijt metten genen / die int verdriet // sijn
Sijt vriendelijck tegen malkander niet en kijft
Siet dat u gheloove / door goey wercken beclijft
Laet u oude boosheyt al uutghewiet // sijn
Hebt ghy God vertorent laet suchten u liet // zijn
Ist dat u sieckte oft tegenspoet beswaert // heeft
Wijtet uwen sonden die voortijts gheschiet // sijn
Danckt God dat hy u dus langhe ghespaert // heeft.

PRINCE.
Beminde Prince Ic bidde ten besten // zeere
Eerst wilt u vreese / in ons vesten // heere
Rust oock in ons herte / met uwer minnen
Nu jont ons dat hem elck ten besten // keere
So datmen u van oosten tot westen // eere
Reynicht ons herte / en alle ons sinnen
Dijnen goeden geest vernieut in ons van binnen
En wilt u bermherticheyt aen ons bewijsen
Laet ons dit nieu jaer in duechden beghinnen
U Goddelijcke cracht moet ons helpen verwinnen
Svleesch begeerten die tegen den gheest oprijsen
Wilt ons dit nieu jaer tonser nootdruft spijsen
Also ghy gedaen hebt int jaer voorleden
Dies wy u miltheyt grootelijck prijsen
Wilt oock allen twist / in kerstenrijck vreden
Dat wy eendrachtelijck mogen loven in allen steden
Tkint van Bethleem dat hem met ons gepaert // heeft
Dus alle die leven opten dach van heden
Danct Gods dat hy u dus lange gespaert heeft.
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AEnsiet u leven merct / hoe ghy met god // staet
Natuerken bedwingt / en wilt u leeren //sterven
Nu verloochent u selven tis Gods gebot // jaet
Alsoo doende mocht ghy trijcke uus heeren // erven.
Betert u leven / van alle quaden // vliet
In duechden wilt by nachten by daghe // waken
In u te vergeefs en laet Gods ghenade // niet
Naer Gods eere wilt sonder vertraghen // haken
Siet doet ghy soo dan sullen die plaghen // staken.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

101

REFEREYN.
ONtwaect staet oppe / die nu ten stonde // slapen
Den nacht is voorby ons schijnt den blijden // dach
Gaet te Bethleem binnen / ghy ongesonde // schapen
Soect / den herder der sielen / die u bevrijden // mach
Het kindeken Jesus / dwelck in groot lijden // lach
Int cribbeken / weende donnoosel bloedich // lam
Opten achsten dach / men hem besnijden / sach
Wiens dierbaer bloet / soo overvloedich / swam
Uut zijn svaders schoot / hy zeer ootmoedich cam
Hier int dal der tranen / een nieu gheboren // wicht
Op dmenschelijck gheslachte / was God verwoedich / gram
Maer soons ghehoorsaemheyt / svaders toren / swicht
O verblinde sondaers / hebdy verloren // dlicht
Totter eeuwigher claerheyt / sonder beven // gaet
Metten nieuwen jare / vernieut u leven / quaet.
Ontpluyct u ooren want ic schriftuere / ruere
Treckt uut den ouden mensch / en den nieuwen aen // doet
Op dat ghy wert vonden een nieu figuere // puere
In Christo den heere / tis Paulus vermaen // goet
Slaet voor u borste nu metten publicaen / vroet
Doude banden der sonden sullen af // springhen
Brengt den heere nieu vruchten siet dat ghy u saen / spoet
Den nieuwen Coninck wilt nieuwen lof // singen
Sal hy u naemaels in shemel hof / bringhen
Ghy moet hem nu een nieu cyborie // maken
Laet in u ziele / gheen out sondich stof / minghen
Maer wilt altijt nae Gods glorie // haken
Verdruckt u vleesch / u sal victorie // naken
Die verwint wert ghecroont / alsoo ghescreven // staet
Metten nieuwen jare / vernieut u leven // quaet.
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Tsweerdt is gheheven / plage sal haren tant // scherpen
Elck beter een hooft / oft God sal ons steden // plaghen
Doude conversatie / wilt vander handt // werpen
Vernieut inden geest denct om de voorleden // slaghen
Over de quaey werelt / wilt elck wel heden // clagen
Maer luttel yemant hem selven sculdich // kint
Wat willen wy vele hier af de reden // vragen
Daer elck zijn sonden soe menichvuldich // vint
Purgeert den ouden gift / en duecht verduldich // wint
Wert in Christo nieu deech / tquaet wilt verwaten haten
Hout Gods gheboden / en hem ghehuldich / mint
Sijn verboden / wilt oock tot uwer baten // laten.
Men moet nieuwen wijn / in nieuwe maten // vaten
Ghy Prelaten die sidt opten verheven // graet
Metten nieuwen jare / vernieut u leven // quaet.
Besnijt u selven / ghy vrecke eerdighe / beesten
Die de arme plucken / en inde eerde delven // ghelt
Besnijt u oncuyssche / en hooveerdighe // geesten
Ghy gulsige / diet van thienen / van elven // stelt
Siet toe / oft plagen ghy over u welven // selt
Als God slaet / hy laet zijn roede / stijf // dalen
O trage / ten zy / dat ghy ter duecht u selven // helt
Sijn sweert sal u / door ziele en lijf // stralen
Ghy nijdighe gramme / laet u ghekijf // falen
Achterclappers wilt oock met nieuwen tongen // spreken
Ghy verleyders / die nu doet / man / en wijf // dwalen
En ketterije / als Luthers jonghen // preken
Keert omme // verworpt u onbedwongen // treken
Snijt af u erreur / en laet u gheven // raet
Metten nieuwen jare / vernieut u leven // quaet.
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PRINCE.
Bekeert u tot God / vernieut u herten / fijn
Ons Heere / sal u dit nieuwe jaer // stercken
Nu snijt al af / de sondighe werten // dijn
Aenveert voor u sonden / uut liefden / swaer // wercken
Vierich stort u gebet / God sal daer naer // hercken
En gaet te Bethleem / inden blooten // stal
Nieuwe bermherticheyt / suldy daer // mercken
Tkint is jonck / vreest niet dat u verstooten // sal
Verlossen macht dus / uut svyants pooten // al
Rasch roept om gratie / ghy sulter me varen // wel
Anders verwacht ghy eenen grooten // val
Als God verdoemen sal / alle sondaren // fel
Neemt aen een nieu leven / loeft God met snaren // spel
Neerstich hoort dit woort / ghy overbleven // saet
Al metten nieuwen jare / vernieut u leven // quaet
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[Refereyn.]
OM doude ghewoonte / te onderhoudene
Soe moet den geest nieuwe jonste baren
Dat de vrientschap niet en schijnt te vercouwene
Soe wensch ick mijnen vrienden / sonder beswaren
Peys en vre die denghelen met blijden maren
Den Herders vercondichden / met soeten sanghe+
Goetwillighe herten laet trueren varen
Hy is ons gheboren soe schriften verclaren+
Daer douders naer hadden gheroepen langhe
Sondighe mensche / zijt ghy van herten banghe
Siende conscientie belast van binnen+
Loopt naer tcribbeken metten ganghe+
Op dat elck volcomen troost / ontfanghe
Van onsen verlosser / mensch werden uut minnen
Wilt altesamen een nieu leven beginnen
En wilt afworpen dout sondich sneven+
Soe sult ghy metten nieuwen Coninc gewinnen
Een vrolijck nieu jaer / en een duechtlijck leven.
Weest dit nieu Jaer in duechden wackere+
En laet u oock gheenen arbeyt verdrieten
Trecket out oncruyt uut uwen Ackere+
Wilt donvruchtbaer / eerde met traenkens begieten
Soe mogender plantkens van duechden schieten
Wilt den tijt der ghenaden niet versuymen+
Wilt ghy der menscheyt Christi ghenieten
Want wat sout ons baten / dat wy Christen hieten
Als wy leefden naer der Heydenen costuymen+
Metten ouden aer laet vallen doude pluymen
En wilt aentrecken / een nieu habijt+
Doet Christum ane / wilt uut Adam ruymen
Den dach is oppe / wilt niet mee sluymen+
Met uus Heeren penninghen doet nu profijt
Graefse niet in deerde / oft u naect verwijt+
Want hy sal meer eysschen dan hy heeft ghegeven
Ghy sult vercrijgen / eest dat ghy u wel quijt
Een vrolijck nieu jaer / en een duechtlijck leven.

+

Luce

+

Matth.

+

Matt. 11
Luce. 2.

+

+

Ephe. 4.

+

Galat. 6.

+

Matt. 13.

+

2 Cor 6

+

Psa. 1

+

Ephe.

+

Rom. 1

+

Luc. 19
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Ghy en derft niet vreesen / leeft ghy duechdelijc+
Een vrolijck nieu Jaer ons sekerlijck naeckt
Een puer conscientie / is altijt vruechdelijck+
Daer een quade eewige bitterheyt smaeckt+
Christus29 Jesus / heeft ons uut liefden hermaeckt+
Van dooden levende door zijn incarnatie+
Op dat van ons sou werden versaeckt+
Alle doode wercken / weerdich ghelaeckt
En dat wy souden leven door zijn gratie
Als kinderen Gods eerlijck / in ons conversatie+
Hierom is Christus / een kindeken geboren
Dat hy ons soude door sijn visitatie+
Brenghen in deeuwighe jubilatie
Die wy door Adams misdaet / hadden verloren+
Tot levende steenen zijn wy vercoren
In Themels Jerusalem tzijne verheven+
Neemt uwen roep waer / ghy crijcht al voren+
Een salich nieu Jaer / een duechtlijck leven.
Hebt ghy in u lijden gheweest onverduldich
Versoent den heere / door patientie
Hebt ghy in eten in drincken overtuldich
Gheweest / boet datte door abstinentie
Hebt ghy te veel ghesproken / houdt silentie
Hebt ghy uwen naesten / door haet oft envije+
Sijn fame berooft / in sijn absentie
Wilt ghy u vernieuwen door penitentie
Doet hem restitutie / tis noch te tije
Hebt ghy door verwaende hooverdije
U selven ghepresen / ander menschen veracht
Verootmoedicht u / denct niemant / snooder dan ghije
Hebt ghy onsuyverheyt / oft boeverije
Metten wercken gedaen / oft metter herten gedacht
Castijt u vleesch so dat ghijts u voort wacht+
Tquaet meer te doene / dat ghy hebt bedreven
Bidt God dat hy u verleen / hy heeft de macht
Een vrolijck nieu Jaer / en een duechtlijc leven.

29

+

Pro. 10.

+

Pro. 15.
Esa. 66.
+
Titum. 3.
+
Ephe. 2.
+
Hebre. 6
+

+

1 Pet. 2.

+

Titum. 2.

+

Gene. 3.

+

1. Pet. 1.
Apo. 21.

+

+

Ephe. 4

+

Rom. 6.

verbeterd uit Thristus.
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Besnijdt u herte / dat uwen vyanden+
Gheen quaet en jonne / door nijdich bespien
Van quaden wercken bedwingt ooc u handen+
En u oogen / dat zy niet onbetamelijc en sien+
Snoert oock u tonghe / en wilt haer verbien
Te spreken daer yemant / door mocht werden onsticht+
Sluyt u ooren dat si niet en hooren van dien+
Daer de ziele door mocht worden gequest misschien
Door de vensteren comt menigen dootlijcken schicht+
Sijt ghy kinderen des daechs wandelt in dlicht
Dat God in u wercken wert geglorificeert+
Doet aen de wapenen Gods / dat ghy niet en swicht+
Inden strijt als u de vyant bevicht+
TVleesch u quelt en de werelt tenteert+
Met vreesen / en beven / niet en presumeert+
Werct u salicheyt / tstaet in Paulo gheschreven
Ghy sult verwerven / ist dat ghy u dus regeert
Een vrolijck nieu Jaer / en een duechtlijc leven.

+

Rom [...]30

+

Collo. 3.
Psa. 118.

+

+

1 Pet. 3.
Eccl. 28.

+

+

Hiere. 9.

+

Ephe. 5.
Math. 5.
+
Rom. 15.
+
Galat. 5.
+
Ephe. 5.
+

PRINCE.
Begheert ghy te wesen sHemels besittere
Eert den nieuwen Coninck en dient hem geerne+
Rijst met duecht te doene / al duncket u bittere+
Naer de suer sloestere / volcht de soete keerne
Luystert naer Gods woort / pijnt dat niet tonbeerne
Merckt hoet de sonden laect / en duechden prijst
Vreest ghy te vallen / inde Helsche Caveerne
Dwoort Gods / is u een claer lanteerne+
Het warachtich licht / dat de dolende wijst
Sijt ghy uuten wech der salicheyt gebijst+
Wandelt naer Gods woort / tis den rechten regele+
Soeckt te Bethleem dbroot dat de siele spijst+
Al u smetten wascht af daer God af grijst+
Neempt Christus leven / tot eenen spegele+
Naer Gods geboden / elck zijn wercken pegele
Aldus sal u gheluck / en voorspoet aencleven
God sal u gheven dits eenen vasten zeghele
Een vrolijck nieu jaer / en een duechtlijck leven.

30

+

Psa. 144.
Galat. 6.

+

+

Psal. 118.

+

Sapi. 2.
Psal. 110.
+
Joan. 6.
+
Ephe. 5.
+
Matt. 28
+

De versaanduidding ontbreekt. Het is niet volledig afgedrukt.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

107

AErdige

Notabele

Natuerlijcke

Artisten // goet

Aensiet

Neerstelic

Neempt dit

Altsamen // waer

Al en eest

Niet constich

Nochtans

Abel Mercuristen
vroet

Aenveert

Nu hier

Nieuwelijc so

Aengenaem // jaer.

Bidt

Jesum

Innichlijck

Nacht en dach Seere // oock

Besluyt

Jesum

Int herte

Nu ghy en sult Soe falen // niet

Begeert

Jesus

Jonste

Nuttelijck

Sijn eere // ooc

Besoect

Jesum

Int cribbeken

Naect

Sonder dralen //
siet.
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Refereyn.
DRoocht af de traenkens / wilt vruecht hantieren
Vernieut uwen geest / alle droefheyt swicht
O dochters van Syon / wilt heerlijck vieren
Met olien van blijschappen u vercieren
Staet op Jerusalem en wert verlicht
Want u licht is comen in vrede ghesticht
Sheeren heerlijckheyt is over u op ghegaen
Den horen der salicheyt is opgericht
De dalen zijn vervult / de berghen gheslicht
De Doove hooren / de cruepele recht staen
Den blinden / werden dooghen open gedaen
Den armen wert blijschap gheevangeliseert
Des vaders beloefte hebben wy ontfaen
Daer de Propheten af hadden ghepropheteert
God is metten menschen gheaccordeert
Een yeghelijck doe ane / nieu bruylofs cleere
Want de bruyloft des lams wert ghecelebreert
Met nieuwer vruecht / verblijt u inden heere.
Gaet nu na Bethleem / en elck bysondere
Wilt den nieuwen Coninck / nieu gaven bringen
En siet int Cribbeken / daer merckt ghy wondere
De eeuwighe Godheyt leyt daer ondere
Thoy in doecxkens gewonden noyt vreemder dingen
Om dat wy ons hooverdije / souden dwingen
Wert de Heere / als knecht / tonswaert genegen
O dochters van Syon / wilt vrolick springhen
Met Tamboeren / Velen / een nieu lieken singen
En gaet den jonghen David teghen
Die den grooten Goliath heeft versleghen
Acht daghen out zijnde / den strijt haest begonnen // heeft
Met God vader hebben wy Paus vercregen
Door Dlammekens bloet / dat voor ons geronnen // geeft
Dengelen knielen de helle / als verwonnen // beeft
Voor dit Jonck onsprekende kindeken teere
Alle Christen volck dat onder der sonnen // leeft
Met nieuwer vruecht verblijt u inden heere.
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Onder dEngelsche Vorsten / in hemelrijcke
Was groote blijschap / heden op desen dach
Int voorborch der hellen / oock des ghelijcke
Den herderkens en sloech vreucht / ooc geen swijcke
Doen zy tkint vonden / dat int cribbeken lach
De sterre diemen in Orienten sach
Dede de Heydenen / oock zeere verblijen.
Datse quamen nae Bethleem sonder verdrach
Een Christen herte / dan wel verblijden mach
Want wy waren in grooter slavernijen
Maer Gods bermherticheyt siende ons lijen
Heeft ons ghesonden eenen vromen capiteyn
Die ons uut Egypten sal leyen en vrijen
Van Pharaonis ghewelt / den snooden vileyn
Dese blijschap is alle menschen int ghemeyn
Door dengelen vercondicht nae Lucas leere
Dus geestelijck weerlijck / groot ende cleyn
Met nieuwer vruecht / verblijt u inden heere.
Verblijt u al die inden heere hopen
En inder eewicheyt sult ghy vrolijck wesen
De poorte des hemels / is nu open
De Olie der bermherticheyt is ghedropen
In Adams wonden / en si zijn ghenesen
Wy die inder doot laghen / zijn verresen
Want dleven / heeft nu verwonnen de doot
De helle desgelijcx / verblijt u in desen
Want tsaet vander vrouwen / hoochst ghepresen
Heeft zijn voeten gheset / op der slangen hooft
Die honghert gaet te Bethleem / daer vint ghy broot
Schept water in blijschappen / sonder verdriet
Uut des behouders fonteyne / en hebdijs noot
Coopt sonder silver / melck en wijn om niet
Wonder isser gheboert / sghelijcx noyt gheschiet
Een maecht heeft ghebaert / men vant noyt meere
Het onsienlijck woort / hem handelen liet
Met nieuwer vruecht verblijt u inden heere.
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Ghy die in drucke voortijts saedt benaut
Opte vloet van Babel verdreven uut u lant
Hebt goeden moet weest vrolijck niet en flaut
Want de vyant die ons vaste / hielt geclaut
Is afgheslagen zijn foortsighe hant
Hy had ghewet zijnen bloetghierighen tant
Om te vernielen / theel menschelijck gheslachte
Maer desen stercken ghewapenden tirant
Die is door de toecomste Christi vermant
Sijn wapenen / zijn hem benomen met crachte
Sijnen roof is uutghedeylt / die hy nau wachte
Die metalen Poorten zijn ghebroken
Want de heere zijns testaments ghedachte
Soe hy onsen vaders had ghesproken
Ghy die ghedwaelt zijt door svyants toestoken
Uuten rechten weghe / elck nu weder keere
Roept ghenade / u misdaet / blijft ooghewroken
Met nieuwer vreucht / verblijt u inden heere.

PRINCE.
Loeft den heere / met blijden geeste
Met herpen trompetten / basoenen claer
En als herten en hinden inden foreeste
Huppelt opte bergen uut swerelts tempeeste
En contempleert Gods goetheyt aldaer
Ghy ballinghen compt inne vry sonder vaer
Metten nieuwen Coninck van boven ghesonden
God die ons verre was / is nu ons naer
Verblijt u sculdenaers / tis nu tghulden Jaer
Dat alle ghevanghenen werden ontbonden
Hester geeft gratie by Assverum vonden
Peys en rechtveerdicheyt hebben malckanderen gecust
De hemelsche medecijn heeft hem laten wonden
Want hy ons te genesen had grooten lust
Den Eenhoren inder maget schoot nu rust
De slaven zijn vry / elck haest hem seere
Met sange het screyende kindeken sust
Met nieuwer vruecht / verblijt u inden heere.
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Refereyn.
STaet oppe / gaet uute o dochters van Israel
De Bruydegom compt / rasch gaet hem te ghemoeten
Hy compt u saechtmoedich / niet wreet / oft fel
Een kindeken cleyne / niet om versoeten
Gaet nu voor tcribbeken / en wilt hem groeten
Al eest dat ghy u selven / vol misdaden // siet
Met vollen betrouwen / valt hem te voeten
Roept om gratie / hy en sal u versmaden // niet
Want uut hem de Fonteyne / der ghenaden // vliet
Belijdt u sonden / wilt niet overtreden // meer
Hy sal u verlichten / zijt ghy verladen / yet
Die hem liet besnijden / in zijn jonge leden // teer
Om onse misdaden / die hem deden // seer
Heeft hy willen lijden / weenen / en suchten
Gaet te Bethleem / maer laet u oude seden // eer
Offert den nieuwen Coninck / nieuwe vruchten.
Den nacht is voorby / des dach begint te nakene
Mistroostighe u naect / een nieuwe verblijdinghe
Tis nu tijt / uut den slape / te ontwakene
Segt der dochter van Syon / haer naect bevrijdinge
Ezajas brengt ons een nieu tijdinghe
Een maecht heeft een kint ontfaen / en ghebaerdt
Den nieuwen Adam / nae Paulus belijdinghe
Heeft alle dinck vernieut / doude is verhaerdt
Pays / en rechtveerdicheyt / zijn te samen ghepaert
Daer is gheopenbaert // een nieuwe sterre
De verstroyde schapen / zijn by een vergaert
Die Heydenen saghen / dnieuwe licht van verre
Compt geestelijck / weerlijck / niemant en merre
Edel / onedel / uut steden / en ghehuchten
Compt alle die gevallen zijt vander kerre
Offert / den nieuwen coninck nieuwe vruchten
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Den quaetsprekenden mont / wilt van u werpen // snel
Loeft den nieuwen Heere / met nieuwen tonghen
Speelt een nieu liedeken / op der herpen // spel
Verhuecht inden geest / oude metten jonghen
Goliath is verslaghen / tserpent is bedwonghen
Van Davids seghe houtmen nu memorie
Dengelen hebben / een nieu liet ghesonghen
Den goetwillighen pays / en goede glorie
Thouwelijck is gemaeckt / inde consistorie
Der dryvuldicheyt / dwoort is neder ghedaelt
In de suyverste eerde / loeft die cyborie
Een nieu licht is inde duysternissen ghestraelt
Tverloren schaep is vonden / transoen is betaelt
De sonne is oppe / wech stinckende luchten
Compt verloren sone al hebt ghy langhe gedwaelt
Offert den nieuwen Coninck / nieuwe vruchten.
Treckt uut den ouden mensch / vernieut inden geeste
Doet aen den nieuwen / die naer God gemaect / is
Gaet wieghen tkindeken / tis nu al feeste
Te Bethleem int huysken / dat dunne ghedaect / is
Daer vint ghy den ghenen / daer langhe nae ghehaeckt // is
Wandelt te wijle dat licht is / want den dach seer cort
Vreest niet / svaders toren gheheel gheslaect // is
Door dnieu bloet dat dlammeken heeft ghestort
Een nieu leere / is ons / seer sterck ghespoort
Daer wy me moghen climmen int beloefde landt
Wakende zijt sober / u lendenen op schort
Brandende lichten / nemende in u handt
Doet olye in u vaten / dat u lamken brandt
Oft anders moest ghy / uuter bruyloft vluchten
Sijdt geen dwase maechden / maer wijs int verstandt
Offert den nieuwen Coninck nieuwe vruchten.
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Maect u een nieu herte / bereit nieuwe flesscen // hier
Den nieuwen Coninc / sal u nieuwen wijn // schincken
Wert een nieu creatuere / en wilt uutlesschen // tvier
Der quader begheerten / die als fenijn // stincken
Tmoet schoon zijn / dwelc sal voor gods aenschijn // blincken
Want geen besmetheyt / en mach daer binnen gaen
Sijn u wonden verout / siet den medecijn // wincken
Die u mach ghenesen / vernieut u sinnen // saen
Ghy ghierighe vrecke / die altijt nae winnen // staen
Aensiet uwen Coninc / van eertschen goede // bloot
Ghy nijdighe gramme / merct uut minnen // aen
Uwen schepper voor u besprengt / met bloede // root
Compt luye / trage / hooveerdighe van moede // groot
Ghy gulsighe / oncuyssche / vol valscher cluchten
Compt alle die lijden van teghenspoet // stoot
Offert den nieuwen Coninck / nieuwe vruchten.

PRINCE.
Besnijt u herte / vernieut u conversatie
Siet dat ghy niemant meer / en schandalizeert
Neerstelijck neemt waer / des Heeren vocatie
Ghelijck den ouden aer / u juecht renoveert
Vernieut uwen gront / den ouwen gift purgeert
Wandelt nieuwe weghen / nae Gods gheboden
Nieuwe strijden naken u / de vyant tempteert
Tvleesch treckt / swerelts wellusten nooden
Vliet de werelt / svleesch begeerten wilt dooden
Raept nieuwen moet / den vyant vromelijc bevicht
Alle wercken des vleesch / wilt heel uutrooden
Aenmerckende den loon / alle u pijne verlicht
Neempt den schilt des gheloofs / teghen svyants schicht
Noch tsweert des geests / tegen ketters gheruchten
Alle staten ontfaet u nieuwe jaer / mijn dicht
Offert den nieuwen Coninck nieuwe vruchten.
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[Refereyn.]
KInderen van Eva / laet staen u suchten
De fonteyne der genaden / springt overvloedich
Tduyfken compt inde Arcke / de Rave moet vluchten
Segt der dochter van Syon / en wilt niet duchten
Siet u Coninck compt u seer saechtmoedich
Ontfangt den jonghen Bruydegom bloedich
Dochters van Hierusalem / cierlick hem tegen // gaet
Siet Coninck Salomonem / seer voorspoedich
En merct hoe Assverus / uut minnen gloedich
Tot Hester der slechter deernen gheneghen // staet
Soecket kint / niet nae Herodis pleghen // quaet
Maer ghelijck de Coninghen / ghy sullet vinden
Te Bethleem / is Abrahams / wel bedeghen // saet
Int Cribbeken / opt hoy / daer ist gheleghen // jaet
Voor de beesten / die haren schepper kinden
O minnende bruyt soect ghy uwen gheminden
Hy compt als de hinden // opte bergen ghesprongen
Singt den nieuwen Coninc / nieu lof / met nieuwen tongen
Siet een nieu wondere / isser ghebuert
Een maecht heeft eenen man omvanghen
Ghedragen en gebaert / den hemel is gheschuert
De verlosser is gedaelt / dus niet meer en truert
Nu is gheboet / der ouder Vaders verlanghen
Een vrouwe heeft vertreden / thooft vander slangen
Verblijt u al tsamen / ghy Jootsche natie
Mardocheus is verheven / Aman ghehangen
Assverus ghebodt / niet om verstranghen
Is weer roepen / Hester heeft vercreghen gratie
O Israelijten / maect nu jubilatie
Uut den handen van Pharao / zijt ghy verlost
God wil metten mensch hebben conversatie
De Vader is versoent / hy sent salutatie
Der maghet van Nazareth / Gabriel is de post
Compt ter bruyloft / die ligghen in sonden vermost
Sorcht niet voor den cost // compt of ghy wert gedwongen
Singt den nieuwen coninc / nieu lof / met nieuwen tongen.
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Loeft den cleynen David / die tgevecht // wan
Teghen den grooten Goliath jonck van daghen
De heere heeft den rock / van zijnen knecht // an
De Coninck der Coningen is nu een slecht / man
Die de werelt draecht / die wert ghedraghen
Salomon heeft in Raab ghecreghen behagen
En Moyses heeft de moorinne ghetrout
O volck van Bethulia / laet staen u claghen
Judith / heeft Holophernem verslaghen
Wy zijn verlost niet door silver oft goudt
Maer met des lammekens bloet / dat acht dagen oudt
Quam bloedich besneden / in zijns moeders ermen
Weenende van pijnen // met ledekens coudt
Die alle creatueren / int wesen houdt
Moeten nu de stomme / beesten verwermen
O Christen menschen laet u des ontfermen
Met nieuwen termen / soo dengelen songhen
Singt den nieuwen Coninc nieu lof / met nieuwen tongen
Laet nu den gheest nae Bethleem vlieghen
Siet hoe deeuwighe blijschap / daer leyt en weent
Als een ander jonck wichtken / inder wieghen
Op dat hy des vyants waen / soude doen lieghen
Heeft hen dalmachtighe / dus seere vercleent
Een mensche als wy / ghevleescht / en ghebeent
Heden besneden / een kint van eender weken
O eewige godheyt / wat is dat ghy meent
Dat ghy u metter menscheyt / dus hebt vereent
Willens aennemende menschelijcke ghebreken
Al light ghy ootmoedich int cribbeken ghesteken
Nochtans buyghen voor u / de hemelsche Vorsten
Al leyt deeuwige wijsheyt / sonder spreken
Stil swijgende / zijn wercken ootmoedicheyt preken
Die al de werelt spijst // moet hongheren en dorsten
Der Enghelen broot / aldersaechts van corsten
Hangt aender maghet borsten // vaste ghedrongen
Singt den nieuwen Coninc / nieu lof / met nieuwen tongen
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Die den Hemel / met sinen lichte vervult
Coempt int duyster dal / der tranen hier beneden
Den ouden Adam wert door dwijf verdult
En den nieuwen Adam / aenveert de schult
Om de rechtveerdicheyt te stellen te vreden
Roept uute nieu mare / in allen steden
Den ballinghen is nu / haer lant ghegeven
De Sonne gaet oppe / den nacht / is leden
Int lant van beloeften / is Israel ghetreden
Maer Pharao / is inde Roy zee ghebleven
Die eerde is boven / den hemel verheven
Denghelen eeren / de menschelijcke natuere
Hester is ghetrout / vast hy is verdreven
De hemelsche weert / daer Denghelen voor beven
Is nu een gast / te Bethleem / inde schuere
Deeuwighe God / is werden / smenschen ghebuere
Verblijt met uwen bruere // die haer handen wrongen
Singt den nieuwen Coninc / nieu lof / met nieuwen tongen

PRINCE.
Besiet uwen Coninc / een onbederflijck // Prince
Om onsen wille / een kencht gheacht
Nu is deeuwich woort / gewerden sterflijc // minsche
Altijt eere / hem // elck erflijck // winsche
Vriendelijck heeft hy ons salicheyt ghewracht
Een nieu licht is ghesien / van die saten inder nacht
Nieu blijschap condicht ons / denghelsche schare
Tis ons ghegheven / dat langhe is verwacht
Vernieut inden geest / die in sonden licht versmacht
Reynicht den ouden deessem / metten nieuwen jare
Als Saba / brengt Salomon / dierbaer ware
Al is de Godheyt met snooden doecxkens gedeckt
Nochtans zijn ooghen / sien alle dinck int clare
Niemant en vreese / God is smenschen care
Alle die slapen / werden nu ontweckt
Vernieut inden geest / den ouden mensch uut trect
Wert nieu deech onbevlect // out metten jongen
Singt den nieuwen Coninc / nieu lof / met nieuwen tongen
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CONCLUSIE.
ARtificiael

Subtijle

Abele gheesten

Naer conste

Natuerlijck

Noch therte haect

Neempt danclijck

Jonste bringt

Nu vruecht ter feesten

Aenmerckende

Jugeert wel

Al den sin wel smaect

Besiet den keest31

Binnen / ick

Begeert eer ghijt laect

Ingenieuse

Aerdighe

Jonstige sinnen

Ick bidde u

Neerstelijck

Is hier iet misraect

Noteert dat

Notabele

Nu laet jonste kinnen

Schout nijt

Altijt / uut

Soeter minnen.

31

Verbeterd uit denk eest.
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Refereyn.+
+

Tobie. 10.

PAys ende vrede / blijschap / geluck en heyl+
Een goede tijdinge / ick u vermane
O dochters van Sion / hebt een ooge int seyl
Te Bethleem is nu Gods gratie veyl+
Metten voeten des heeren / pijnt derwaert te gane+
Siet uwen bloedigen Bruydegom / ane+
Int cribbeken ligghen / met grooten geweene+
Haest u uuten slape / nu op te stane+
Om u cleederen in dlammekens bloet te dwane+
Op dat si mogen werden wit en reene
De Coninck der glorien / is worden cleene+
Op dat hy ons / in sijn rijcke / soude waken groot
Hy roept ons tot hem alle ghemeene+
Uut uwen sondighen weghen / haest u te scheene+
Soeket kint van Bethleem / op sijn moeders schoot+
Siet den jongen David van verwen root+
Met bloede besprengt zijnde / vol pijnen swaer+
Op dat ghy ontgaen moecht / des vyants poot
Wensch ick u Gods gratie / voor een nieu Jaer.
Doude slanghe / leyt nu onder de voete+
De mensche heeft gratie / by God gevonden+
Pays comt der rechtveerdicheyt / ooc te gemoete+
Om dat wy van tserpents beet / souden crijgen boete+
Heeft God eenen grooten medecijn gesonden+
Die hem opten achsten dach / heeft laten wonden+
Op dat ons wonden souden werden genesen+
Met zijnen bloede / gratie niet om gronden
Om dat ons banden souden werden ontbonden
Heeft hem deeuwich woort / laten binden en vesen+
Die metten vader is een God int wesen+
Die is gheworden / een slave der slaven+
Om dat wy Gods kinderen / souden werden gepresen+
Dalder rijckste arm / op dat hy ons by desen+
Soude rijck maken / met zijnder haven
Hy heeft dorst gheleden / om dat hy ons soude laven
Uuter levender Fonteynen / springende claer+
Op dat ghy hen moecht dancken / van zijnen gaven
Wensch ick u Gods gratie / voor een nieuwe Jaer.

+

Zacha. 9.

+

Luce. 2.
Psalm. 33
+
Canti. 3.
+
Luce. 2.
+
Roma. 13.
+
Apoca. 5.
+

+

Hebreo. 2

+

Matth. 11
Ezech. 33.
+
Esai. 55.
+
1 Reg. 16.
+
Esaie. 53.
+

+

Apoca. 12
Luce. 1.
+
Psal. 84.
+
Gene. 3.
+
Matth. 9.
+
Luce. 2.
+
Esaja. 53
+

+

Luce. 2.
Joann. 1.
+
Luce. 22.
+
Ephesi. 2.
+
2. Cor. 8.
+

+

Joann. 4.
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Loeft den nieuwen Heere met vrolijcker stemmen+
Coemt alle tot hem / hoe seere benaut+
Ghy sondaers die in welluste swemmen+
Leert doch u quade begheerte temmen+
Neemt waer gods gratie die in therte daut
Die Coninck doet roepen door zijnen Heraut+
Comt ten Avontmale / alle dinc is bereet
Maer siet dat ghy in gods liefde niet en flaut
Oft anders wert ghy vanden Coninc besnaut+
Als ghy wert vonden / sonder bruyloft cleet
Gods gratie streckt haer / over alle menschen breet+
Sijnen wille is ons salicheyt / so Paulus spreeckt
En om die te vercrijgen / seyt hy ons bescheet
Weest simpel als Gods kinderen / niet stuer oft wreet+
Recht op u slappe knien / en u handen uutsteect+
Op dat niemant der gratien gods en ghebreect
Die by Christum wil comen / moet hem volgen naer+
Op dat ghy hier toe soudt wesen ghereckt
Wensch ick u gods gratie / voor een nieu Jaer.
Laet ons altesamen inden heere verhuegen+
Sijn gratie / is nu alle menschen verthoont+
Door de welcke wy alle dingen vermuegen+
Want ons wercken / die uut ons selven niet en duegen+
Werden door de gratie gods verschoont+
Door gods gratie werden wy Coningen ghecroont+
En Priesters ghesalft / op dat wy souwen+
Ons selven offeren / niemant u en hoont+
Elck sal nae zijn wercken / werden gheloont+
Te vergeefs wy in gods gratie betrouwen+
Als wy Gods gheboden / niet en willen houwen+
Sal in ons vruchtbrengen / treyn Godlijck saet
Wy moeten den acker onser herten bouwen
Door duechtlijcke wercken / en de sonden schouwen
Oft anders ghy Gods gratie / te vergeefs ontfaet+
Hebt ghy gode lief / toonet metter daet+
Seyt Joannes / hout zijn geboden een paer+
Op dat ghy moecht leven naer desen raet
Wensch ick u Gods gratie voor een nieu jaer.

+

Psal. 147
Psal. 33.
+
Job. 21.
+
Collo. 3.
+

+

Mat. 21.

+

Mat. 22.

+

Eccl. 42.

+

Phil. 2.
Hebr. 12.

+

+

Ma. 16.

+

Eza. 52.
Titum. 2.
+
Phil. 4.
+
Esa. 64.
+
Ephe. 2.
+
Apoc. 5.
+
1 Pet. 2.
+
Rom. 11.
+
Mat. 16.
+
Matt. 7.
+
Jaco. 1.
+

+

1. Cor. 15
Joan. 14
+
1 Joh. 2.
+
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Gods gratie leert ons hier / als vreemde gasten+
Altijt na ons eeuwich vaderlant haken+
Goddienstelijck leven / abstineren vasten+
Niet leckerlijck voeden / ons stinckende basten+
Waer altijt hemelsche dinghen smaken+
De werelt versmaden / ons selven versaken+
Ons passie sterven / ons vleesch castijen+
Innichlijck suchten / bidden en waken+
De duechden prijsen / en de sonden laken
Vrolijck in teghenspoet / god gebenedijen+
Gods gratie leert ons vromelijck strijen+
Sy helpt ons alle tentatien verwinnen+
Gods gratie troost ons in alle tijen+
Gods gratie doet ons herte besnijen+
Sy doet ons oock ons vyanden beminnen+
Sy leert ons God vreesen / en ons selven kinnen+
Hebt ghi heymelijck ghedoolt / oft openbaer
Op dat ghy een nieu leven / moecht beginnen+
Wensch ick u Gods gratie / voor een nieuwe Jaer.

+

Psal. 119.
2 Cor. 5.
+
Titi. 2.
+
Rom. 13.
+
Collo. 3.
+
Marc. 8.
+
Collo. 3.
+
Luce. 21.
+

+

Jaco 1.
Ozee. 7.
+
Phil. 4.
+
2. Cor. 1.
+
Collo. 2.
+
Matt. 5.
+
Pro 1.
+

+

Eph. 4.

PRINCE.
Besoect den nieuwen Coninck in u contemplatie+
En begheert zijn gratie / dach ende nacht+
Suyvert u herte / vernieut u conversatie+
Niet ledich en laet in u zijn gods gratie
Arbeyt daermede / god wil hebben ghewracht+
In sijnen wijngaert / want hy vruchten verwacht+
Nu doet uus heeren bevel / als dienaers gehuldich+
En als ghy alle zijn gheboden hebt volbracht+
U selven voor onnutte knechten noch acht
Al vint ghy in u duechden / menichvuldich
Seght dat ick ghedaen hebbe / was ic te doen schuldich
Al is Christus Jesus inde werelt gheboren
De doot voor ons ghestorven verduldich
Niet door ons wercken / uut liefden overtuldich+
Nochtans heeft hy ons doen wy waren in gods toren+
Als kinderen Gods / tot goede wercken vercoren+
En om dat wy behoeven als Paulus seyt voorwaer
Sullen wy duecht doen / Gods gratie al voren
So wensch ick u dit al tsamen voor u nieuwe Jaer.

+

Joan. 16
2. Cor. 7.
+
1 Cor. 15.
+

+

Joan. 6
Mat. 22
+
Luce. 15
+
Luce. 17
+

+

Titum. 3.
Ephe. 2.
+
Ephe. 1.
+
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Die den geboren blinden gaf tghesichte
Wilt uwen geest vervullen al met sijnen lichte.

Refereyn.
CHristen menschen bedrijft vruecht ongemeten
God en heeft zijn beloeften niet vergeten
Maer hy heeft voldaen
Dat hy door de Propheten / heeft laten weten
Sy die in duysternissen waren geseten
Hebben dlicht ontfaen
Den nacht die vijfduysent jaer hadde ghestaen
Is nu voorby wy hebben den claren dach
De schaduwe is wech wilt u oogen opslaen
De Sonne der rechtveerdicheyt is opgegaen
Diemen voortijts door den nevele sach
Het decksel dat op Moyses aensichte lach
Is afghedaen naer Paulus oorconden
Doude testament / alleene te spreken plach
Door figueren / ons is de waerheyt ontwonden
God heeft sijn licht inde werelt ghesonden
Dwelck alle menschen geschenen heeft openbaer
Wilt ghy kinderen des daechs werden ghevonden
Een nieu licht is ons opgegaen wandelt daer naer.
Dit nieu licht sagen de Herders schijnen
Die haer schaepkens hoeden inder woestijnen
En ten selven tijen
Songhen dEngelkens met veel dozijnen
Eenen nieuwen sanck die druck dede verdwijnen
Met melodijen
Bootschappende alle menschen groot verblijen
Dat Christus de salichmaker was gheboren
Inder stadt van David / nader Prophesijen
Dlicht quam inde werelt om smenschen bevrijen
Maer si hebben meer / de duysternis vercoren
Sijt ghy blint / en hebt ghy dlicht verloren
Door de wercken des vleesch en haer aencleven
Volcht de drij Coningen de sterre gaet voren
Waer door ghy wert naer Bethleem gedregen
Daer vint ghy dlicht der werelt / als staet geschreven
Dwelck alle menschen verlicht / diet begeeren maer
Soeckt ghy den wech die leyt / in deeuwich leven
Een nieu licht is ons opgegaan / wandelt daer naer.
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Wy waren hier voortijts / al inder nacht
Kinderen der duysterheyt / onder svyants macht
Cleyn metten grooten
Nu zijn wy uut duysternissen in dlicht gebracht
Door Christum die ons track uut liefden bedacht
Uut svyants pooten
Wilt ghy hier werden / sgheloofs ghenooten
En naemaels Borghers / vander hemelscher salen
Vanden wercken der duysterheyt wilt u blooten
Volghet licht nae / ghy en sult u niet stooten
En wandelt daer inne / ghy en moecht niet dwalen
Tegen svyants geschutten / als Gods vassalen
Metten wapenen des lichts wilt u becleen
Sal dlicht in u herten / schieten zijn stralen
De duyster wercken moeten daer uut scheen
Want dlicht en duysternis en comt niet over een
Oft den tempel Gods / metten afgoden altaer
Wilt ghy naemaels niet comen / in deeuwich geween
Een nieu licht is opgegaen / wandelt daer naer.
Wy zijn door tgheloove verlicht inwendelijck
Van Christo / verlost / uut liefden onendelijck
Maer wat salt profijten
Ontfaen wy dees gratie onbekendelijck
Als heydensche menschen den tijt allendelijck
In sonden verslijten
Malkanderen haten / bespotten verwijten
Souden wy leven / naer onser vocatien
Wy moesten ons in wercken der liefden quijten
En sterven ons vleeschelijcke appetijten
God heeft ons vercoren uut alle natien
Dat wy werckende / met zijnder gratien
Souden heylich / suyver / en onbevleckt // zijn
Als tgout / gheproeft sijnde / door veel temptatien
In allen goeden wercken souden perfeckt sijn
Saechtmoedich / niet haest / tot toorne verwect / zijn
Hier toe zijn wy van gode geroepen voorwaer
Dus wilt ghy der stemmen Gods subjeckt // zijn
Een nieu licht is opgegaen wandelt daer naer.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

123
Volcht de vruchten des lichts / dats alle goetheyt
Rechtveerdicheyt / warachticheyt / toont u vroetheyt
Met diligentien
Dat ghy niet en verliest / door onbehoetheyt
Dat ghi gewracht hebt / temmet svleesch verwoetheyt
Door abstinentien
Ghy moet te boven gaen in excelentien
Den heydenen / die hebben maer dlicht natuerlijck
Christen menschen / maer tuwer assistentien
Schijnt in u herten / door sgeests influentien
Dlicht des sgheloofs / ooc licht u gods woort geduerlijc
Dus met vreesen en beven / uut liefden puerlijc
Werckt u salicheyt / met grooter sorchvuldicheyt
Uus naesten ghebreck / uut liefden bruerlijck
Vervult met uwer overtuldicheyt
Verdraecht malkanderen / met alder verduldicheydt
Bidt voor u vyanden al vallet u swaer
Begheert ghy te crijghen / gods gehuldicheyt
Een nieu licht is op gegaen / wandelt daer naer.

PRINCE.
Laet u licht lichten / seyt Christus merckelijck
Datment van buyten sie schijnen werckelijk
In dleven manierlijck
Sijt ghy geleert / met schriftueren sterckelijck
Leert de leecke / en zijt u woorden sterckelijck
Met duechden vercierlijck
O rijcke en minnet tgoet niet so ghierlijck
Oft ghevoelt van u selven niet hooveerdelijck
Al gaet ghy van buyten gecleet seer fierlijck
God heeft die arme ghecocht so dierlijck
Als u / wy zijn al crancke vaetkens eerdelijck
Staet vast in tgheloove / altijt volheerdelijck
En laet u niet verleyen so lichtelijck
Met nieuwen leeren / maer wandelt weerdelijck
Voor God / en voor de menschen stichtelijck
In al u wercken stelt voorsichtelijck
Christus leven voor u als een exemplaer
Volcht sijn voetstappen na gedichtelijck
Een nieu licht is opgegaen / wandelt daer naer.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

124

Refereyn.
MEt den nieuwen jare / hoort wat ick vermane
Den dach is oppe / den nacht is verhaert
Tis nu tijt / uuten slape / op te stane
De gratie ons verlossers / is gheopenbaert
Een nieu licht / heeft de duysternisse verclaert
Den ouden onvrede is neder gheleyt
Die niet arbeyt // verlast zijn / met sonden beswaert
Haesten hen al tsamen te Bethleem waert
Daer der enghelen vreucht int cribbeken schreyt
Niet door ons wercken maer uut grooter bermherticheyt
Heeft God zijnen sone / der werelt ghesonden
En uut liefden was de sone daer toe bereyt
Om ons levende te maken / soo Paulus seyt
Doen wy doot laghen / inde sonden verslonden
Vander wet des doots heeft ons Cristus ontbonden
Loeft hem alle monden / tis nu de huere
Verblijt inden heere / spijdt den helschen honden
Wert in Christo Jesu / een nieu creatuere.
Gods Sone / eeuwich als God vader almachtich
Die is nu voor ons een kindeken gheboren
Dwoort is vleesch / de maecht is werden drachtich
Ghelijck Ezayas / had geseyt te voren
God heeft ontsloten / der gratien tresoren
Hy roept ons ter bruyloft / uut allen landen
Door den ouden Adam waren wy verloren
Maer door Christum Jesum zijn wy vercoren
Gods Kinderen te heeten / die waren vyanden
Nu wy verlost zijn uut svyants tanden
Laet ons afwerpen / alle onreynicheyt
Wert vernieut door den geest / in u verstanden
Besidt u vaetken / in eeren / niet in schanden
Ghy zijt tempelen Gods / weet de certeynicheyt
Bedroeft Gods gheest niet / twaer groote cleynicheyt
De sondighe kleynicheyt // elck nu afschuere
Achterclap / dronckenschap / en alle vileynicheyt
Wert in Christo Jesu / een nieu creatuere.
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Wilt van u worpen / u eertsche wandelinghe
Spreect voortane / de waerheyt / hebt ghy gelogen
En zijt rechtveerdich in u handelinge
Bedriecht niet meer / hebt ghy voortijts bedroghen
Donvruchtbaer wercken / die ghy hebt gheplogen
En pleecht nu niet meer / tis Paulus leere
Nae dat ghy den ouden mensch / hebt uutghetogen
Doet aen Jesum / Christum / en wilt u poghen
Door nieuwicheyt des geests / te dienen den Heere
Cruyst den ouden Adam / op dat duecht vermeere
Die de besmetheyt des weerelts / is ontvloden.
Niet weder totten ouden wercken en keere
Maer op dat elck God in zijn lichaem eere
Wilt de wercken der duysternissen heel uutroden
Ghiericheyt oncuyscheyt / tis dienst der afgoden
Zijt ghy Griecken oft Joden // wert hier af puere
Doot de wercken des vleesch / wandelt in Gods geboden
Wert in Christo Jesu / een nieu creatuere.
Den ouden deesem / moet afgebroemt // zijn
Ghiericheyt oncuyscheyt / en hooverdije
En laet oock onder u / niet meer genoemt // zijn
Overspel / dootslach / oft tyrannije
Teghen svleesch lusten / elck vromelijc strije
Weerstaet door tgeloove / des vyants schichten
Laet sonde in u hebben gheen heerscappije
Maer elck zijn herte / den heere besnije
Besnijt u ooghen / van ydelen ghesichten
Laet u voeten / van sondighe wegen swichten
Besnijdt u ooren / houdt u tonghe in bedwanghe
Wilt u handen / tot goeden wercken oprichten
Weest vreedsaem / en wilt malcanderen stichten
Niemant Gods gratie te vergheefs en ontfanghe
Hebt ghy in duysternissen ghewandelt dus lange
Weest niet meer bange // maer vry van ghetruere
Loeft den nieuwen Heere / met nieuwen sanghe
Wert in Christo Jesu een nieu creatuere.
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PRINCE.
Brengt den nieuwen Coninck nieuwe gaven
Offert hem een nieu herte / hy is te vreden
Niet meer en wilt werden / des vyants slaven
Alsoo ghy gheweest hebt / in tijden voorleden
Vernieut u propoost / hebt ghy Gods wet overtreden
En in vernieuwinge / uus sins / wilt werden hermaect
Neempt aen een nieu leven / leert den tijt besteden
Trect ane de wapenen / des lichts als heden
Vierich int gebedt / sober zijnde / waect
Rasch alle weerlijcke begeerten versaect
Alle bitterheyt / gramschap / en blasphematien
Als Gods kinderen / weest simpel / alle boosheyt staect
Neerstich int goet / dat ghy niet en wert gelaect
Noch berispt / onder de verkeerde natien
Arbeyt in Gods wijngaert / werct metter gratien
Vliet svyants tentatien / al werdet u suere
Ghy wert vervult / met geestelijcker consolatien
Wert in Christo Jesu / een nieu creatuere.
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REFEREYN.
O Dochter van Israel / die ghedwaelt // zijt
Uuten rechten wech / door u onbekentheyt
Wilt weder keeren // ghy
Die uut Jerausalem in Jericho gedaelt // zijt
Dijnen Bruydegom versmaet / door u verblintheyt
Met oneeren // by
Inder minnaers gheweest / hoort den roep des heeren // vry
Keert weder / van u alderquaetste ghedachten
Wilt ghy u sonden daghelijcx vermeeren / tfy
Gaet uut dlant der Caldeen / wilter niet vernachten
God die heere seyt / met grooter clachten
Eenen uutvercoren wijngaert / heb ick u gheplant
Om dat ick goey vruchten / van u sou pachten
Maer niet dan suer druyven comen my ter hant
O ghevanghen dochter / keert weder in u lant
U Bruydegom triumphant u in staden // staet
Vry hebt gheenen vaet
Laet u oude weghen en sondighe paden // quaet
Met dit nieuwe Jaer.
Keert totten heere / want tis nootsakelijck
Door scherpe wegen / wilt den ruymer // laten
Gaet door den enghen // nu
Tbeginsel is swaer / maer dende vermakelijck
Wilt alle oude quade costuymen // haten
En wilt ontspringhen // nu
Uut den slaep der sonden / smaect geestelijcke dingen // nu
Tempt u quaey begeerten / door svleesch castydinge
Vanden wercken des vleesch / wilt ooc bedwingen // u
Als gulsicheit / dronckenschap / twist / haet / en strijdinge
Achterclap vloecken / en vermaledijdinghe
Gheen logene en gae uut uwen monde / oock
Van alderley oncuysheyt / doet vermijdinghe
Werpt alle geveynstheyt / uut uwen gronde // oock
Dloon der sonden is de doot / schout de sonde //oock
Nu is open die duere / der ghenaden // gaet
Neempt den tijt wel waer
Laet u oude wegen en sondighe paden // quaet
Met dit nieuwe Jaer.
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Gheen bedroch en wilt met uwen naesten // plegen
Wilt voor u eenen nieuwen acker // bouwen
Saeyt opte doornen // niet
Keert totten vader / hy loopt met haesten // tegen
Sober zijnde int ghebet wilt u wacker houwen
Metten vercoornen // vliet
Hooverdicheyt / steeckt niet op u hoornen // yet
Doetmen u spijt / lijdet met saechten moede doch
Wacht u met woorden / yemant / te vertoornen // siet
U vyant waeckt / zijt op u hoede toch
Ghy en hebt gheenen strijdt met vleesch oft bloedt // noch
Metter werelt alleen / ooc metten boosen geest
U conversatie maect by de goede // och
Voor tgheselschap vanden godloosen // vreest
In Gods dienst zijt vlijtich tallen poosen // meest
Uut doornen roosen leest / wilt niet versmaden // raet
Stille oft openbaer
Laet u oude wegen en sondige paden quaet
Met dit nieu Jaer.
Wilt uut dmiddel van Babylonien // scheyen
Denckt hoe diere Christus wou u ziele // coopen
Weechtse niet lichte // maer
Laet u tot gheen Ketters Seremonien // leyen
Wilt in Gods huys / uut swerelts gecriele // loopen
Stiert u gesichte // naer
Na thoochste Jerusalem / tgoddelijc gestichte // daer
De heere elcken sal na zijn wercken loonen
Tzijn Paulus woorden van gewichte // swaer
Siet toe laet u van leecken / oft clercken // hoonen
God sal alleene den vroomen stercken // croonen
Die totter doot / blijven in volherdicheyt
Wilt u kinderen der heyliger kercken // toonen
Wert niet beweecht / door nieuwe lichtveerdicheyt
O Christen menschen / aenmerckt u weerdicheyt
Met berou / voor u borst / sonder versaden // staet
Sucht en schreyt een paer
Laet u oude wegen en sondige paden // quaet
Met dit nieuwe Jaer.
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Wilt metten ongheloovighen gheen jock // trecken
Versmaet de werelt leert haer wellusten // sterven
Met grooter vlijt // haken
Naer deeuwighe vruecht / wilt uut Adams rock // trecken
Doet Christum ane ghy sult veel rusten // erven
U sal jolijt // naken
Hoe soet de Heere is wilt met appetijt // smaken
De quade ghedachten die u van binnen // quellen
Werpt van u gheringe / wiltse u quijt // maken
Laet nae gheen schandelijck gewin / u sinnen // hellen
Als die ghene die haer gelt op winnen // stellen
Ghiericheyt als Paulus seyt / dienst der afgoden // is
Wilt uwen Broer met bermhertigen vinnen // tellen
U gelt / woecker int ou testament den Joden // is
En oock int nieuwe den Christenen verboden // is
Sondich ghewin comt der zielen tot schaden / jaet
Dickwils hier / en hier naer
Laet u oude wegen en sondige paden // quaet
Met dit nieuwe Jaer.

PRINCE.
Prince laet God den heere / in u herte // leven
Alle eertsche dingen sullen bitter wesen
Toch hem alleene // mint
En hy sal u boete in u smerte // gheven
Rustelijck uwer zielen besitter // wesen
En hijse reene // vint
Gaet haestelick te Bethleem soeckt het cleene // kint
U siele en lijf in sijnen handen // set
Innichlijck hem suchtkens met geweene // sint
Loopt tot hem en vliet uuter vyanden // net
Hem u selven offert teender offerhanden // vet
En geeft so grooten heere gheen slechte // gaven
Leert den vyant weerstaen / die op u zijn tanden / wet
Men siet hem zijn dienaers met suer gerechten // laven
Vrije kinderen wilt niet meer als knechten // slaven
Soect Christus bloet zijdy met sonden beladen // baet
U siele wert / claer
Laet u oude wegen en sondige paden // quaet
Met dit nieuwe Jaer.
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Refereyn.
O Adams kinderen die becleet // zijt
Met Adams rocxken / en noch de wonden // draecht
Van tserpens beet / waer door ghy groot leet // lijt
Want al u leven is u bereet / strijt
Schriftuere vermaent u dit / Joots orconden // vraecht
Kinderen van Eva die in druck gebonden // claecht
Hoort Pauli trompet / om u te ontwecken // slaen
Den nacht is voorby / want nu ten stonden // daecht
Staet op uuten slaepe / die in sonden // laecht
De wapenen des lichts wilt haestelijc trecken // aen
Wercken der duysternissen die vol vlecken // staen
Werpt van u / want de comste des heeren // naeckt
Metten schilt des gheloofs / wilt u bedecken // saen
Wandelt voorsichtelijck / om duecht te vermeeren // waeckt
Doet aen Jesum Cristum / die naer u bekeeren // snaect
Comt verloren sone / rasch uuten vercken // stal
Ghy crijcht genade op dat ghijt met eeren // maeckt
Doet uut den ouden mensch met sijnen wercken // al.
Den ouden Adam verwerf ons Gods toren // straf
Door hem de doot / eerst inde werelt // quam
Maer doen God vader ons Christum te voren // gaf
Sant hy met hem der genaden tresoren // af
Den Eenhoren wert inder maget schoot // tam
Nemende ons schult op hem / tsoet minioot / lam
Ginc ons als zijn bruyt / aen tcruys verheven // trouwen
Om ons te verlossene / zijn bloet root swam
Waer door hy ons met machte uut svyants poot // nam
Om dat wy een nieu leven leven souwen
De sonden niet dienen / maer verdreven // schouwen
En den ouden mensch met hem aen tcruys // hechten
Tegen svleesch lusten / die ons doen sneven // wouwen
Tegen werelt vyant en sulc gespuys // vechten
Elck moet in hem alle sondich abuys // slechten
Want den wech des hemels is in sijn percken // smal
Dus wilt ghy ghenaempt zijn Gods trouwe huys // knechten
Doet uut den ouden mensch / met sijnen wercken // al.
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Den ouden mensche dats tvleesch soect meest // gelt
Wellust gemack / ter hoocheyt gheneghen // jaet
Den ouden mensch hem oock onghevreest / stelt
Contrarie God en eenpaerlijc den geest // quelt
Wilt den geest God dienen / tvleesch soect daer tegen // raet
Den ouden mensch / die Gods scherpe wegen // haet
Doet menighen door wellust in svyant net // springen
Maer nu versakende / svleesch oude plegen // quaet
Vernieut inden geest / ghy hebt vercregen // tsaet
Der beloeften / wilt nu nieu vruchten // vet // bringen
Den Heere een nieu liet wel gheset // singhen
U quade passien om te verwinnen // stilt
Den ouden mensch onder Christi nieu wet // dwingen
Merct hoe veel uwen naem en therte van binnen // schilt
Sijt totten armen uut al uwen vinnen // milt
Als vruchtbaer boomen inder heyliger kercken // dal
Eest dat ghy nu een nieu leven beginnen // wilt
Doet uut den ouden mensch / met sinen wercken //al.
Heeft den ouden mensch / door menich ongesticht // heyt
Uwen geest verleyt in wegen swaer // maer
Scheyt uut den doolwech / gaet so u dnieu licht // leyt
Te Bethleem daer Cristus als een jonc wicht // schreyt
Gods bermherticheyt verthoont haer openbaer // daer
Allen menschen / elck neemptse dit nieu jaer // waer
Dat ghy muecht werden / nieu creatueren // goet
In nieuheyt uus sins volcht Christum een paer // naer
Sijt in u conversatie exemplaer // claer
Want een luttel suerdeechs theel deech versueren // doet
Troost den bedructen / sterct uwer gebueren // moet
Bemint malcanderen wilt niemant buyten // stuyten
Dwater des berouts geen soe pueren // vloet
Doet uut uwer ooghen conduyten // spruyten
Vruchten des gheest laet vol viertuyten // spruyten
O minnaers der werelt / Venus clercken // mal
Die u vermaect met herpen Luyten // Fluyten
Doet uut den ouden mensch / met sinen wercken // al.
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Gaet voetsel uuter schriftueren acker lesen
Neerstich als tbieken / suycht uuter bloemen // tsoch
Niet meer brootdroncken / Gulsich oft lacker // wesen
Sober zijnde / int gebet zijt wacker // desen
Tijt der gratien wilt niet versoenen doch
Giericheyt laet onder u niet noemen noch
Gaet niet hooveerdelijck lancx der straten // prijcken
Wat wilt ghy u van tgheloove beroemen // och
Den mont der waerheyt sal u verdoemen // toch
Hebt ghy tgheloove int werck niet laten // blijcken
Wilt voor u overste / in beyden staten // wijcken
Laet u weerspannige quade voorleden // seden
Op dat ghy moecht in caritaten // rijcken
So laet u herten zijn besneden // heden
Wilt totten heere / in alle steden beden
Want een vierich gebet is eenen stercken // wal
Wilt ghy de sinnelijcheyt onder de reden // treden
Doet uut den ouden mensch / met zijnen wercken // al.

PRINCE.
Besnijt u van tgene dat mocht behinderen // duecht
Versaect de werelt / en al haer ghier // woelen
Tot Gods dienst u als Gods kinderen // vuecht
Soeckt God op dat ghy zijn gramschap minderen // muecht
De levende fonteyne / graeft geen ondier poelen
Vliet onsuyverheyt / en laet sulc vier // coelen
Dus doende so mach gods sweert in schee // blijven
Inwendigen troost sult ghy hier // voelen
Neemt Jesum in u herte / gheen putertier // boelen
En wilt Gods wet in u int bree // schrijven
So int perijckel de schepen / in zee // drijven
Sijn wy hier als pelgrims arm verstooten // gaste
De vyant soude ons geerne ontwee // wrijven
Schietende / op ons zijn vierige clooten // vaste
Die wil verlost zijn van desen grooten // laste
Tvermaen der scriftueren / wel aenmercken // sal
Wilt ghy crijghen met Christi ghenooten // raste
Doet uut den ouden mensch / met zijnen wercken // al.
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Refereyn.
O Traghe menschen / wilt u vercloecken+
En pijnt u gheringhe / op te stane+
Gaet den nieuwen / gheboren Coninck soecken+
Hy leyt int Cribbeken / ghewonnen in doecken+
Minlijck bereet / om elcken te ontfane+
Hoort wat ick u uut Esajas vermane
Staet op Hierusalem u licht schijnt openbaer+
Trect de Wapenen der rechtveerdicheyt ane+
U voeten gheschoeyt zijnde / pijnt u te gane+
Nae Bethleem / den salichmaker vint ghy daer+
Neempt dEngelsche bootscap metten herders waer
Sondighe menschen / wilt nae Bethleem haesten
Soect den Heere / hy loopt / u selve naer+
Gaet met vollen betrouwen / vry sonder vaer+
Door den wech der penitentien / ten naesten+
Gaet in u juecht / beyt niet ten laesten+
Als u de bitter doot compt verslinden+
Soect den Heere / te wijle ghy hem muecht vinden.+
Ghy machtighe menschen rijck van Haven
Paus / Cardinalen / Gheestelijcke regenten+
Coninghen / Princen / Hertoghen / Graven
Cooplien / Ambachtlien / arm simpel slaven
Gheordende menschen / uut allen conventen
Voor thuysken van Bethleem / slaet u tenten+
En wilt den nieuwen Coninck aenbeden+
Metten dry wijsen uut Orienten+
Valt hem te voeten / laet u oude ghewenten
Daer ghy Gods ghebodt / door hebt overtreden
Offert hem u herte / laet af zijn ghesneden+
Alle boosheyt / wilt ghy vercrijghen boete+
In een levende offerhande gheeft u leden+
Die ghy hebt ghegheven / tot onsuyverheden+
Dus doende / payt ghy tkindeken soete+
De Bruydegom compt / gaet hem te ghemoete
Eer de deur wert gesloten / metten wel ghesinden
Soect den Heere / te wijle ghy hem muecht vinden.

+

Prover. 6
Ephesi. 5.
+
Math. 11.
+
Luce. 2.
+
Matth. 11
+

+

Esai. 60.
2 Cor. 5.
+
Ephesi 6
+
Luce. 2.
+

+

Psalm. 33
Psal. 104
+
Hebre. 4.
+
Matth. 7
+
Eccl. 12
+
Esaje. 55.
+

+

Math. 11.

+

Luce. 2.
Math. 2.
+
Jere. 50.
+

+

Psalm. 56
Roma. 2
+
Rom. 12.
+
Roma. 6.
+
Luce. 15.
+
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Soect den Heere / met berouwighen gronde+
Met suchtender herten / met schreyenden ooghen+
Wanneer ghy hem hebt / verloren / door de sonde+
Kent u ghebreck / en belijdt metten monde+
Hy sal u zijn bermherticheyt / tooghen+
Een kindeken jonck / is goet om booghen+
Tsal lichtelijck laten sincken sinen toren
Sijt ghy arm / wilt u te soecken pooghen+
Den milden Coninck niet om verhooghen+
Hy sal ontsluyten / zijn Godlijcke Tresoren+
Sijt ghy cranck gewont / gaet soect al voren+
Den grooten medecijn / die u mach ghenesen+
De wijle ghy den tijt hebt / wilten oorboren+
Want den stercken Engel / heeft ghesworen+
Byden levenden / inder eeuwicheyt ghepresen+
Dat nae desen tijt / gheen tijt en sal wesen+
Dus eermen u / handen en voeten gaet binden
Soect den Heere / te wijle ghy hem muecht vinden. +

+

Hiere. 14
Jacob. 5.
+
Hiere. 2.
+
Roma. 10
+
Ezech. 18
+
Esai. 55.
+

+

Mat. 5. 7.
Joel. 2.
+
Deut. 28.
+
Prov 13.
+
Luce. 5.
+
Galat. 6.
+
Apoc. 10.
+
Psal. 45
+
Joan. 9.
+

+

Esai. 55.

+

Compt liever ter eersten uren / dan ten elven
Inden Wijngaert des heeren / eert wert te spade+
Soect den verborghen schat / wilt dien uut delven
Die hem selven soect / verliest hem selven+
Die tijtlijck gewin soect / vint der sielen schade+
Soect tghene dat boven is / leeft by rade+
Niet dat vander eerden is / nae Paulus leere
Soect eerst trijcke Gods / slaet dees wercx gade
En zijn rechtveerdicheyt / en door Gods ghenade+
Sal hy u toeworpen / cost / ende cleere
Soect ghy sult vinden / seyt Christus de Heere+
Wilt u niet als ongheloovighe vermeten+
Te soecken wellust / oft tijtlijcke eere+
Gadert hier gheenen schat / sorcht niet te seere+
Wat ghy sult aendoen / drincken / oft eten
Dit soecken de Heydenen / die niet bet en weten
Maer wilt ghy als si niet heel verblinden
Soect den Heere / te wijle ghy hem muecht vinden.

+

Mat. 28.
Mala. 4.

+

+

Matt. 13
1. Cor. 10
+
1 Tim. 6.
+

+

Matth. 6

+

Matt. 7.
Psal 16.
+
Eccle. 27.
+
Matt. 6.
+
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Soect den Heere in de bequame tijen+
Nu hy nae by is / of hy sal u ontverren+
Soect bystant aen hem in alle u lijen+
En sinen godlijcken troost / sal u verblijen+
Soect hem niet als Herodes / maer sonder merren+
Soect hem metten dry Coningen / volcht der sterren
Wilt ghy salichlijc / voor tcribbeken gheraken+
Wilt opten wech / inde werelt niet verwerren+
Want die byden Ter wandelt / sal hem beterren+
Die eertschen troost soect / en mach Gods troost niet smaken +
Die den Heere wil vinden / met zijn selfs versaken+
En zijn cruys op nemen / tzijn leecke oft clercken
Soect den Heere / in vasten / bidden / en waken+
Werct de wijle dat dach is / den nacht sal naken+
Seyt Christus / dat niemant en sal mogen wercken+
Soeckt den Heere / door den enghen wech / en wilt mercken+
Al is hy scherp / hy sal int leven / inden
Soect den Heere / de wijle ghy hem muecht vinden.

+

Eza. 49.
Phili. 4.
+
Psal. 17.
+
Psal. 9.
+
Matth. 2.
+

+

Luce. 2.
2. Timo. 2
+
Eccle. 13. / Matt 6.
+
Luce. 9.
+
2 Corin. 6
+

+

Danie. 9.
Joann. 9.
+
Galat. 6.
+
Matth. 7.
+

PRINCE.
Soect den Heere / die uut liefden puerlijck+
Om u te soecken is uuten Hemel ghedaelt+
Als een goet Herder bermhertich natuerlijck+
Ons neerstelijck soeckende met arbeyde suerlijck+
Doen wy als verloren schapen / liepen verdwaelt+
En heeft ons minlijck / op zijn schouderen ghehaelt+
En weder ter rechter coyen / ghebracht+
Dus siet dat ghy zijn trouwe / met trouwen betaelt+
Al hebben wy in zijn liefde / dickwils ghefaelt+
Nochtans soect hy ons salicheyt / dach ende nacht+
Cloppende staet hy voor ons duerken en wacht+
Soe wie hem soect / dien sal hy hem selven gheven+
Al hebben wy zijn Goddelijcke geboden veracht+
Nu soect hem dit nieu jaer / elck in zijn ambacht
Neeringhe / profijt / en welvaert / sal u aencleven+
Alle die God soecken / vinden deeuwich leven+
Die hem selven soecken / namaels veel allinden+
Soect den Heere / de wijle ghy hem muecht vinden.+

+

Joan. 3.
Matt. 18.
+
Joann. 10
+
Mat. 18
+
Esa. 53.
+
Mat. 8.
+
2 Cor. 12.
+
Johan. 11
+
Jacob. 3.
+
Matt. 11.
+
Apoca. 3.
+
Matth. 7.
+
Eccle. 41.
+

+

Deut. 28.
Matth. 7.
+
Philip. 2.
+
Esai. 55.
+
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Refereyn.
VErhuecht inden geest goetwillighe van gronde
De gratie is vonden die was verloren
Int eerts Paradijs / door Adams sonde
Gabriel brengt de bootschap uut Gods monde
Dat de vader heeft laten sincken sinen toren
De Prince des pays / is ons gheboren
Daer Esajas af hadde / ghepropheteert
David heeft Absalon vrede ghesworen
Assverus heeft Hester voor Vasthi vercoren
Aman is gehangen / Mardocheus triumpheert
Den pays is openbaer ghepubliceert
Doen dEenghelen songhen / vry van gheschille
Glorie si God die in thoochste regneert
Ende vrede / den menschen / van goeden wille
Pharao / is versoncken / inde helsche kille
Israel is verlost / van plaghen swaer
Dus segt in u ghebet / elck luyt en stille
God verleen ons vrede / dit nieuwe Jaer.
Ons nieu geboren Coninck / treyn Godlijc Lam
Een cleyn kint gheboren / te Bethleem int stede
Om den vader te payen / hy menscheyt aen nam
Doen dees vredelijcke Coninck ter werelt quam
Bracht hy sinen Godlijcken pays oock mede
In zijnder gheboorten / wast generalen vrede
Van geender Oorloghen men en wiste
Soe datmen van sweerden ploech ysers smede
Maer lacen nu sedt elck zijn sweert opt snede
De heylighe kercke / is vervult met twiste
Teghen die gheboorte van Anthicriste
Heeft Luther de heel werelt in roeren ghestelt
Den Christelijcken vrede / gheschoort met liste
Soe dat Petrus scheepken lijdt ghewelt
Kercken werden ghebroken / Cloosters ghevelt
De Juweelen ghestolen / van Gods Altaer
Dit doet my roepen / met verdriete ghequelt
God verleen ons vrede dit nieuwe Jaer.
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De hemelsche bode / Enghel Gabriel
Vercondichde vrede / sonder vermijen
Hier teghen heeft Luther / der waerheyt rebel
Onvrede vercondicht / aen alle zijen
Oploop doen maken met verraderijen
Teghen doverste / verwect de ondersaten.
Waer uut gheresen zijn bloedighe strijen
Destructien van steden / secten partijen
Dat vader en kint / malcanderen haten
Soe dat schier verslappen / alle staten
In haer goede offeninghe / voortijts ghehouwen
De Religieusen haer cloosters laten
Alle menschen inde liefde Gods vercouwen
So dat wy gheen van al / en zijn soo wy souwen
De wercken des vleesch zijn nu openbaer
Want twist en discoort / al dit quaet can brouwen
God verleen ons vrede / dit nieuwe Jaer.
Vrede is op eerde / dalder beste goet
Vrede / doet den mensch / met God vereenen
Daer vrede / daer God / daer neeringhe / daer voorspoet
Vrede cleyn dinghen / groot wasschen doet
Onvrede doet oock groote dinghen vercleenen
Vrede heeft Christus ghehouden al leenen.
Met wercken bewesen / met woorden gheleert
Dapostelen wel wetende / haer meesters meenen
Hebben door de wet des vreets / en anders geenen
Door dEvangelie des vreets de werelt bekeert
In tijden van payse wert God best gheeert
bidt sonder ophouden / tstaet in Paulo bescreven
Voor Coningen en Vorsten / daer ghy af wert beheert
Op dat ghy moecht leyen een vredelijck leven
Vrede heeft Christus zijnen vrienden gegeven
Int laeste Avontmael scheydende van haer
Want ons dit testament van Christo is bleven
God verleen ons vrede / dit nieuwe Jaer.
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Vrede hout steden in haer playsantie
Gheen dinck en machmen daer by gelijcken
Daer vrede is / vermeerdert de substantie
Daer vrede is / daer is goede ordinantie
Daer onvrede / is daer moet duecht wijcken.
Neeringhe en voorspoet / blijft buyten dien dijcken
Onvrede is eerst uuten duyvel gheresen
Vrede uut God so scriftuere doet blijcken
Als wy doude historien / gheesten / cronijcken
En de heylige scrifte wel duerlesen
Soo vinden wy vrede / zeer hoochlijck ghepresen
Van heydenen / Joden / Oratoren / Poeten
De Christen Doctoors geven ghetuych van desen
Apostelen / Evangelisten / Propheten
Beter is drooch broot / met rusten gheten
Dan veel gerechten / met onrusten / dit vint elc waer
Dus moghen wy wel bidden / die dit weten
God verleen ons vrede dit nieuwe Jaer.

PRINCE.
Princelijck Prince / wy bidden begheerlijck
Aensiet ons lijden aenhoort ons claghen
Tis al in roere / gheestelijck en weerlijck
En u bruyt / de heylighe kercke roept deerlijck
Heere verleent ons vrede / in onsen daghen
Met uwen godlijcken pays / wilt discoort verjagen
Aenmerct u discipulen / arbeydelijck royen
Tschip der heyliger kercken teghen wint en wagen
Tis in groot perijckel door stormige vlaghen
Dwater der tribulatien wilder in vloyen
Jont ons u hulpe / want wilt ghijts u moyen
Almachtige Prince / des vreedts ghenaempt
Soo sal de heylige kercke / wassen en groyen
Alle haer vyanden sullen werden beschaempt
Natuerlijck soon Gods / God en mensch gelichaempt
Neerstelijck bidden wy u verre / ende naer
Alle die in Petrus scheepken zijn versaempt
God verleen ons vrede / dit nieuwe Jaer.
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Deeuwige waerheyt / dolinge swichten / doet
Uwe claerheyt / de verblinde / verlichten / moet.

Refereyn.
DEn vromen Christenen / die nu ter tijt / leven
Eest is haerder herten / wel een cruys / groot
Als si dallende / sien
Der heyliger kercken / wien salmen den wijt geven
In alle staten / sietmen abuys / bloot
Dlant is vol blinde // lien
De sommige seggen / als donbekende / wyen32
Oft wat salmen gelooven? sy ooc spreken / meere
Waer sullen der kercken kinderen / ten ende / vlien
Claer siende leyers / nu ghebreken seere
Wilt in u kercke / nieu lichten / ontsteken / heere
Die den blinden / muegen u voetpaeyen / wijsen
Dat hem elck / van zijnen quaeyen treken / keere
Want uut verblintheyt / diveersche schaeyen / rijsen
Wilt doch u volck / met uwer genaeyen spijsen
Maecktse confuys die de waerheyt bevichten / nu
Stille en openbaer
O heere wilt alle blinde / verlichten / nu
Met dit nieuwe Jaer.
Wat sals ghewerden / o hemelsche Vader och
Ten zij / dat ghy nederwaerts / u oogen / slaet
Den twist der Kercken stilt
Wy hopen / vast beters / twerdt lang so quader / noch
Wy doen ons clachte / in uwen hoogen raet
Ons suchten wercken wilt
U bermherticheyt is leecken en clercken milt
Vertroost u schaepkens / die dit erruer / laken
En weest den herders / eenen stercken / schilt
Die om die te beschermen in dlabeur / waken
Nacht ende dach / met groot doleur / snaken
Dat sijse mochten uutten tanden / trecken
Den grijpenden wolven / die dit rumoer / maken
Oploop en twist / in steden in landen / wercken
Metten Sacramenten Gods vyanden / gecken
Daer teghen nieuwe ketterijen dichten / nu
Door u gratie claer
O heere wilt alle blinde verlichten / nu
Met dit nieuwe Jaer.

32

Verbeterd uit voyen.
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Waer was van meerder verblintheyt gehoort / oyt
So veel hoofden so veel gelooven schiere
Therte met gheween / sucht
Hoe wel men overvloedelijck Gods woort / stroye
Tvolck laet hem van ketters so verdooven / schiere
Tdoet lutter oft gheen / vrucht
Tis al gheinficieert deur donreen lucht
Der heresyen dat de quaetste peste is
O Christen menschen / hier voor groot en cleyn / ducht
Want heel ontsteken in Dooste in dweste is
Valsche propheten de werelt op dleste / is
Nieu fenijn / van dagen tot dagen spouwen
Elck dunckt dat syn opinie de beste / is
Tis nu tijt dat goey Christenen wagen souwen
Lijf ende goet / vrienden en maghen schouwen
Int ghebet haer herten tot God oprichten / nu
En segghen eenpaer
Heere wilt alle blinde verlichten / nu
Met dit nieuwe Jaer.
Sy sijn blindt / en int doncker si wandelen vry
Die wanen sien / en sonder sorgen / dolen
Vallen inden gracht / saen
Dat si niet en verstaen / daer af handelen / si
Int duyster houden si haer verborgen scholen
Daer si inder nacht / gaen
Opter kercken gheboden si geen acht slaen
Sy versmaden doverheyt / van beyden staten
Sy willen vry sijn / onder gheen macht / staen
Wie anders leert si tallen contreyen haten
Eest niet groot wonder dat hen verleyen laten
Heeren vorsten wel gheboren mannen
Die met recht tzweert / souden uuter scheyen / vaten
Tgheloove beschermen / tcaf uuten coren wannen
Siet toe God sal noch in sijnen toren spannen
Synen boge hy bereyt vast sijn schichten / nu
Och elck segge my naer
O heere wilt alle blinde verlichten nu
Met dit nieuwe Jaer.
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Daer is uutghelaten / een listich / gheest
Die den leecken hen der schrift doet onderwinden
Naer haren sin rasen
En onder malkanderen / zijn si twistich / meest
Elck wil als Meester wat nieus bysonder / vinden
Deur helsch gheests inblasen
Wat vindtmen sottinnen / en niet min dwasen
Die uutgheloopen Muncken sulcken trouwanten // stellen
Voor geleerde mannen / die int beghin lasen
Waer me si spotten goey predicanten / quellen
O Heere wilt dees onnutte / planten / vellen
Wiens vruchten / veel zielen int helsche gepijn brengen
Met Mahometum / wil ick dees quanten / tellen
Met Devangelie / si haer fenijn / minghen
Noyt arger wolven / onder schaepkens schijn / gingen
Devotie en Gods dienst / doen si swichten / nu
Men vindet so waer
O Heere Wilt alle blinde verlichten / nu
Met dit nieuwe Jaer.
Christelijcke Princen / wilt volherdich / blijven
Doet u gheloove excellent blijcken
Thoonet van buyten / oock
En wildt niet achten / der ketters hooveerdich scrijven
Van u Religie / wilt door gheen tormenten / wijcken
Wilt doren sluyten / oock
Sijt wijs als Serpenten / wat si pijpen oft fluyten / oock
Thoont u gheloove / segter tegen / yet
Wat ghi hoort / op wagens / schepen / en schuyten / oock
Laet u in gheender manieren / beweghen / yet
Gheeft gheen gehoor / volcht der dwasen plegen / niet
Schoutse ghebruyckt uwer broeder / sinnen
En sijt ghi geleert jaet de waerheyt verswegen niet
Hooren si u ghy sult uwen broeder / winnen
Wilt de Roomsche kercke / voor u moeder / kinnen
Raden u contrarie / Neven oft Nichten / nu
Segt met suchten / swaer
O heere wilt alle blinde verlichten / nu
Met dit nieuwe Jaer.
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CONCLUSIE.
Alle goede Christenen zijt op u hoede / wel
Neerstelijck / steldt u / inde wapen / oock
Naer u herders hoordt / met ootmoede / snel
Aldus salmen u tellen / met Christus schapen / oock.
Boven al ghy herders en wildt niet slapen / oock
Ja en wildt de wolven uut alle percken / keeren
In tghebedt / weest wacker / als trouwe knapen oock
Nu voecht uuter duecht / als lichten der kercken / heeren
Stichten goey woorden / noch meer goey wercken / leeren

Meer suers dan soets.
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Refereyn.
VErdoolde schapen / aerm verloren / kinderen
Doorsiende aylacen / zijn my tranen / by
Christen geloove / achter en voren / hinderen /
Keerdt weder / terstondt / sal gods toren minderen
Tot uus moeders huys / ter rechter banen vry
Groote compassie / doedt dit vermanen / my
Dinckt hoe ghy van deen landt / in dander brakelen / moet
Als ballinghen / onder der ketters vanen tfy
Rasch van u de banden / metten schakelen / doedt
Van Babel / keerdt weder / ter tabernakelen / soet
Van Jacob / men sal u vast geleye / sinden
Tgheloove / is ghevest / met mirakelen / soet
Keerdt weder / ghy suldt soete weye / vinden
Oft u weghen / sullen met ghescreye / inden
De vyandt is neerstich om te betrapen / u
Neempt u selven waer
Keerdt weder keerdt weder verdoolde / schapen nu.
Met dit nieuwe Jaer.
Keerdt weder / van u alder booste / weghen
Oft ghy sult daer door / de poorten / der hellen naken
Ghy strijdt der waerheyt / in dweste / in dooste tegen
En spreeckt so dalder goddelooste / pleghen
Soo Wijclef Hus en haer ghesellen / spraken
Keerdt weder / en scheydt u / vanden fellen / draken
Die metter schriftueren / haer fenijn spouwen
Die altijdt om de kercke / te quellen / waken
Tcrisdom versaken nochtans den schijn / houwen
Deghelijcke mannen / en fijn / vrouwen
Schaempt u dat ghy tot sulcken ghespuys / gaet
Om Gods woort te hooren / en de doctrijn schouwen
Van uwen Pastooren / tis groot abuys / Jaet
Schoutse als den vyant / voor u een cruys / slaet
Alse u genaken / zijnt meesters oft knapen / nu
Segt met suchten eenpaer
Keert weder keert weder / verdoolde schapen / nu
Met dit nieuwe / Jaer.
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Totten herder / en Bisschop / van uwer sielen / vliet
Ootmoedelijc / wilt u van uwen val / schamen
Hoe wel men de werelt / vol ketters / crielen / siet
Sy en sullen / de Christen / kercke / vernielen / niet
Al waert / datter duysentmael / meer in tgetal camen
En de boose geesten / met hen al tsamen
Muegender niet teghen / de helsche Poorten / oock
Hoe seere daer naer in deertsche dal / ramen
Calvinus / Brentius / met haer consoorten / oock
Oft geen tyrannen / hoe hooch van geboorten / oock
Den heylighen gheest / met sinen blinckende / gaven
Regeert / de kercke / naer der behoorten / oock
Wilt u uut dees fonteyne / drinckende / laven
Laet der ketters / poelen / stinckende / graven
Die om sielen te verslinden / staen en gapen / nu
Scheyt haestelijck van daer
Keert weder keert weder verdoolde / schapen / nu
Met dit nieuwe Jaer.
Keert weder / ter herten / laet u erruer / varen
Oft wilt ghy op u / meer sonden / en scanden / hoopen?
Volcht deerste Christenen die inden fleur / waren
Castijden tvleesch men sach hen geen labeur / sparen
Lieten hen in haer bloet / in veel landen / doopen
Wilt ghy den Wolf willens inde tanden / loopen?
Duer weerspannige / inobedientie / groot
Ghy muecht deur geen gelt u uut gods handen coopen
Siet hy slater veel deur Pestilentie / doot
Om hem te versoenen / is penitentie / noot
Daer sonde regneert / sal god zijn plagen / stieren
Doen elck zijn oversten reverentie / boot
Doenmen sach vasten / heylighe daghen / vieren
Kercken / en cluysen / naer gods behaghen / chieren
Bedeecht volck beter / hoe si rapen oft schrapen / nu
De waerheyt / blijckt claer
Keert weder keert weder / verdoolde / schapen / nu
Met dit nieuwe / Jaer.
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Repareert u afgebroken kercken / weder
Restitueert dat ghy daer uutgerooft / hebt
Gheeft oock haer goedt / priesters en clercken / weder
Tcatholijck gheloove / helpt stercken / weder
Twelc ghy vervolcht / en daer teghen gelooft / hebt
De Valsche opinien / die ghy int thooft / hebt
Versaeckt / op dat de plaghen zwichten / moghen
Donnoosel die ghy door u leeren / verdooft hebt
Wildt u oock wederom / te stichten / pooghen
Ghy die duysternis waerdt wildt u lichten / togen
Laet gheen blasphemie uut uwen monde / vlieten
Hoe dicht dat oydt / der Ketters schichten / vloghen
Sy en mochten tscheepken / niet te gronden schieten
Compt laet olie en wijn in u wonden / gieten
Uutgeloopn muncken / verloochende papen / nu
Vreest niet een haer
Keerdt weder / keerdt weder verdoolde schapen / nu
Met dit nieuwe Jaer.
Totten Catholijcken moet ick bysonder / schrijven
Ick moet u oock u groot ghebreck / laken
Al schijndt dat dees nieu leeraers / wonder / drijven
De kerck sal verwinnen / zy sullen tonder / blijven
Verkeerter / niet me wilt u niet soo geck / maken
De Wijseman seydt / de ghene die tpeck / raken
Selen selden wederom onbesmet / keeren
Treckt u herte daer naer / wilt sulcken treck / staken
Wildt u ooren naer uwer wakers trompet / keeren
Die naer tRoomsche geloove / u Gods wet / leeren
Wilt ooc voordt meer / der kercken statuyten achten
Werden zy veracht / wilt ghijse te bet eeren
Wilt van leeraers / die comen van buyten / wachten
Want zy den quacsalven / die altijt stuyten / slachten
Den menschen bedrieghen / doet aen u wapen / nu
Want den strijdt is swaer
Keert weder keert weder verdoolde schapen nu
Met dit nieuwe Jaer.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

146

PRINCE.
Princelijcke coninghen / gheduchtige / Vorsten
Helpt tconcilium / ter perfectien / bringhen
Stort wijsheydt / uut u doorluchtighe borsten
En wilt naer Gods eere / als godvruchtighe dorste
Wilt dovertreders / met correctien / dwinghen
Alle weerspannighen / ter subjectien / dringhen
Datmen Gods dienst / met jolijte / saen
In Cristenrijck / mach onder u protectie / singhen
Den strijdt des heeren grijpt met vlijte / aen
In dOordeel Gods salt u te verwijte / staen
Laet ghy u schapen / in quade seden / sneven
Door u edelheydt / en sult ghy niet quijte / gaen
Van u minste schaepken / sult ghy reden / gheven
Op dat wy alle Christenen / mueghen in vreden / leven
Staet oppe ten is gheen tijt te slapen / nu
Wandt Gods oordeel is naer
Keerdt weder / keerdt weder / verdoolde scapen / nu
Met dit nieuwe Jaer.

Meer suers dan soets.

Conclusio.
Altsamen

Arbeyt in Gods

Acker / fijn

Notabele

Neemt doch

Neerstelijc uwen tijt waer

Natuere is cranc

Nochtans wilt

Nu sober en wacker zijn

Aenmerckt

Altijt den loon

Al valt den strijt swaer.
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Ontwect die slapen // al // dat ghy waken // muecht
Als goede knapen // sal / dy dan naken / vruecht.

REFEREYN.
STaet oppe ten is nu geen tijt te slapene+
Ghy Christen ridders rasch inde wapene
Doet ane Jesum Christum onsen heere+
Werpt af doude cleere
Want den helschen leeu / pijnt altijt te gapene+
Om erghens een schaepken op te rapene
Dus wakende / hem elck tot bedingen keere
Na Petrus leere
Gaet te Bethleem / doet den nieuwen Coninck eere+
Als vrome ruyters / treckt onder zijn vane+
Hoort wat ick u vermane
Hy beghint als heden / in zijn menscheyt teere+
Den slach tegen onsen vyant te slane
Merckt sijn liefde ane
Treedt met uwen Capiteyn cloeck inde bane+
En onder sijn baniere / seer vromelijck strijdt
Om al u vyanden te wederstane+
Weest sober / waeckt / bidt / wildy zijn bevrijt+
Staet op uuten slape / tis nu den tijt.
Wilt wel aenmercken redelijcke figueren
Hoe den staet der sonden / wert inder schriftueren+
Byden natuerlijcken slaep gheleken
Tis waer ghebleken
So den slaep beneemt / het werckelijck berueren
So en connen de ghene die in sonden dueren
Gheen duecht gedoen / waer si de hant aensteken
Hoort Jeremiam spreken
De sondaer die van gode is gheweken+
Sal als verdorde heye / inder woestijnen
Tot niete verdwijnen
Dus staet oppe uut uwen sondigen treken+
De schaduwe is wech / dlicht is int schijnen+
Seer crachtich van mijnen
Siet uwen jongen Coninck bloedich vol pijnen+
Voor u besneden / dus met hem oock lijdt
Ghy die in welluste ligt / en mest als swijnen
U vleeschelijcke begeerten / geestelijck besnijt+
Staet op uuten slape / tis nu den tijt.

+

Rom. 13.

+

Collo. 3.

+

1 Petr. 5.

+

Luce. 2.
2. Tim. 2.

+

+

Luce. 2.

+

2. Tim. 2.

+

Hebre. 13
Marc. 14.

+

+

Gene. 1.

+

Hiere. 15.

+

Ephe. 5.
Roma. 13.

+

+

Luce. 2.

+

Roma. 2.
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Den slaep der sonden beneemt / het recht verstant+
Vander redelijcker zielen / redene want
Als si inde creatueren is getogen
Wert zy bedrogen
Gelijck eenen droomt / dat hy heeft gelt goet en lant+
En als hy opstaet en vint hy niet in sijn hant
So sal de sondaer de vruecht die hy heeft geplogen+
Vinden ghelogen
Wanneer hy inde doot opdoet zijn oogen+
En de siele sal uuten slaepe ontspringen
Alle eertsche dingen
Sijn ghelijck Job seyt als eenen droom vervloghen+
Dus staet oppe / gaet ouders en jonghelingen
Voort cribbeken singen+
Den nacht is ghepasseert / siet den dach doordringen+
De sonne der ghenaden spreyt haer stralen wijt+
De herders wakende blije bootschap ontfingen
Dus wilt ghy als si oock wesen verblijt+
Staet op uuten slape / tis nu den tijt.
Slapende heeft Saul / zijn wapen verloren+
Slapende wert Sampson / zijn hayr af geschoren+
Tobias moede door werckelijck bemint+
Slapende wert blint
Holophernus die Israel dede toren+
Wert slapende vermoort / Sifaria te voren+
Soomen Judicum int vierde / beschreven vint
Alsment wel versint
Dit en sijn maer figueren / waer door men kint+
Hoe sorchlijck dat is na schriftuerlijc oorconden
Te slapen in sonden
Wee u (seyt schriftuere) die den slaep bemint+
De siele slapende in welluste verslonden
Wert vaste ghebonden+
Vanden Philisteen / dats vanden helschen honden
Haer ghesichte berooft / gestiert door svyants nijt
Van deen sonde in dander / wilt dit doorgronden+
Geestelijck / weerlijck / wie dat ghy zijt
Staet op uuten slape / tis nu den tijt.

+

2. Cor. 4.

+

Eccle. 34.

+

Psal. 75.

+

Psal. 65.

+

Job. 20.

+

Luce. 2.
Rom. 13.
+
Eccle. 42.
+

+

Luce. 2.

+

1. Reg. 25
Judi. 15.
+
Tobie. 2.
+

+

Judith. 13
Judi. 4.

+

+

1 Cor. 10.

+

Pro. 20.

+

Judit. 15.

+

2. Tim. 3.
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Tot waken vermaent ons schriftuere werckelijck
Apostolus Paulus seyt seer clerckelijck
Staet op uuten slape altemale+
En principale
Christus beveelt ons tselve / seer sterckelijck+
Waeckt en bidt als trouwe knechten werckelijck+
Als de bruydegom comt dat u licht niet en fale+
Nyemant en dwale+
Die bereet waren gingen me inde sale+
Die onbereet waren / zijnder buyten bleven
Eeuwelijck verdreven
Op dat elck zijnen verloren tijt verhale
Volget licht nae / dat u is ghegheven+
De waerheyt en dleven+
Daer alle Propheten af hebben gheschreven+
De herder der schapen ghebenedijt+
Is nu ghecomen / wilt niet meer beven+
Siet u Conick saechtmoedich op een Eselken rijt+
Staet op uuten slape / tis nu den tijt.
Voortijts was de salicheyt door de Propheten+
Beloeft / die in duysternissen waren gheseten+
En in die schaduwe des doots lagen versmacht
Hebben dach en nacht
Gheroepen / geweent / gebeden en gecreten+
Eerde schuert / hemelen wert ghespleten+
Daut den rechtveerdigen alder hoochst gheacht+
Door de Godlijcke cracht
Nu hebben wy tgene dat si hebben verwacht+
Den hemel heeft gheregent hier beneden
Den Prince des vreden+
De suyverste eerde / heeft ons voortgebracht+
Den verlosser / daer douders om hebben gebeden+
De welcke als heden
Sijn bloet heeft gestort / nae ouder seden+
Niet dat hijt schuldich was / maer om ons profijt+
Om de sonde te versoenen / die douders deden+
Dus vermaen ick u noch eens rasch sonder respijt
Staet op uuten slape / tis nu den tijt.

+

Ephe. 5.

+

Mat. 24.
Marc. 14
+
Mat. 25.
+
Gala. 6.
+
Math. 15.
+

+

Joan. 8.
Joan. 14.
+
Esa. 40.
+
Hiere. 31.
+
Ezech. 34
+
Math. 21
+

+

Luce. 2.
Gene. 23.

+

+

Exod. 4.
Esa. 64.
+
Esa. 45.
+

+

Rom. 10.

+

Esaje. 9.
Psal. 66.
+
Esaje. 45.
+

+

Luce. 2.
1. Pet. 2.
+
Esa. 53.
+
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PRINCE.
Bekeert u tot God eert wert te spaye+
En denckt tis nu tijt om te crijgen genaye+
Rust niet den oogst sal comen voorwaer+
Niet om te saeyen / maer
Te maeyen vruchten / van uwen saye+
Sijt nu inde weere / slaet den tijt wel gaye+
Stellet licht des evangelijs / voor u een paer+
Ja en wandelt daer naer
In nieuwicheyt des levens / dit nieuwe jaer+
Vertijt svleesch lust / zijt ghy daer toe genegen+
Strijt vromelijck daer teghen+
Aenveert penitencie / al vallet u swaer+
Neerstich staet op hebdy in sonden ghelegen+
Nu laet u oude wegen+
Als ghiericheyt / oncuysheyt / wilt ghy met seghen+
Triumpheren / siet dat ghy u voor gulsicheyt mijt
Oft tlaetste trompet / mocht werden ghesleghen+
Siet dat ghy Gods ghebot niet over en schrijt
Staet op uuten slape / tis nu den tijt.

+

Esa. 45.
Psal. 89.
+
Gala. 6.
+

+

1. Cor. 15.
Ephe 5.
+
Psal. 118.
+

+

Ephe. 4.
Galat. 6.
+
2 Tim. 2.
+
Math. 4.
+
Ephesi. 5.
+
1. Reg. 1.
+
Collos. 3.
+

+

1 Thes. 4.

CONCLUSIE.
ADams kinderen met

Arbeyt beswaert // seere

Nu brenge ick u een

Nieuwe tijdinge // goet

Neerstich na Bethleem

Nu elc onvervaert / keere

Als David ootmoedich

Aldaer belijdinge // doet

Bidt hem om remis die in zijn

Besnijdinge // bloet

Jonstelic storte / daer hy ons

In dwaen sal /

In hem stelt u hope troost

Ja verblijdinge // goet

Niemant ooc zijn heilige kerke

Nu versmaen // sal

So doende / hy ons dan seer

Soetelic ontfaen // sal.
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Refereyn.
VAder die over alle geesten hebt ghebien+
Dien // de crachten der Hemelen / te dienste / staen+
Aen // u roepe / ick met gheboghen / knien
Sien // wilt op mijn cranckheyt / al heb ick misdaen
Saen // wil ick op mijn borst metten / publicaen+
Slaen // met berouwe van mijnen / sonden
Ghebonden // ben ick en cans niet / ontgaen
Dwaen // wilt my int bloet van uwen / wonden
Vonden // ben ic in u schult thien duysent ponden+
Verslonden // gheheel in eertschen / dinghen
Dwinghen // wiltse die naer mijn siele / stonden
Conden // si och si souden my tonderbringhen
Ringhen / wilt mijn vyanden / die my / bespringhen
Ghehinghen // wilt niet dat si my / crincken
De sonden mijnder juecht en wilt niet gedincken.+

+

Dani. 9. c.
Hebre. 1 d

+

+

Luce. 18 c

+

Ma. 18 c

+

Psa. 24. b

Met den Propheet David / wil ic lanc so meere
Zeere // mijn sonden den Heere belijen+
Verblijen // wilt my door u Goddelijcke eere
Heere // in u gramschap wilt my niet castijen+
Bevrijen // wilt my / van die my benijen
Benedijen // sal ick u met soeten termen
Beschermen // wilt u schaepken / want tallen tijen
Bestrijen // my vyanden die om my swermen+
Ontfermen // wilt mijns / en hoort mijn kermen
Verwermen // moet my u Godlijcke gratie
Tentatie // en laet my nerghens ghehermen+
Wachermen // des naect my disperatie
Turbatie // maect my u indignatie
Consolatie // wilt mijnder herten schincken
De sonden mijnder juecht en wilt niet gedincken.

+

Psa. 31. b

+

Psal. 6. a.

+

Psa. 117 b

+

Mat. 6. b.
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Als ick conscientie wel onderruere
Truere // ick want ick vinde my seere bevleckt
Subject // der sonden / daer ick in gheduere
Natuere // is vervalscht / gheheel infeckt
Ghestreckt // lig ick inder doot / Heere my verwect
Treckt // mijn siele uuter hellen smooren
Tresooren // uwer ghenaden / my ontdeckt
Reckt // uut uwen rechten arm wilt my opbooren
Hooren // wilt mijn suchten / inde hoochste chooren
Stooren // wilt mijn vervolgers / en heel verpletten
Netten // spreyen my de helsche Mooren
Dooren // tuyten my van haren trompetten
Wetten // doen si pijlen / die si op my setten
Beletten // wilt haer voortstel / hoort dit woort clincken
De sonden mijnder juecht / en wilt niet ghedincken.
Mijn leven vergaet ghelijc eenen mist
Verquist // heb ick den tijt seer ellendelijck
Onbekendelijc // op gheen weldoen ghegist
List // soeckende / om quaet te doene behendelijck
Blendelijck // liep ick ter hellen onendelijck
Schendelijck vint ick mijn siele seer mismaeckt
Naect // van duechden / vol sonden inwendelijck
Ghevendelijck // roepe ick Heere over my waeckt
Raect // my ick wert ghesont waert dat ghy spraect+
Smaect // boven Honich niet soet uwen name
Dlichame // is broosch / dus al heb ic duecht gestaect
Missaect // niet dwerck uwer handen bequame
Blame // heb ick u ghedaen / des ick my schame
Lofsamen / vader laet u gramschap sincken
De sonden mijnder juecht en wilt niet ghedincken.

+

Mat. 8. a.
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PRINCE.
Princelijc Coninck der Seraphinnen
Verwinnen // helpt my mijn vleesschelijcke treken
Ontsteken // wilt mijn herte met uwer minnen
Binnen // suyver my van mijnen ghebreken
Leken // doet my traenkens / als vloeyende beken
Wreken // wilt niet mijn boosheyt al is zy swaer
Maer // heere al ben ick van u gheweken
Besweken // hebt ghy noyt bedroeft herte / dats claer
Naer // uwen troost verlangt mijn ziele een paer
Haer // wilt verlossen vander poorten der hellen
Vertellen // sal ick u goetheyt openbaer
Vaer // doen my mijn vyanden niet om verfellen
Vellen // wiltse onder my die my quellen
Versellen // laet my by die in u rijcke blincken
De sonden mijnder juecht en wilt niet gedincken.
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Refereyn.
MEt suchtender stemmen / met beschaemder herten
Belijdt ick mijn sonden / in u presentie
O bermhertighe heere / met grooter smerten
Aensiende mijn besmette conscientie
Vreese ick seere / voor u sententie
Want mijn sonden zijn seer menichfuldich
Ick heb gevolcht / mijn eyghen inventie
Van uwen rade makende cleyn mentie
Als onnut knecht / u heere onghehuldich
In ydel glorie ken ick my schuldich
Swerels lof begerende / vol ypocrisijen
Gods eere niet ghesocht / maer overtuldich
Mijns vleesch ghemack / zijnde overduldich
Als u vaderlijcke hant34 my wilde castijen
Gheenen troost aen u ghesocht in mijn lijen
Maer inde creatueren en noch boven dien
Teghen u ghemurmureert sonder vermijen
Des bidde ick genade op beyde mijn knien.
O milde Heere ghy hebt my veel gaven
Gegheven / beyde geestelijc en natuerlijck
Ick en heb niet alleen in deerde gegraven
Uwen penninc / maer misbruyct / des ben ic truerlijc
Wanneer ick dencke o heere / hoe puerlijck
Ghy mijn ziele / schiept naer u beelde reene
En weder hermaecte / met arbeyde suerlijck
Van vreesen stae ick naerlijcx onberuerlijck
Als ick mijn danckbaerheyt vinde soo cleene
Ghy hebt my panden ghegeven meer dan eene
Maer heere wel thien pont ick bens te binnen
Ghy hebt my dleven ghegeven vleesch en beene
Al heb ick dit met alle menschen ghemeene
Daer boven hebt ghy my verleent cloecke sinnen
Subtijl verstant / waer door ick u mocht kinnen
Tgoet mochte aenveerden / en tquaet mocht vlien
Dit heb ic al misbruyct / niet neerstich om winnen
Des bidde ick ghenade op beyde mijn knien.

34

Verbeterd uit haut.
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Wille verstant / ende oock memorie
Die crachten mijnder zielen / mijn sinnen vijve
En heb ick niet ghebruyct / tot Gods glorie
Maer tot ydelheyt der werelt soo ick schrijve
God heeft my zijn goet gedeylt soo rijve
Want dat ick hebbe / hebben veel lien ghebreck
Ick ben volmaect van leden / gesont van lijve
En hier mede ick luttel deuchden bedrijve
Maer loope al willens den vyant inden beck
Mijnen wille heeft tot deuchden cleynen treck
Memorie verstant en zijn niet rechtvoort
Riecken smaken / heb ick misbruyckt arm geck
Dus waer ick weert te braden int helsche peck
Mijn ooren hebben / naer ijdelheyt gehoort
Door mijn tasten / gevoelen / heb ick God verstoort
Mijn ooghen hebben gheerne / dinghen ghesien
Daer ick mijn ziele / mede heb vermoort
Des bidde ick ghenade op beyde mijn knien.
Ick en vinde my selven / niet vry gheheel
Vanden hooftsonden / maer in alle sevene
Kenne ick my schuldich / te minsten een deel
Des therte van vreesen / bestaet te bevene
Door hooveerdije / waer ick gheerne / de verhevene
Haest ben ick ghestoort / niet vry van hate
In giericheyt kenne ick my te snevene
Recht oft ick eeuwelijc meynde te levene
Wercke en slave / ick vroech en late
In allen dinghen / soeckende eyghen bate
In onsuyverheyt ten minsten metten ghedachten
Ken ick my schuldich en ghelijc den Frate
Door gulsicheyt ick dbeste / liefste dronck en ate
Traech in Gods dienst moet ick my oock achten
Voor quade oorsaken / en wil ick my niet wachten
Niet achtende waer hoe oft met wien
Dat ick verkeere / dit zijn mijn drachten
Des bidde ick ghenade op beyde mijn knien.
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Waer sal ick blijven o God der goden
Wanneer ick / moet comen in Josaphats dal
Ick heb overtreden u godlijcke geboden
Dus en weet ick niet wat ick antwoorden sal
Ick en heb u niet lief ghehadt boven al
Uwen naem ydelijck ghenomen inden mont
De heylich dagen niet geviert / dus vrees ick den val
Vader moeder niet gheeert dus is tgetal
Mijnder scult / o heere wel thien duysent pont
Ick heb mijnen naesten oock quaet ghejont
Al en heb ickx metter hant / niet dootgeslaghen
En al en heb ick niet ghestolen / goet ront
Ick heb door bedroch / uut mijnen ghierighen gront
Om goet te vercrijghen / gheleyt veel laghen
Heb ic my door dwerc / niet oncuyschlijc misdragen
Ick heb door consent / ghesondicht misschien
Valsch ghetuych ghegeven geloghen met vlagen
Des bidde ick ghenade op beyde mijn knien.
My selven siende dus vol sonden crielen
Slae ick voor mijn borst metten publicaen
Ick heb teghen de acht salicheden der zielen
Ghesondicht / geen wercken der bermherticheyt gedaen
Den Hongerigen dorstigen niet by gestaen
De ghevangenen niet vertroost oft siecken besocht
De naecte niet ghecleet / oft de pelgrims ontfaen
Gheen dooden begraven / oft daer mede gegaen
Maer heb den tijt onnuttelijck overbrocht
Tgoet niet ghedaen / dat ick wel had gemocht
Dede ick somtijts yet goets dat was my pijne
Dus tegen een goet werck / thien quade gewrocht
Heere als ghy sult comen verheven inde locht
Alle menschen oordeelen / elcken in tzijne
Waer sal ick my dan bergen / van uwen aenschijne
Want u ooghen den gront mijnder / herten bespien
Ick en heb u heere niet ghesocht / maer de mijne
Des bidde ick ghenade op beyde mijn knien.
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Ick kenne dat ick door quaet exempel
Mijnen even mensch heb gheschandalizeert
Mijn edel siele / Gods geestelijcken Tempel
Die int doopsel hem was / gheconsacreert
Heb ick leelijck besmet / en ghevioleert
Daer uut verdrijvende den heylighen gheest
Heb ick daer inne / den vyant ghelogeert
Oock heb ick dwelck my luttel profiteert
God niet ontsien / maer de menschen ghevreest
Mijn lichamelijcke gaven / die heb ick meest
Teghen God ghebruyct / en deerlijck verquist
Mijn onreyn conscientie niet nauwe ghecleeft
Dus hanghen de sonden / daer ane / ghesneeft
Met grooten hoopen / seer vaste gheclist
Om dlichaem te voeden heb ick ghedaen list
Daer toe ghebruyckende al mijn engien
Op tvoetsel der sielen seer weynich ghegist
Des bidde ick ghenade op beyde mijn knien.

PRINCE.
Prince der Princen aldergetroutste vrient
U vaderlijcke trouwe / hebt ghy aen my ghebaert
Al en heb ick u niet / maer den vyant / ghedient
Nochtans hebt ghy my in / mijn sonden ghespaert
Uwen Godlijcken wille hebt ghy my verclaert
In u Godlijck woort / vol dieper secreten
Ick hebt wel ghehoort / maer qualijck bewaert
Seer lutter beleeft / dus ben ick beswaert
Ick kenne / ick heb ghenoech gheweten
Maer int doen / heb ick / my qualijck ghequeten
Van mijnder juecht / began ick te dwalene
Tot noch toe dleven in sonden versleten
Mijnen tijt verloren / twaer quaet vergheten
En den tijt / en is niet / weder te halene
Ick en heb niet waer me / mijn schult te betalene
Dus stae ick voor u met den beschaemden lien
Want in vele / kenne ick my te falene
Des bidde ick ghenade / op beyde mijn knien.
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Refereyn.
ALs een schaepken // dat voor den wolf / is vluchtende
Ghelijck die staet / tusschen duysent sweerden
Ben ick versaecht / weenende / suchtende
Aensiende mijn wercken / seer cleyne van weerden
Den geest soude geerne / wat goets aenveerden
Tvleesch soect wellust / nae zijn oude pleghe
Mijn leven is eenen strijt / hier opter eerden
Dickwils werde ick verwonnen / selden vecht ick seghe
Dus arm en blint / sitte ick byden weghe
Aelmoes biddende / want hulpe behoeve // ick
De boossche creatueren / en doen my geen deghe
Sy zijn verganckelijc / haer ontrouwe proeve // ick
O Salvator mundi / nae u soe toeve // ick
My en mogen genesen geen ander medecijns
Dit doet my seggen / om mijn sonden bedroeve // ick
Jesu Davids sone / ontfermt u mijns.
Waer sal ick blijven spijse der wormen
Daer soe veel vyanden / om my swermen
Die Tcasteel mijnder sielen swaerlijck bestormen
Ick en heb geen macht / dat ict can beschermen
Dus roepe ic / Davids sone wilt mijns ontfermen
Al eest dat my straft / de woelende schare
Nochtans sonder ophouden / sal ick tot u kermen
Tot dat ick u compste / werde gheware
Mijn begeerte is // dat ick mach sien int clare
Want tot noch toe / heb ick geweest verblint
Hoe ouder / hoe argher / van jare te Jare
My selven ghesocht / en de werelt ghemint
O heere de helle had my langhe verslint
Hadt ghijt niet belet / dus behoeve ick dijns
Wilt my ontfanghen / siet u verloren kint
Jesu Davids sone / ontfermt u mijns.
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Heere gelijck een schaepken sonder herde
Ben ic verre van uwer koyen ghedwaelt
U Godlijcke gheboden / ick overterde
Nochtans eest den wech / die ghy my hebt ghepaest
Ick blijve verloren / ten zy dat ghy my weerhaelt
Want uut my selven / en can ick niet goets gedincken
Dlicht uwer gratien / heeft my dicwils bestraelt
Ick hebt misbruyct / niet gemerckt u minlijc wincken
Ghy roept compt alle die dorst / ick sal u schincken
O levende Fonteyne / diet al moet laven
U heb ic gelaten / Cisternen / die stincken
Putten sonder water / heb ick my ghegraven
Den vyant ghedient / als een van zijnen slaven
Dus is mijn ziele vol dootlijcx venijns
Al heb ick misbruyct u Godlijcke gaven
Jesu Davids sone / ontfermt u mijns.
Ick en weet my waer keeren / soe ben ic verbaest
Als ick dencke / dat ick sal werden ghedaecht
Om rekeninghe te doene metter haest
Ick en weet niet wanneer / heere alst u behaecht
De vyant sal wroegen / conscientie die knaecht
En ick moet daer compareren / alleene
Wat sal ick segghen / o rechter als ghy my vraecht
Voor duysent / en mach ick / antwoorden / niet eene
Soeckt ghy vruchten aen my ghy en vinter geene
Tghene dat ghy my verleent hebt / heb ick verquist
Mijn schult is groot / mijn goet is cleene
En teghen u en helpt / practijcke / oft list
Eest dat mijn rekeninge / int passeren / mist
Soo is my nakende / veel swaer ghepijns
Maer al en heb ick in mijn jeucht / hier niet op geghist
Jesu Davids Sone / ontfermt u mijns.
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Ick mach wel sorghen / voor de langhe reyse
Die ick alleene / sal moeten bestaen
Ten hemel / oft ten helschen forneyse
Ick en weet niet / waer ick van beyden sal gaen
Als ick mijn rekeninghe / gae overslaen
Voorwaer soe naeckt my desperatie
Maer dan peyse ick weder op den Publicaen
Die ootmoedelijck badt / en hy creech gratie
O heere ick doe oock / mijn supplicatie
Ick hope / ghy en sult my niet versmaden
Ick ben bedroghen / door svyants tentatie
Tvleesch heeft my verleyt / de werelt verraden
Tvleesch is cranck / de vyant vol overdaden
De werelt is loos / seer onghelijck haers schijns
Heere ghy zijt alleene / die moecht versaden
Jesu Davids sone / ontfermt u mijns.
Als mijn ghesichte / schriftuerlick betuyghen / siet
Soe mach therte wel beven / voor Gods sententie
O rechtveerdich rechter / men mach u buygen / niet
Al hadde ick Tullius eloquentie
Salomons wijsheyt / Platonis scientie
Darius schat / ten mocht my niet baten
En doe ick hier gheen diligentie
Dat ick Olije / in mijn Lampe mach vaten
Soe moet ick ter hellen / als ballinck verwaten
Want gheen dwase maechden / en gaen inde feeste
Dus mach ick wel roepen / sonder aflaten
Heere sterckt my van binnen / met uwen gheeste
Al heb ick onredelijck gheleeft / als een beeste
In deerde ghewroet / ghelijck de swijns
Ick biechte u mijn sonden / minste / en meeste
Jesu Davids sone / ontfermt u mijns.
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PRINCE.
Alderhoochste Prince / wilt my niet verrasschen
Noch en laet u hantwerck / niet verloren
Niet anders / en ben ick / dan stof / en asschen
Adams generatie / in sonden gheboren
Broosch / cranck van duechden / naeckt gheschoren
In sonden ontfaen / tot quaet gheinclineert
Ick bidde u en straft my niet in uwen toren
Nae u bermherticheyt / my corrigeert
Siende dat tghetal mijnder sonden passeert
Boven tsant der zee / neem ick mijnen keer
Tot uwer ghenaden / mijn herte renoveert
Wilt my niet verstooten / al en quam ick niet eer
Mijn siele is ghewont / natuerken is teer
Ghiet in mijn wonden wat olijen / en wijns
Wascht af mijn misdaet / ghedenckt des niet meer
Jesu Davids sone / ontfermt u mijns.
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Refereyn.
O Eeuwich licht dwelc nemmermeer en verduystert+
Verlicht mijn herte / met uwer claerheyt
Neycht u ooren tot my / nae mijn roepen luystert+
Leert my u weghen / stiert my in u waerheyt+
Ay lacen ick kenne // mijnder sonden swaerheyt
U schoon beelde in my heb ick leelijck bevleckt
Al wilde ickt missaken / ghy weet dopenbaerheyt
Voor u goddelijcke voeten / ligge ick ghestreckt
Mijnen noot / en u woort / my te bidden verweckt
Want heere ghy segt / bidt en ghy sult ontfaen+
Soeckt ghy sult vinden / dit woort my oock treckt
Al heb ick tegen uwen majesteyt ghedaen
En wilt my / nae mijn verdienste niet slaen+
Goedertieren vader / u kint wat mijdt
En laet my niet metten verdoemden gaen
Ter hellen / daermen u eeuwich vermaledijt+
Siele / lijf / en goet / en den schoonen tijdt+
Heb ick misbruyckt / wat batet missaeckt
Heere al come ick spade / u ghenade waeckt.
Ick kenne u goetheyt / heeft my bewaert
Voor veel perikulen / beyde dach en nacht
Ghy hebt my minlijck vermaent / en lange gespaert
Van Jare tot jare / beternisse verwacht
Maer ay lacen ick heb den wolven gheslacht
Hoe ouder / hoe arger / vol van fenijne
Op sterven / heb ick seer lutter ghedacht
En daer af te hooren / was my groote pijne
Gods eere niet ghesocht / maer altijt de mijne
Ick was so behangen / met swerelts terre
Diende ick somtijts God / twas met valschen schijne
Eerden hem de lippen / therte was hem verre
Des ick om gratie / niet bidden en derre+
Heere mijn boosheyt / en is niet verborgen
Ick come doch / hoe lange ick merre+
En roep u / vanden avont / totten morgen
U strange rechtveerdicheyt / doet my sorgen+
Maer door u bermherticheyt / u gramschap slaeckt
Heere al come ick spade / u genade waeckt.

+

Jacob. 1. c

+

Psal. 30 a
Psal. 24 a

+

+

Luce. 11 b

+

Psa. 102 b

+

Mat. 25 d
Apo. 16. b

+

+

Isa. 29. d.

+

Psal. 31. b

+

Psa. 129.
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Al heb ick dus lange / den vyant verknaept
En al staet de helle / voor my open
O heere u ghenade / nemmermeer / en slaept
Al sloecht ghy my doot / ick sal in u hopen
U bloet en is te vergeefs / niet gedropen
Maer om my te dwane / tis my wel kinlijck
De verloren sone / was verre gheloopen
En nochtans ontfinck hem de vader minlijck
Laet my u gratie / oock sijn ghewinlijck
Ick kenne ghy hebt my gheroepen so dicke
Ick en const niet ghemercken / ick was te sinlijck
Nu verlost mijn siele / van svyants stricke
Denckende op u oordeel / heere ick verschricke
Want ick moet voor u / ick en machs niet ontvlien
Reden gheven / van elcken ooghenblicke
Die ick misbruyckt hebbe / ghy weet waer en met wien
Door schijnende licht / die cont de herten doorsien
Ghy vint mijn siele / van duechden naeckt
Heere al come ick spade / u genade waeckt.
Voor mijn duerken hebt ghy so dickwils geclopt
Bermhertige heere / ick en sloechs geen gade
Ja heb al willens mijn ooren gestopt
Ick mensch ontfangen / van onreynen sade
Van mijns moeders lichame genegen tot quade
Met den schaker aent cruys neem / ick mijnen keer
Al quam hy late / hy en quam niet te spade
Want tis beter spade / dan nemmermeer
Och dat ick niet en ben ghecomen eer
Ick kenne mijn schult / en tis my oock leet
Aenhoort mijn suchten / o heere wanneer
Weygert my gheen gratie / die elcken is bereet
Al heb ick gheschoort mijn bruylofs cleet
Sout ghy my verstooten / dat waer seer deerlijck
Neene heere / ghy segt / ick houts my aen dat bescheet
De doot des sondaers / en ben ick niet begeerlijck
Laet my niet hooren / dat woort verveerlijck
Gaet vermaledijde int vier dat eeuwich blaeckt
Heere al come ic spade / u ghenade waeckt.
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PRINCE.
Prince en versmaet niet u eyghen Beelde
Ick ben u hantwerck / ghy hebt my ghewrocht
Och ick ben verleyt / door eertsche weelde
Vleeschelijck onder de sonde vercocht
Den costelijcken tijt heb ick overbrocht
In ydelheden / en noch boven desen
U niet ghemint / maer my selven ghesocht
Weert zijnde / ten helschen viere ghewesen
Maer door u bermherticheyt noyt volpresen
Come ick tot u / met vaster confidentien
Want ghy sijt comen / so wy in Luca lesen
Om den sondaers te roepen / tot penitentien
Al heb ick ghesondicht in uwer presentien
Heere sult ghy my inder eeuwicheyt vergeten
Ghy zijt langhmoedich / en vol patiencien
Over de sondaers / laet schriftuere ons weten
Mijn boosheyt is groot / maer u goetheyt onghemeten
Die is veel meerder / dwelc mijn herte vermaeckt
Heere al come ick spade / u genade waeckt.
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Refereyn.
O Alder onsalichste catijf der catijven
Door mijn valsch bedrijven / so sie ick blauwelijck
Tghetal mijnder sonden / waer sal ick blijven
Ten waer om scrijven / met pennen nauwelijc
Doe ick somtijts wat goets / dat doe ick flauwelijck
Seer schabauwelijck / Gods beelde mismake // ick
Al is god veel gracien / op my dauwelijck
Ick minne hem lauwelijck / maer vierich blake // ick
In eertssche liefde naer creatueren hake // ick
Heel nachten wake ick // en tis my cleyn zeer
Inder werelt dienst / maer in Gods dienst vake // ic
Penitentie lake // ic / ick ben te teer
Tot alder vleeschelijcheyt / neem ic haest mijnen keer
Tquaet lust my meer / dan tgoet by tijden
En oft ick morghen storve / ja tavondt / oft eer
Och Heere wilt met mijnder crancheyt lijden.
Naer Christum / een Christen mensche / heet // ick
En nochtans veet // ick / zijn godlijcke doctrijne
Dit overdenckende / van ancxste sweet // ic
Want seker weet / ick / dat ick ten fijne
Redene moet gheven / van alle divijne
Tsmaect my als vrijne // waken / vasten / en bede[n]
Een Christen mensch / hoort Christo gelijck te zijne
Maer met den schijne // ben ick te vreden
Tquaet hangt my ane / van boven / tot benenden+
Al mijn leden // zijn tot sonden gheneghen
Maeckt den geest een goet propoost als heden
Dats morghen vertreden // tvleesch is daer teghen
O God wilt / nae u rechtveerdich pleghen
Mijn misdaet niet wegen // al ben ic flau int strijden
En al heb ick dus langhe / in sonden ghelegen
Ooc Heere / wilt met mijnder crancheyt lijden.

+

Rom. 7. d
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Op mijn eygen salicheyt ick luttel mercke
Is dlijf inde kercke // therte is daer buyten
Al hoor ick Gods woort / ick en stelts niet te wercke
Maer lacen ick hercke // meer nae sotte cluyten
Ick hoorde veel liever herpen / en luyten
Bommen en fluyten / oft een ander instrument
Dan tgodlijck woort / vol van virtuyten
Daermen wat nieus sal sluyten // ben ic geerne ontrent
Door quade coustuyme / ter onduecht ghewent
Seer diligent // int winnen / van eertsschen goede
Als de werelt tenteert / ick geef saen consent
Voor thelsch serpent // ben ic weynich op mijn hoede
Ic laet my verwinnen / van vleesche en bloede
Dus naect my de roede // wilt ghy my niet mijden
Hier omme / bid ick u noch / met ootmoede.
Och Heere / wilt / met mijnder crancheyt lijden.
Als ick achter / en vore / doorsie mijnen brief
Soe naect my groot grief // bysonderlinghen
Ick vinde / ick hebbe / my selven soo lief
Ick soecke mijn gherief // in allen dinghen
Ic en kan den Esel niet bedwingen
Hy wilt al springhen // contrarie den gheeste+
Al is den wille goet / tliecht aen tvolbringhen
Spelen en singhen // alomme inde feeste
Is svleesch begeerte / te leven als een beeste
En dalder meeste // dat my maect bange
Waer een ydelheyt wil pleghen / ben ick de tweeste
Dus ten helschen foreeste // gae ic mijn ghanghe
Oordeelt my God / nae zijn rechtveerdicheyt strange
Soe ontfanghe // ic loon / met den vermaledijden
Maer al heb ick den vyant gedient dus langhe
Och Heere wilt met mijnder crancheyt lijden.

+

Gala. 5. c
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PRINCE.
Heerlijck regent / diet al hout / onder u bestier
Alder hoochste princier // ick kenne mijn ghebreken
Nijdich traech / ben ic / hooveerdich / en ghier
Noch gulsich ondier // vol vleesschelijcker treken
Als my yemant te cort doet / terstont aent / wreken
Ick en souts niet uutspreken // in seven daghen
Hoemenich goet ingeven en menich soet preken
Ick hebbe versteken // dit mach ick wel claghen
Al mach conscientie / oock met vlaghen
Inwendich knaghen // den rouwe is cleene
Al sie ick veel teeckenen / en vremde plaghen
Het duncken my saghen // ick en achtse geene
Van mijn vijf sinnen / en heb ick niet eene
Wel ghebruyct / ick meene // hoe sou ick verblijden
Als ick ten oordeel / moet comen alleene
Och Heere wilt met mijnder crancheyt lijden.
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Refereyn.
Milde bermhertighe moghende God vadere
Eeuwich woort / God en mensch warachtich
God heylighe geest / troostelijck beradere
Drye persoonen / een God / altijt eendrachtich
Ick roepe tot u / met woorden clachtich
Om de doot mijns vrients / van herten beswaert
God Vader / weest uus Soons doot ghedachtich
God Sone / laet dalen / u bloet / seer crachtich
God heylige gheest / u goedertierenheyt baert.
Thoont aen uwen knecht / uwen bermhertigen aert
Laet den helschen leeu / naer hem niet gapen
Sijn ziele / vanden poorten / der hellen bewaert
Al moet zijn lichaem noch in deerde slapen
Ontfangt den geest / nae dijn beelde gheschapen
Begheer ick hertelijck / roepende mits desen
O Heere wilt der zielen ghenadich wesen.
Heere ontfermt u over mijnen vrient
Door u groote ghenade / niet om gronden
Heeft zijn misdaet / eenige pijne verdient
Schelt hem die quijte / op dat hy ontbonden
Vanden banden des doots / mach werden gevonden
Weerdich int landt der levender te gane
Teghen alle zijn onghebeterde sonden
Stelt u onnoosel doot en u open wonden
In u dierbaer bloet / pijnt die af te dwane
Door al u bitter lijden / ick u vermane
Wilt mategen u scherp / rechtveerdich gherichte
Vanden kercker der duysterheyt / pijnt hem tontslane
Wilt hem verlichten / metten eeuwighen lichte
Wijst hem den rechten wech voor u aensichte
U natuere is ontfermen soo wy lesen
O Heere wilt der zielen ghenadich wesen.
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Noch bidde ick u Christe / door u bloedich sweet+
Dat ghy sweette opten berch van Oliveten
Uut vreesen der doot / en uut liefden heet
Door u pijnlijck vanghen / twaer schade vergeten+
Door tgheesselen / tcroonen / de slaghen ongemeten+
Die ghy vanden nijdighen Joden ontfingt
Vergeeft uwen knecht / zijn schult onghequeten
Door u minnende herte / uut liefden ghespleten+
Doen ghy deerlijck mismaect / aen tcruyce hingt
Door den bitteren dranck / met galle ghemingt
Uwen sprakenden mont gheboden om drincken
Bidde ick / die nae mijns vrients salicheyt verlingt
Dat ghy hem dwater der genaden wilt schincken
Och tmoet soe claer zijn / dat eeuwelijc sal blincken
Dus door u bermherticheyt / noyt volpresen
O Heere wilt der sielen ghenadich wesen.
Door tbespotten / bespouwen / spijt / en smerte+
Schaempte / en schande / die u de Joden deden
Door tsweert des rouwen / dwelck dmaechdelijck herte+
Van uwer liever moeder heeft doorsneden
Door tbersten der Aderen / door tbreken der leden
Doen ghy naeckt aent Cruyce / wert uutghereckt+
Laet de siele rusten / int Lant des vreden
Op dat dlichaem met haer / ter selver steden
Eeuwich mach leven / metten salighen verweckt
Door die schaempte die ghy hadt / doen ghy ontdect
Aen tcruyce ghespannen / met ontploken armen
Vanden boosen gheblasphemeert / bespot / beghect
Door u bitter tranen / door tcrimpen / uwer dermen+
Door u luyde roepen / door u deerlijck kermen+
Doen van pijnen der doot / crompen al u pesen
O Heere wilt der sielen ghenadich wesen.

+

Luce. 22. e

+

Ibidem. f.
Joan. 9. a.

+

+

Ibidem. f.

+

Luce. 22 g

+

Sapi. 2. e.

+

Psal. 21. c

+

Hebre. 5 c
Mar. 15 d

+
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PRINCE.
Begheerlijck bidde ick met tranen ootmoedich
Ontfermich Prince / eeuwich / en dryvuldich
Nu verhoort my gods sone / door u wonden bloedich
Aen tcruyce ghevloeyt / soe overtuldich
Verghevet mijnen vrient / is hy noch yet schuldich
En ghedenckt / dat ghy zijt mensche gheboren
Natuerlijck lancmoedich / en verduldich
Tontfermen gheneghen / Prince ghehuldich
U edel hantwerck / en laet niet verloren
Rasch helpt my bidden / alle Enghelsche choren
Aldersoetse Maria / moeder der ghenaden
Maechden / Martelaren / en Confessoren
Patriarcken / Propheten / staet hem in staden
Christe Jesu / en wilt u werck niet versmaden
Daer ghy om zijt ghestorven / begraven / verresen
O Heere wilt der sielen ghenadich wesen.
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Refereyn.
AY lacen waer blijve ick allendich mensche
Die ancxsten des doots / hebben my omvaen+
Ick waende tijts ghenoech / hebben te wensche
Hope / en juecht / deden my wonder bestaen
Nu is my juecht / metten tijde ontgaen
Beyde onmoghelijck weder te halene
Wat was ick / wat ben ick / wat werde ick saen
Eerst als een Garsseken / groene / en welghedaen+
Dwelck nu allenskens / bestaet te valene
Mijn daghen kenne ick / seer te smalene
Diveersche ghebreken / manen my aylaes
De schult der natueren / twert tijt van betalene
Den avont naect / de sonne begeert te dalene
Wat sal ick schier worden / der wormen aes
Voortijts hier luttel op denckende als dwaes
Wert te eer door eertsche weelde verleyt
Dus roepe ick / als tenden rade bynaes
Ontfermt mijns heere / nae u groote bermherticheyt.+

+

Psal. 17. a

+

Psal. 89 b

+

Psal. 50 a

Naer u rechtveerdicheyt / sout ghy my vernielen
Dat weet ic wel heere / maer wilt u hantwerc sparen+
Ick sal in bitterheyt van mijnder sielen
Gaen overdencken / alle mijn voorleden jaren
Och costelijcken tijt / waer zijt ghy ghevaren?
Die ick in mijn juecht soe onnuttelijck verquiste
Och conste ick u wederomme vergaren
Ick sou u bet besteden / nauwer bewaren
Nu dan doen / eer ick u oorboorlijckheyt wiste
Ick heb den tijt verloren / eer icken ghemiste
In sonden overbracht / door quade costuyme
Tgene dat ick heb vergaert / en gespaert / met liste+
Moet ick hier laten / een houten kiste
En een lijnen cleet / sal my ghebueren cuyne
Naect quam ick ter werelt / naeckt ickse ruyme+
Mijn wercken volghen my / des therte schreyt+
Als een cleyn hondeken roepe ick om een cruyme+
Ontfermt mijns heere nae u groote bermherticheyt.

+

Esa. 38. c

+

Luce. 12. c

+

Job. 1. d.
Apo. 14 c.
+
Mat. 15 c.
+
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Noch roepe ick gratie / heere / en gheen recht
Kennende / u bermherticheyt / menichfuldich
Valle u te voeten / metten snooden knecht+
Thien duysent pont tachtere / jae veel meer sculdich
Ick en kans niet betalen / weest doch verduldich
Tghene dat my ghebreect / daer set ick tseghen
U precieus bloet / soe overtuldich
Voor my ghestort / o vader ghehuldich
Siet u ondanckbaer kint / weert tzijn ghesleghen
En wilt mijn misdaet / soe hooghe niet weghen
Mijn crancheyt ontdecke ic u / want noot my dwingt
Meer ben ick tot sonden / dan ter duecht genegen+
En al mocht ick somtijts / wat duechden pleghen
Sy is onpuer / meest met quade ghemingt
O levende fonteyne / die altijt springt
Elcken diet begeert / te wasschen bereyt
Al eest dat mijn siele luttel duechden me bringt
Ontfermt mijns heere / na u groote bermherticheyt.
Altijt ben ick in duysent perijculen
De doot verwachtende / alle ooghenblicke
Soude ick repeteren / al de articulen
Daer ick in schuldich ben / van sticke / te sticke
Waer ick misdaen hebbe / met wien / en hoe dicke+
Twaer onmoghelijck / maer tot mijnen besten
Sal ickt belijden / nae dat ickt micke
Eest dat ick door vergetelheyt yet overschricke
Heere en wilt my niet manen vander resten
Hoe sal ick mijn lesse best moghen vesten
Oversien / overlesen / oft overspellen
Metten schaker aen tcruys / come ick ten lesten+
Leelijck als zijn sonden / luyden mijn gesten
Soumense van woorde / te woorde vertellen+
Och heere laet den onnutte boom niet vellen
Oft hy vruchten mocht dragen noch een wijle verbeyt
Al heb ick verdient / tzijne spijse der hellen
Ontfermt mijns heere / na u groote bermherticheyt.

+

Mat. 18 d

+

Gen. 8. d.

+

Psal. 18.

+

Luce. 23. f

+

Luce. 13. b
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Ben ick niet gesproten / uut den sondigen troncke+
Eer ick ter werelt quam / met sonden besmet
En altijt ghevoele ick / in my de voncke+
Der quader begeerten / contrarie Gods wet
Al wil ick tgoet volbrengen / twert my belet
Dus doe ick dickwils / tghene dat ick lake
Waerom hebt ghy my Heere dus teghen u gheset+
Ick loop wel alleene in svyants net
Maer sonder u ick daer niet uut en gheraecke
Wilt ghy my verdoemen ghy hebt wel saecke
Siel / en lijf / te werpen / inden helschen oven
Dit denckende ic naelijcx hope stake
Maer merckende ick eenen moet weer make
Dat u ghenade gaet mijn misdaet te boven
Och inder hellen / en salmen u niet loven+
Ghedenct dit Heere / u ghenade verbreyt
Al waren mijn sonden quaet om vergroven
Ontfermt mijns Heere na u groote bermherticheyt.
In sonden heeft my mijn moeder ontfanghen+
Een kint der toornicheyt / ben ick gheboren+
Als Eva verleyt vander helscher slanghen
Tcleet der onnooselheyt onachtsaem verloren
Onder moordenaers ghevallen / naect gheschoren+
Mijnder cleederen berooft / totter doot ghewont
Al heb ick ghebroken / u hulde ghesworen
Heere en straft my niet / in uwen toren+
Nae u bermherticheyt maect my ghesont
Ghiet olije / en wijn / in mijn wonden terstont+
Bespraeyt my met ysopen / en ick werde reene+
Vernieut den rechten geest / in mijnen gront
Schept in my een reyn herte / eest dat ghijt my jont
Want teghen u heb ick ghesondicht alleene+
Ghy hebt my ghecleet / met vleessche en beene+
En ghy muecht my weer ontmaken / wanneert u greyt
Al ben ick der verloren kinderen eene
Ontfermt mijns / heere / na u groote bermherticheyt.

+

Job. 14. a

+

Rom. 7. c.

+

Job. 7. d.

+

Psal. 6.

+

Psal. 50 b
Ephe. 2. a.

+

+

Luc. 10. e.

+

Psalm. 6.

+

Luce. 10. f
Psal. 50 b

+

+

Ibidem. a
Job. 10. b

+
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In ydelheden / ben ick mijn verstant // scherpende
Om der werelt lof / ick studere / ick dichte
De godlijcke inspraken / vander hant // werpende
Dat my meest van noode is / dat weech ick lichte
Dit wetende / en peynse om dleste gerichte
Dats de doot / die menighen / onversien betraept
Soe ontsie ick my seere / van haren schichte
Boven al door mijn inwendich ghesichte
Sie ick de helle open / die nae my gaept+
Den helschen leeu / oock nimmermeer en slaept+
En mijn leven en is niet dan eenen wint+
Tvleesch tot sonden geneycht / my altijt verknaept+
O Heere eer ghy my vander werelt raept+
Vertoeft tot dat ghy my op mijn beste vint
Om te reysen ben ic noch qualick ghesint
Dleven lust my / tvleesch trect my / de werelt vleyt
Dus seg ick tot u die best mijn crancheyt kint+
Ontfermt mijns Heere / na u groote bermherticheyt.+

+

Ezai. 5. d.
1. Pet. 5. c
+
Job. 7. b
+
Rom. 7. c.
+
Galat. 5. c
+

+

Psa. 10 c
Heb. 4. d.

+

Natuere vreest / denckende op u oordeel+
Daer elck in persoone moet compareren
Niemant exempt sonder eenich voordeel
Aerm en rijck / salmen gelijck estimeren
Practijcke en cracht / moet daer cesseren
Wijsheyt / scientie / en conste van sprekene
Den rechter en machmen / niet corrumperen
Sijn vonnis niet voorder appelleren
Diet teghengaet blijft eeuwich de verstekene
Dit peynsende stae ick / als de beswekene
Beclat / beslommert / vinde ick mijn pampier
Ick come veel te cort / hoe dat ict rekene
U rechtveerdicheyt / en liet noyt quaet te wrekene
Alderhoochste / rechtveerdichste / justicier
Eer ick daer come / corrigeert my hier+
Ghy en begheert sondaers doot niet hebt ghy geseyt
Al misse ick mijn lesse / als onnut scholier
Ontfermt mijns heere / na u groote bermherticheyt.

+

Rom. 14. b

+

Ezec. 18.c
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PRINCE.
Sterck / machtich / Prince / als de Boecken open // gaen+
Waer sal ick my dan / voor u aenschijn berghen
In u bermherticheyt / moet al mijn hopen // staen
Maer hoe sal ick u dan mogen ghenade vergen
Dien ick hier voortijts soe heb derren terghen
Daer isser duysent ghegraven / int helsche peck
Min sondich dan icke / niet wel om vererghen
Als ghy my riept / ick steldet uute / tot merghen
Van jare / te jare / nemende tvertreck
En hoe langher gheleeft / hoe dieper inden dreck
Vinde ick my selven / dit is my dbangste
Al heb ick mijn siele / dus ghehangen opt reck
Ghy hebt my lange gespaert / maer dit is tgebreck
Die ghene die ghy borcht alder langste
Die maent ghy int leste alder strangste
Als siele / en lijf van malcanderen scheyt
Dit overlegghende doet my roepen van angste
Ontfermt mijns heere / na u groote bermherticheyt.

+

Dani. 7. c.
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REFEREYN.
WYe35 is soo wijs / oft van sulcker vroetheyt
Oft ook soo vierich / int contempleren
Die mocht begrijpen / o eeuwige goetheyt
O groote bermherticheyt / niet om werderen
Int begrip van dien / moet tverstant faelgeren
De diepheyt / de breetheyt / en is niet om meten
Want van eeuwen / tot eeuwen sonder cesseren
En hebt ghy u bermherticheyt / niet vergheten
Soo saen als Adam de vrucht had ghebeten
Was hy weerdich te sterven / den eeuwighen doot
Maer door u bermherticheyt / onversleten
Riept ghy Adam waer zijt ghy? doen hy voor u vloot+
Hem ghelovende / tot trooste / in zijnder noot
Tsaet / waer door / ghy de menschen sout gebenedijen
Dus mach ic wel seggen / want scriftuere tuycht bloot
U bermherticheyt duert / tot allen tijen.+

+

Gen. 3. b. c

+

Psal. 135.

+

U bermherticheyt Cain oock vermaende
Hebbende uut nijde zijnen broer versleghen
Maer hy u bermherticheyt niet verstaende
Wanhopende daer af / heeftse verteghen
Doen alle vleesch had besmet zijn weghen+
Soo dat ghy u van smenschen maecsel beclaechde
Noe heeft u bermherticheyt vercreghen
Doen ghy al de werelt met water plaechde
Hem salverende in de arcke / want u behaechde+
Sghelijcx u bermherticheyt Abraham naerde+
Wanneer hem Sara de wel ghedaechde
Nae uwer beloeften Isaac baerde
Gheloovende uut bermhertighen aerde+
Dat zijn saet al de werelt soude verblijen
Dus seg ick noch / soo ick eerst verclaerde
U bermherticheyt duert / tot allen tijen.

35

+

Gen. 4. b.

+

Gen. 6. c.

+

Sap. 8. b. c
Sap. 21. a.

+

+

Ibidem. 22. d.

Verbeterd uit VYe.
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Als die van Sodoma sonder vreede / sliepen+
In vleeschlijcken wellust / heel zijnde verslonden
Dat haer feyten / wrake / inden hemel riepen
En u rechtveerdicheyt / moest straffen haer sonden
Door u bermherticheyt niet om gronden
Wout ghijse sparen uut Abrahams bestiere
Om thien rechtveerdighe / hadmenser vonden+
Maer neent / dus plaechdijse metten viere+
Niet latende u bermhertighe maniere
Hielt ghy den rechtveerdighen / Loth in dleven
U bermherticheyt was oock by Jacob schiere+
In Mesopotamiam van Esau verdreven
Ghy hebt Laban gherooft / en Jacob ghegheven+
Om dat ghy hem naemaels van honger sout vrijen+
Wert Joseph / Prince in Egipto verheven+
U bermherticheyt duert / tot allen tijen.
Israel in Egypto ghetracteert qualijck+
In groote servituten zijnde ghestelt
Als si van verdriete mishopen nalijck
Hebt ghijse verlost / uut Pharaonis ghewelt
Ses hondert duysent mannen / wel ghetelt+
Bracht ghy door de Roy zee / met drooghen voeten
Vernielende Pharaonem / diese had ghequelt+
Met allen den vyanden / diese ontmoeten
Het water van Marach / deet ghy versoeten+
Als tvolck mistroostich van dorste / was kermende
Sendende een Wolcke tot haerder boeten+
Diese voor de hitte was beschermende
Sdaechs en snachts lichtende / en verwermende+
Hen spijsende met Manna / sonder vermijen
Veertich jaer / want ghy haers waert ontfermende
U bermherticheyt duert / tot allen tijen.

+

Gene. 18 c

+

Ibidem. d
Sapi. 19. e

+

+

Gene. 28 c

+

Ibidem. 30.
G. 3. a
+
Gen. 41. e
+

+

Exod. 1. b. 5. c.

+

Sapi. 12. f.

+

Sap. 14 ef

+

Sapi. 15. d

+

Sapi. 13. d

+

Sapi. 16 g
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Eenendertich Coninghen hebt ghy gheworpen
Onder Israels voeten / met al haerder macht
Haer steden vernielt / Casteelen / en Dorpen
En hebtse int Lant van beloeften bracht+
Door u bermherticheyt / en niet door hen cracht
Hulpt ghy oock Israel uuten gheweene
Doen Gedeon de Madianiten bevacht+
Verwinnende met dry hondert volcx alleene
U bermherticheyt was by David / niet cleene
Als ghy hem achter de schapen / hebt vercoren+
Tot eenen Coninck van Israel reene
En hebt hem eeuwighe bermherticheyt gesworen+
Hoe dickwil / Israel / verweckte uwen toren
Als si tot u riepen en tquaet wilden af snijen
Ghy hulptse uuter noot / dus achter en voren
U bermherticheyt / duert tot allen tijen.
Heere u bermherticheyt is onnoemelijck+
Die ghy ghetoont hebt den Israelijten+
Achab in sonden levende verdoemelijck+
Als hy zijn misdaet door berou ghinc quijten
Ghy hebt zijns ontfermt / sghelijck de Ninivijten+
Als si tot u riepen met abstinentien
Ghy hebtse ghespaert / en sonder verwijten
Ontfingt ghy Davidem tot penitentien
Als tvolck gheplaecht wert met pestilentien+
Stack u bermherticheyt tsweert saen in tschee
De Coninck Manasses vol quader inventien+
Bermherticheyt begherende / hy vantse ree
Ezechias tot u roepende / met grooten wee+
Creech bermherticheyt / noch wil ic voorder scrijen
Tot Jonam / want hy vantse int diepste der Zee+
U bermherticheyt duert / tot allen tijen.

+

Josue. 3. b

+

Judicum. 7 f

+

1 Re. 16. c

+

Psal. 88 e

+

Psal. 72. a
Psal. 147
+
4 Re. 21. g
+

+

Jone. 3. b.

+

2. Re. 24 d

+

4 Re. 21. c

+

Isa. 38. a.

+

Jone. 2. b.
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Int out testament / hebt ghy soe merckelijck
U bermherticheyt ghetoont / maer boven al
Int nieu testament / thoont ghijse seer sterckelijck
Want ghy om te boeten Adams misval+
Uwen sone hebt ghesonden / int eertsche dal
Legghende op hem alle ons ghebreken+
Heere u bermherticheden zijn sonder ghetal
Maer inde menscheyt Christi heeftse meest gebleken+
Want noyt sondaer en wert van hem versteken+
Tbleeck aen Matheum en Zacheum den publicaen+
Apostolus Paulus mach oock wel spreken+
Heere veel bermherticheden hebdy my ghedaen+
De sondersse die u voeten / met tranen quam dwaen+
En tCananeesch vrouken dese moetent oock lijen+
Al had Petrus u versaect / ghy hebten ontfaen
U bermherticheyt duert / tot allen tijen.+

+

Joan. 3. b

+

Isai. 53. b

+

Mat. 11 d
Mat. 9. a.
+
Luce. 19 a
+
Luce. 18. c
+
1 Cor. 15 b
+
Luce. 7. f.
+
Mat. 15. c
+

+

Luce. 23 g

Met Publicanen / en sondighe menschen+
Hebt ghy u geweerdicht / te eten te drinckene
Wie sou meerder bermherticheyt mogen wenschen
Dan ghy bereet zijt / den sondaer te schinckene
De Moordenaer badt u / hem eens te ghedinckene+
Ghy gheloefde hem u rijck / niet morghen maer heden
Voor u vyanden / die u pijnden te crinckene+
Hebt ghy aen tcruys den vader ghebeden
Groot van aen de wolcken tot hier beneden+
Is u bermherticheyt alder sterckste heere
Al castijt ghy met slaghen ons overtreden+
U bermherticheyt en vergeet / ghy nemmermeere
U bermherticheyt / is lieflijck / nae Davids leere+
Een afgrondighe diepheyt / niet om verwijen
Ghy en wilt sondaers doot niet / maer dat hy hem keere+
U bermherticheyt duert / tot allen tijen.

+

Mat. 9. b. 11. c.

+

Luce. 13. f

+

Ibidem. e

+

Psal. 35.

+

Habac. 3 a

+

Psal. 68 c

+

Ezech. 1.
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PRINCE.
U bermherticheyt hebt ghy wonderlijck
Verthoont in alle u leven excellent+
Maer int eynde / is zy verthoont bysonderlijck
Makende int Avontmael u testament+
Om dat u liefde in ons sou blijven gheprent
Liet ghy ons vleesch / tot eender spijsen
En alle de ander Sacramenten gent
Als plaesteren der sielen / weerdich om prijsen
Ten hemel ghevaren / corts nae u verrijsen+
Hebt ghy ons gesonden / den heylighen gheest+
Op dat hy ons in alle waerheyt sou wijsen
En ons van scriftueren / doen smaken den keest
Al eest dat wy leven / in sonden ongevreest
Ghy en muecht u handtwerck niet benijen
Dit merckende / doet my segghen meest
U bermherticheyt duert / tot allen tijen.

+

Johan. 13. a

+

Matt. 26.

+

Acto. 1. b
Sap. 2. a.

+

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

181

REFEREYN.
O Ghenadighe heere / minnelijck vadere
Bermhertighe adere // niet om versoeten
Ick kenne / ick ben uus ghebots versmadere
Al waer ick noch quadere // ghy moghet boeten
O heere compt mijnder crancheyt te gemoeten+
Ick heb ligghen wroeten // jaren maenden en weken
Inden dreck der sonden / nu come ick u groeten
En val u te voeten // kennende mijn ghebreken
Wilt u rechtveerdicheyt mijn boosheyt wreken+
Ick werde versteken // met den vermaledijden+
Weert bijden ontrouwen knecht gheleken+
U goet inspreken // dicwils gheset besijden
Och op dat ic naemaels mach eeuwelijc verblijden
Wilt my hier castijden // dits mijn supplicatie+
Tis mijn schult heere / ic bidde om gratie.
Crachtich // machtich // warachtich // onsterflic God
Ick kenne // u minne // van beginne // ten ende
Maer lacen mijn misdaet // quaet // weerstaet u ghebot
Eeuwich licht // ic boos wicht // daensicht // van u wende
Ghy wacht // dach en nacht // ick acht // al de blende+
Ick come spade // te rade // maer u ghenade // waect
Laet my niet // int verdriet // maer aensiet // mijn allende
Ick werde ghesont // terstont // o mont // waert dat ghy spraect+
Ick heb heere // u eere // en u leere // versaect
Ter onduecht // ghenuecht // mijn jeucht // versleten
Ick onweerdich // lichtveerdich // eerdich // vat onvolmaeckt
Vol sonden // vol wonden // vol helscher honden // beten
Mijn snootheyt / maect blootheyt // grootheyt // ongemeten
Trect // vry // verwect // my // dect / ghy // mijn fallatie
Tis mijn schult Heere / ick bidde om gratie.

+

Psal. 6. a.

+

Psal. 129.
Mat. 25. d
+
Ibidem. c
+

+

Jere. 10. d

+

2 Pet. 3. bd

+

Mat. 8. a.
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Tis mijn schult Heere / ick belijdt openbaerlijck
Swaerlijck // mach ick daeromme wel suchten
Duchten // voor u stranghe oordeel / een paerlijck
Spaerlijck // doe ick duecht / maer veel quade cluchten
Gheruchten // hoor ick gheerne / van eertscher ghenuchten
Verluchten // wilt mijn herte / Heere verheven
Cleven // aen mijnen boom noch dootlijcke vruchten
Vluchten // wil ick tot u / diet muecht vergheven
Beven // moet ick vreesende / tzijne verdreven
Onbekeven // gaeft ghy den schaker u rijcke+
Sghelijcke // heeft Paulus u ghenade beseven+
Gheschreven // vinde ickt auctentijcke
Swijcke // en slaet my niet broosch vat van slijcke
Kijcke // ick op mijn quaet / my naect desperatie
Tis mijn schult Heere / ick bidde om gratie.

+

Luce. 23. f
1. Tim. 1. e

+

Gratie begheer ic Heere / ende geen recht
Recht // waert / dat ghy my werpt / in thelsche vier
Tvier // der quader begheerten / is aen my gehecht
Hecht // my aen u / alderhoochste Princier
Princier // leert my u vreesen / eer ic scheyde van hier
Hier // moet ick my kennen / der wormen aes
Aes // des vyants / door mijn sondich bestier
Tbestier // der werelt / begheer ick ay laes
Ay laes // Heere / daer mede u vergeten bynaes
Bynaes // int diepste / der hellen versmoort
Versmoort // inde sonden / was ick arm dwaes
Dwaes // was ick / dat ick niet en wrachte nae u woort
Dwoort // en heb ic niet beleeft / al heb ict ghehoort
Ghehoort // heb ick / meer nae svyants tentatie
Tis mijn schult heere / ick bidde om gratie.
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PRINCE.
Prince ick bidde u met tranen // heet
Door u bermherticheyt / die hoochst om loven // staet
Door al u lijden / dat ick te vermanen // weet
Ontfermt my arm allendich verschoven // maet
Ick kenne / mijn sonden / waren om vergroven // quaet
Doverdencken van dien / doet vleesch / en bloedt // laken
Maer want u genade / mijn misdaet te boven // gaet
Dit doet my weder / eenen moet // maken+
Sy en loven u niet / die by thelsch gebroet // blaken
Dus en laet u hantwerck niet verloren heere
Den grooten noot / my nae troost doet haken
U bermherticheyt van my / uwen toren // keere
De werelt hebbe ick uutvercoren // seere
Hier teghen en weet ick gheen excusatie
Tis mijn schult heere / ick bidde om gratie.

+

Psa. 113. d
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Refereyn.
O Onbegrijpelijck woort / wijste coopman
Die so dier gecocht hebt dmenschelijc geslachte
Ick bidde u siet my onder desen hoop an
Hier int dal der tranen / en ontbint den cnoop dan
Daer de vyant my me hout / in sijn hachte
Tscheen wel / dat ghy my seer weerdich achte
By dien / dat ghy om my hebt / veel gheleden
Daer ghy my mocht verlossen / door een gedachte
Eer ghy my den vyant / ontrockt met crachte
Hebt ghy al te bitteren strijdt gestreden
Uuten hoochsten zijt ghy gedaelt beneden
En zijt in grooter armoeden gheboren
Acht dagen out nader wet besneden
Om te voldoene voor mijn quade seden
Gaeft ghy so vroech u jonck bloet te voren
Dus heere laet my arm sondaer niet verloren
Die naer u beelde / door u hant gewrocht // is
Al heb ick door mijn schult verdient uwen toren
En wilt niet verliesen dat so diere ghecocht // is.
Ick heb u gecost menich droppel sweets // och
Menich swaer versuchten / ende bitteren traen
Ghy hebt verdragen veel couts en heets // doch
Menich bedroeft herte / voorwaer ic en weets // noch
Tduysenste deel niet / dat ghy om my hebt gedaen
Wat hebt ghy menigen sueren voetstap gegaen
Heel dagen ghepreeckt / totten avont gevast
Daer toe noch menich spijtich woort ontfaen
Wijnsuyper gheheeten en Samaritaen
Vanden boosen die ghy op haer seer hadt ghetast
Hoe wert ghy int hoefken veroverlast
Vanden Joden ghevangen / seer ongenadelijc
Ghy liet u vercoopen als een onweert gast
Om te coopen die so lutter op u past
Liet ghy u daer nae / oock leveren verradelijc
Hierom heere bidde ick u ghestadelijck
Als een die door u doot int leven brocht // is
Al heb ick u gebodt geweest versmadelijck
En wilt niet verliesen dat so diere ghecocht // is.
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Voor my liet ghy u als een dief // leyen
In Annas huys / vanden nijdigen honden
Mijn herte mocht wel door dongerief // schreyen
Want nooder en mocht minnaer / noyt van lief scheyen
Dan ghy heere van my / const ict wel doorgronden
Hoe hebt ghy my gesocht / eer ghy my hebt vonden
Van Annas huys / tot Caypham ghetogen
Daer zijnde beghect / als schaker ghebonden
Pylato ghelevert / weer van hem ghesonden
Tot Herodem zijnde uut nijde beloghen
Als een die tvolck verleyt hadde ende bedrogen
Voor den rechter valschelijck gheaccuseert
Ghegeesselt gecroont / en deerlijck bespoghen
Vanden heydenen bespot / met knien ghebogen
Verwijtelijck versproken / en gheblasphemeert
Voor my waert ghy dus onmenschelijck getracteert
Merckt dat mijn siele van uwen bloede vocht is
Al heb ick dickwils teghen u gherebelleert
En wilt niet verliesen / dat so dier gecocht // is.
Wiens minlijck aenschijn niet en mocht verschoont wesen
Wilde voor my als leproos in schijne
Bespot bespogen / gegeesselt / gecroont // wesen
So deerlijck mismaeckt / den volcke vertoont // wesen
Die al op u riepen om ghecruyst te zijne
Om haer begheerte / te voldoen ten fijne
Heeft u Pilatus verwesen onschuldichlijck
Heere niet om u sonden / maer om de mijne
En om dat te meerder mochte wesen u pijne
Gaende ter doot / als schaepken verduldichlijck
Moest ghy op u lichaem ghewont menichfuldichlijck
U cruyce selfs dragen daer ghy moedernaeckt
Aen wert ghereckt / my so ghehuldichlijck
Schinckende u bloet so overtuldichlijck
Dus bloedeloos hangende / verdroocht verspaert
Heeft u tonge noch edick en galle ghesmaeckt
O heere die voor my verheven inde locht // is
Al heb ick u door mijn sonden dickwils versaeckt
En wilt niet verliesen dat so diere ghecocht // is.
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Dat ghy my noode verliesen sout blijckt // wel
Want ghy hebt voor my u selven ghegheven
Dus by u liefde / gheen liefde / en ghelijckt // el
Want menschelijcke vrientschap die beswijckt // snel
Maer ghy sijt my totter doot ghetrouwe bleven
Waer is oyt van meerder liefde / gheschreven
Dan dat eenich vrient / tsy in wat landen
Voor zijnen vrient sou stellen zijn leven
Och Heere u liefde is meerder beseven
Want ghy zijt gestorven voor u vyanden
Dalder bitterste doot / met so grooter schanden
Dat gheen menschen tonge / en mach uut spreken
Niet met silver oft gout oft ander panden
En hebt ghy ons gecocht uut svyants handen
Maer met uwen bloede / vloeyende als beken
Uut handen voeten / uut zijde doorsteken
Siet u schaepken dat van u so pijnlijck gesocht // is
Al ben ick seer verre van u gheweken
En wilt niet verliesen dat so diere ghecocht // is.

PRINCE.
Prince der princelijcker vorsten // vrede
Wilt my aen God den vader verwerven
Doet my naer de selfde liefde oock dorsten // mede
De welcke u minlijck herte borsten // dede
Doen ghy so bitterlijck aen tcruyce wout sterven
Om den inganck te coopen / van uwer erven
Hebt ghy u suyverlijck teeder lichame
Met scherpen gheesselen laten doorkerven
Ja liever dan ghy my hadt willen derven
Liet ghy u herte doorsteken aen tcruysen rame
Och als ick dencke om de groote misquame
Om tbespotten / bespouwen / en de herde slagen
So eest wel redelijck dat ick my schame
Dat ick wil voeren eenen Christenen name
En ter liefden van u niet en wil verdraghen
Maer heere en wilt doch niet verjaghen
Mijn siele die versoncken inder sonden crocht // is
Ick roepe tot u aenhoort mijn claghen
En wilt niet verliesen dat so diere ghecocht // is.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

187

Refereyn.
O Eeuwige wijsheyt / opperste medecijn
In wiens conste / noyt faute en was vonden
My ghebreck / en is voor u Godlijck aenschijn
Niet verborghen / want ghy doorsiet alle gronden
Het lichaem is cranc / vol onghesonden
En dedel siele / na u beelde ghewracht
Is vol ghebreken / en dootlijcker wonden
In beyde te ghenesen / toont u Godlijcke cracht
Ghelijck ghy deet den gichtigen / die wert gebracht
Van vier mans gedragen / gelaten voor u voeten
O heere doet oock so / met my broosche dracht
Al heb ic lange in sonden liggen wroeten
Met Centurione / come ick u groeten
Ick verlaet my op u / gelijck hy hem verliet
Begherende wilt doch mijn pijne versoeten
Ja eest uwen wille / maer anders niet
U genade / noyt betrouwenden mensch / en verstiet
Hoe siele en lijf / vol sieckten gheresen // zijn
Heere spreect maer een woort / en ic sal genesen // zijn.
Ghy en derft gheenen pols tasten / oft water besien
Ghy doorsiet de nieren / de leden de vinnen
Dit wetende / doet my tot uwaert vlien
Wie mach der menschen natuere / beter kinnen
Dan de schepper die mensch is worden uut minnen
Dus en moecht ghy in u conste niet falen
Ghy en behoeft geen gelt / ghy en staet na geen winnen
Met danckbaerheden machmen u betalen
Sterflijcke medecijns die mogen wel dwalen
De waerheyt van desen is dicwils gheproeft
Dus wil ick alleene raet aen u halen
Ghy weet beter dan icke wat my behoeft
Heb ick tegen u misdaen / des ben ick bedroeft
Tis mijn schult / ick kenne mijn sondich bedrijf
Ick hebt wel verdient dat my siecte dus toeft
Maer ghy zijt de medecijn voor siele / en lijf
Dus roepe ick tot u al even stijf
Hoe vol pijnen / dat aderen en pesen zijn
Heere spreect maer een woort / en ic sal genesen // zijn.
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Ick sie my selven / vol sonden crielen
En ick vinde / dat dicwils dwelck my therte maeckt swaer
Sieckte des lichaems / comt uut sieckte der sielen
Deeuwige wijsheyt / toont ons dit selve waer
Aenden siecken die achtendertich jaer
By de Pilcijne / cranck hadde ghelegen
Siende mijn conscientie / vinde ick daer
Dat ick wel weert ben / tzijne gheslegen
Nochtans come ick tot u so siecke plegen
Tot den medecijn / mijn cranckheyt ontdenckende
Ick weet wel ghy zijt tontfermen ghenegen
En u goetheyt / is boven mijn boosheyt streckende
Te bidden is my den noot / verweckende
Want de siele is cranck en oock dlijf wacharmen
Sijt my u hulpe / dan niet ontreckende
Met den blinden man / so hoort mijn kermen
O Jesu Davids sone / wilt mijns ontfermen
Hoe sieckte my quelt / ick blijf by desen // fijn
Heere spreect maer een woort / en ic sal genesen // sijn.
Eert den medecijn / wilt hem niet versmaden
Staet in schriftuere / openbaer gheschreven
Dit weet ick wel heere / maer uwer ghenaden
Betrouwe ick best / want ghy hebt gegeven
Den cruyden haer cracht / den medecijn het leven
Wijsheyt verstant / conste / en clergije
Dus wil ick met betrouwen / vast aen u cleven
Niemant en mach my beter helpen dan ghije
Metten crancken vrouken / ick dit belije
Die u cleet raeckte / uut betrouwender adere
Thare was verquist / door meesterije
Nochtans en had zijt / maer te quadere
Maer si vant hulpe aen u / o minnelijck vadere
Ghy gheneest sonder pillen / drancken / oft sopen
Cruepele / blinde quamen alle gadere
En wie tot u quam / u genade stont open
Dit merckende / doet my in u oock hopen
Hoe groot mijn ghebreken / voor u Godlijc wesen // zijn
Heere spreeckt maer een woort / en ic sal genesen zijn.
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PRINCE.
Met den thien leprosen / stae ick van verre
Merckende mijn snootheyt / en u groote weerde
Des ick by u niet comen / en derre
Nochtans al ben ick asschen / en eerde
Als TCananeusch vrouken / ick int bidden vol heerde
Ghy moecht my suyveren / eest dat ghy wilt
Ick begeer ootmoedelijck / soo zy begeerde
Geen heel broot / maer een brocxken u weynich schilt
Gheneest mijn siele / en ick ben ghestilt
Want svleesch crancheyt / is dicwils der sielen feeste
De Geest wert verdruct / wanneer36 tvleesch vercrilt
En dan leeft de mensch / ghelijck een beeste
Ick begeerdet wel beye / maer eerst het meeste
Dats gesonde der sielen / en op dat ick mach
Int lichaem u dienen / laet my ten keeste
U goetheyt smaken / en geeft my noch dach
Om my te beteren / en betaelt ghy mijn ghelach
Door u gratie / die eeuwich / moet ghepresen // zijn
Heere spreect maer een woort / en ic sal genesen // zijn.

36

Verbeterd uit wannneer.
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Refereyn.
O Doot door u memorie ick vereyse
Weer ic voorwaert gae oft achterwaert deyse
Ick en mach u niet ontvlien / dit doet my beven
Ick moet wech ic en weet waer leyt de reyse
Weer ter hellen / oft ten hemelschen paleyse
Maer tis seker al dat ontfaen heeft leven
Moet sterven tvonnis is so ghegeven
Hier tegen en is oock gheen appellatie
Mijn dagen zijn getelt / mijn jaren sijn geschreven
Alle uren werde ick ter doot ghedreven
Ick en weet hoe oft waer tijt oft spatie
Mijn sonden sijn vele sonder comparatie
En svyants tentatie sal my dan bevechten
Dus mach ick arm sondaer wel roepen om gratie
Want sou my God / naer mijn verdiensten rechten
Ick werde ghelevert den helschen knechten
O bermhertige Jesu / dus roepe ick dy aen
Heere alst my al afgaet wilt my dan bystaen.
Als sieckte my quelt / niet om verstrangen
Als den neuse scherpt / en de blosende wangen
Verbleecken / de lipkens bestaen te blauwene
Alsmen roept om biechte / alsmen tcruys gaet langen
Als diveersche pijnen / mijn lichaem prangen
En als den pols beghint te flauwene
Als treeusweet hem pijnt door tvel te dauwene
Tvleesch nae trotten walgelijck te stinckene
Als de huyt / eertachtich / begint te grauwene
En therte / van uren / tot uren / begint te nauwene
Alsmer gaet couten van graven van sinckene
En mijn vrienden / om tgelt / bestaen te dinckene
Die meer mijn goet / dan mijn leven begheeren
Alsmen Gods lichaem my brengt met clinckene
En alsmen de leden gaet Olijen / en smeeren
Als mijn maghe gheen spijse / en can verteeren
O Christe Jesu wilt u ooghen op my slaen
Heer alst my al afgaet wilt my dan by // staen.
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Als memorie faelgeert / de crachten beswijcken
En der doot voorboden / openbaerlijck blijcken
Als mijn magen die naer my / mijn goet sullen erven
Mijns niet en achten / maer na plonderen kijcken
Als de dootlijcke nopen / ter herten waert strijcken
En de leden vaste allenskens sterven
Als ick allen eertschen troost moet derven
En alleene moet comen voor Gods presentie
Rekeninghe doen / en den kerf af kerven
Wat ic misdaen hebbe / waer en hoe menich werven
Ende als mijn arm beladen conscientie
Van cleynen ghebreken / maect groote mentie
Die ick ghesont zijnde niet eens en achte
Als ic Gods strange / rechtveerdighe sententie
Van uren tot uren / ligghe en verwachte
Als den dach voorby is / en het naect den nachte
En my twijfelt / weer ic sal verdoemt zijn / oft vry // gaen
Heere alst my al af gaet / wilt my dan by // staen.
Als lutter yemant meer / met my vermaect // is
Deene moede gedient / dander moede gewaect // is
En elck mijnder moeyten / begint te verdrietene
Als den mont bitter / therte dorstich / verspaect // is
Als darme siele / die van duechden naect // is
Sorcht Gods rechtveerdicheyt / te genietene
Als dlichaem van vreesen begint te verschietene
En de tonghe niet meer / en can ghespreken
Alsmen daer wijwater / bestaet te ghietene
En tscheepken hem pijnt na zijn haven te vlietene
Alsmen de ghewijde keerse / doet ontsteken
Therte wil bersten / en dooghen breken
Als daer geen hope / en is / te ghenesene
En my sullen gheheyscht werden / jaren / en weken
Van dat ick begonste / eerst yet te wesene
Och alsmen dendelveers / begint te lesene
En de werelt sal segghen van my / tfy // saen
Heere alst my al afgaet / wilt my dan by // staen.
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PRINCE.
Princelijck Prince / door u liefde heet
Door u minnende herte / dat aent Cruyce spleet
Door u open vijf wonden vloeyende root
Staet my by inde ure / die ick niet en weet
Ontfermt mijns dan / door u bloedich sweet
Dwelck ghy storte / int Hoofken / uut vreese der doot
Als ick ligghe en gape / in duyterste noot
En my niet volghen en sal / dan mijn wercken
Sijt dan mijn leytsman / mijn Prince / mijn hoot
Jont my te nuttene / dlevende broot
Dwelck / my in mijn pelgrimagie / mach stercken
Geeft my warachtich berou / als kint der kercken
Volcomen biechte / al mijn Sacramenten
En wilt my beschermen / onder u vlercken
Als my bevechten / de helsche serpenten
U bitter doot / wilt in mijn herte prenten
Mijn sondige besmette siele / muecht ghy // dwaen
Heere alst my al afgaet / wilt my dan by // staen.
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Refereyn.
O Vader van alle redelijcke gheesten
Moghende schepper / van alle creaturen
Enghelen / menschen / voghelen / dieren / beesten
Al dat hem op dlant / oft in zeer mach rueren
Heeft van u dwesen / maer door dminlijc berueren
Hebt ghy den mensch ghemaect / uus beelts gelicke
Al hadt hy u veracht / door zijn quade cueren
Ghy quaemt als mensch / de doot besueren
Om den mensch te openen / zijns vaders rijcke
Dit denckende / bidde ick / arm mensch van slijcke
Die my grootelijck hebbe / teghen u ontgaen
Merct in my u beelde / op dat aen my blijcke
U groote ghenade / slaet my geen swijcke
Laet u bitter doot voor mijn sonden staen
Als ghy de hant hebt / gheheven om slaen
Laet vallen de roeye / uut uwer ghenaden
Al heb ick u veracht en den vyant ontfaen
Heere en wilt u beelde doch niet versmaden.
Sout ghy u schaepken dat ghy hebt ghesocht
Met soe grooten arbeyt / laten gaen verloren
Het ghene dat ghy soe diere hebt ghecocht
En u selven voor hebt / ghegheven te voren
Sout ghy dat vernielen in uwen toren?
En eeuwelijck verwerpen van uwen aenschijne?
Neen heere ghy hebt my te sere vercoren
Want ghy zijt voor my een mensch gheboren
En hebt voldaen voor alle de pijne
Die ick verdient hebbe / dus stelle ick mijne
Hope in u dat ghy my sult vergheven
Mijn misdaet / en my ontfermen ten fijne
U dierbaer bloet / is mijn medecijne
U lijden mijn blijschap / u doot mijn leven
Dus wil ic met betrouwen vast aen u cleven
Al vinde ick my met sonden beladen
Ic segge want u genade gaet boven schreven
Heere en wilt u hantwerck / doch niet versmaden.
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Heere ben ick niet dmaecsel uwer handen?
Dus thoont aen my u vaderlijcke trouwe
Ben ick gheloopen den vyant in zijn tanden?
Nae u ghebodt niet gheleeft als ick souwe
Lijdt met mijnder crancheyt / want ic wel wouwe
Al ben ick quaet / dat ick waer betere
Ick schaem my als ic mijn sonden aenschouwe
Och hoe ickse bedecke berghe oft vouwe
Ick weet wel ghy zijt mijnder wercken metere
Sijnse in hoecxkens geschiet / jae noch secretere
Want u oogen / diepste der herten doorgronden
Waer blijve ick dan arme sondighe sletere
Ick bidde u Heere ontbint de vetere
Daer ick door / mijn boosheyt mede ben ghebonden
Ick werp my gheheel / in u bloedighe wonden
Te min can my de vyant / gheschaden
Al wert luttel Olijen in mijn Lamken vonden
Heere en wilt u hantwerck / doch niet versmaden.
Prince boven alle princen van machte
Voor uwen dingstoel ick neder kniele
Volcomen remis / ick van u verwachte
Al eest dat ick vol sonden criele
Weert dat ick inden gront der hellen viele
Dit ken ick Heere / maer ick heb gheappelleert
Voor den throon der genaden / dus verlost mijn siele
Uuten stricke / eerse de vyant verniele
Die nae mijn verdoemenisse seer laboreert
Mijn eyghen conscientie my accuseert
Dus en can ick nergens inne ghehopen
Dan in u ghenade / die verre triumpheert
Boven mijn sonden / dus heere my salveert
In u minnende herte / dat elcken staet open
Die willen waer nemen u vaderlijcke nopen
En doen en laten / nae u Godlijcke raden
Al is doude slange in mijn herte ghecropen
Heere en wilt u hantwerck / doch niet versmaden.
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Refereyn.
O Alderhoochst Godlijcke / Majesteyt
Heylighe dryvuldicheyt / ongheschepen
Ick kenne mijn schult / och noyt booser seyt
Hoe grootelijck heb ick / my teghen u misgrepen
Mijn edel siele / daer ghy onvernepen
U Godlijck beelde / in hadt gheprent
Die heb ick bevlect / met veel sondigher strepen
Jae u Godlijcke munte / nalijcx uut gheslepen
Door quaet ingheven / en mijn consent
Daer inne ontfaende / het helsche serpent
Dus ben ick vader / ick moet belijen
Van u vervrempt / der hellen ontrent
Seer miserabel / talder cranckheyt ghewent
Ghierich / gulsich / traech / vol hooveerdijen
O Medecijn ick roepe sonder vermijen
Wel wetende dat ghy zijt van natueren milt
Al ben ick vol gheestelijcker leprosijen
Heere ghy muecht my suyveren / eest dat ghy wilt.
Tghene dat ghy wilt doen / des hebt ghy macht
Want ghy Abrahams kinderen / cont maken van steenen
En alle siecken / die tot u werden ghebracht
Ghenaest / de cruepele deet springen op haer beenen
Die thien leprose / met eenen woorde const reenen
Suyvert oock mijn siele / die deerlijck is besmet
Door u godlijcke macht / die niet en mach vercleenen
In u staet mijn hope / in anders gheenen
Ick weet wel ick ben nae u Godlijcke wet
Weert om mijn onsuyverheyt / uut den volcke geset
Als een doot ledt / van uwen lichaem ghesneden
Want door mijn stinckende boosheyt wert belet
Dinvloeyen uwer gratien / in dit percket
Vindende my selven / uut ootmoedicheden
Stae ick van verre / met innigher beden
Roepende en werde ick niet ghestilt
Segghende met den leproos / mismaect van leden
Heere ghy muecht my suyveren / eest dat ghy wilt.
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Als ick aenmercke / mijn groote allendicheyt
Uut schaempten ben ick / als de verveerde
Ic en vinde niet dan smette / in mijn inwendicheyt
En mijn stinckende vleesch / noydt duecht en begeerde
Heere ick ben de vermaledijde eerde
Daer niet dan Dijstelen en doornen uut en gaen
Sout ghy my oordeelen / nae mijn weerde
Ghy sout metten rechtveerdighen sweerde
Siele ende lijf alle beyde verslaen
Siet my arme mismaeckte / doch voor u staen
Eest dat ghy wilt / ghy muecht my ghenesen
Segt ick wil / meest suyver / en het wert ghedaen
Op dat weercomende / met den Samaritaen
Ghy van my muecht werden / grootelijc gepresen
Suyvert eerst mijn siele / ende oock nae desen
Dwingt mijn vleesch / dwelc tegen den geest vercrilt
Al ben ick seer walghelijck / voor u Godlijck wesen
Heere ghy moecht my suyveren / eest dat ghy wilt
Met gevouden handen / met uutgherecten armen
Roepe ick luyde uut grooter nootsaken
O Jesu gebieder / wilt mijnder ontfermen
Ghy die van onsuyver / cont suyver maken
De quade begheerten / vierich in my blaken
Inden sloot der onreynicheyt versinckende
By my selven en can ick niet uutgheraken
Dit wetende / doet my nae hulpe haken
Tcleet dat ic int doopsel ontfinck / claer blinckende
Heb ick besmet / dus ben ick stinckende
Voor u heere / meer dan eenen dooden hont
Davids sone weest mijnder ghedenckende
Sijt my een dropken der ghenaden schenckende
Uut der levender fonteynen / sonder gront
Verlost my heere / eer my de helle verslont
Want al werde ic om mijn sonden gebraden gevilt
Ic en mach niet genesen / maer ist dat ghijt my jont
Heere ghy muecht my suyveren / eest dat ghy wilt.
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PRINCE.
Met gheboghen knien / ick voor u welve
Want ick vinde my selven / ick moet u clagen
Vol der onreynicheyt / ja donreynicheyt selve
Ben ick en gheweest hebbe / van kintschen daghen
Siende mijn onsuyverheyt crijghe ick mishaghen
Want ick my daer door vinde in Gods haet
Och heere hoe sal ick u gramschap verdragen
Ick kenne ick hebt verdient veel plaghen
Wetende uwen wille / bleef ick obstinaet
U godlijck saet en heeft in my niet ghevaet
Hoorende u woort / en heb ic niet onthouwen
Vallende bijden wech / eest vertreden jaet
In my steenighe eerde / u godlijck Prelaet
Eest verdort / vanden doorne liet ickt verdouwen
Maer al is mijn boosheyt weert om verspouwen
Ghy zijt mijn hope en eenen stercken schilt
Al is mijn siele eyschelijck int aenschouwen
Heere ghy moecht my suyveren / eest dat ghy wilt.
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REFEREYN.
O God Adonay niet om verhoogen37+
Beghinsel en eynde een God divine+
Wilt nederwaert slaen / u Goddelijcke oogen+
U arm ghewont schaepken / brengt medicijne+
Dwelck blindelijck doolt / inder weerelt woestijne+
Ter hellen waert loopende / met grooten scherden+
So ghy Paulum omvingt / met Godlijcken schijne+
Verlicht my oock heere op dat ick ten fijne+
In mijn boosheyt niet en mach volherden
De selve ghenade / moet my ghewerden
Die ghy den moordenaer / aent cruyce beweest+
Devangelische sondaersse noem ick ten derden+
Aen u voeten ligghende my als haer gheneest
Metten Publicaen daermen in Luca af leest+
Wil ick int roepen altijt ghestadich // zijn
Heere wilt my arme sondaer ghenadich zijn.+

+

Judit. 16.
Apoc. 22.
+
Job. 22.
+
Psal. 118.
+
Esaje. 53.
+
Esaje. 5.
+
Acto. 9.
+
Psal. 12.
+

+

Luce. 23.
Luce. 7.

+

+

Luce. 18.

+

Luce. 18.

+

Ontfermt mijns heere want ghy segt doch selve
Dat ghy de doot des sondaers / niet en begheert+
Och als ick den gront / mijnder herten door delve+
So vrees ick seere / u rechtveerdich sweert+
Ick oordeel my selven / der hellen weert
Want ick vinde mijn siele / vol dootlijcker wonden+
Maer ick weet wel heere so schriftuere vercleert
Ghy sijt een slindende vier diet al verteert+
Wiens ghenade is meerder / dan mijn sonden+
Manasses die heeft dit wel bevonden+
En Petrus die u drijmael versaeckte+
Doverspelich vrouken / is van u ontbonden+
Zacheus wert salich doen ghy hem naeckte+
David aen zijnen pays / oock ghenaeckte+
Dus hope ic / ghy en sult my niet versmadich // zijn+
Heere wilt my arme sondaer ghenadich // zijn.

37

+

Psal. 50
Ezech. 18
+
2 Cor. 13.
+
Psal. 118.
+

+

Luce. 10.

+

Hebre. 12
Psal. 144
+
2 Para 36
+
Matt. 26.
+
Joann. 8.
+
Luce. 19.
+
2 Reg. 12.
+
Psal. 12.
+

Vanaf hier werden met potlood een groot aantal zowel enkele en dubbele schuine strepen
ingevoegd als dubbele punten, vraagtekens etc. Hier zijn alleen de gedrukte tekens
weergegeven.
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Ick suchte ick roepe avont ende morgen+
Als een swalve jonck Heere hoort mijn clagen+
Sult ghy u aenschijn noch lange / van my verborghen+
Naer dien dat my / mijn sonden mishagen
O Heere waer zijn / mijn voorleden dagen+
Die ghy my hadt verleent / tot mijnen profijte+
Ick hebse misbruyct dus vreese ic der plagen+
Den dach met manden uutghedragen
Mijns kints ghedeelte / ben ic ooc quijte
Ick en ben niet weert tis recht dat ick crijte
Minlijcke vader al hebt ghy my gheschapen
U kint te heeten dus begheer ic met vlijte+
Maeckt my als eene / van uwen cnapen+
Laet my inder doot / niet eeuwelijc slapen+
Hoe wel mijn boosheden / seer overdadich // zijn
Heere wilt my arme sondaer genadich // zijn.
Hoe sout ghy my gratie connen ontseggen
Die ghy allen menschen so mildelijc gheeft+
TCananeetsch vrouken wil ic voor oogen legghen
Van wiens dochter / ghy den duyvel verdreeft
Ghy hoordese int leste al scheent dat ghy keeft
Want u eygen natuere / die is ontfermen+
Al heb ick seer lange / in sonden gheleeft
In duechden voortgegaen ghelijck den creeft
Wilt mijn versteent herte / met liefden verwermen
Vander onsterflijcker doot / wilt my beschermen+
Straft mijn misdaet hier door tribulatie
Denct dat ick eenich en aerm ben niet om veraermen+
Te eer verwonnen door svyants tentatie
Ick heb de roeye verdient maer roepe om gratie+
Ick wil my beteren al mocht wat spadich / zijn+
Heere wilt my arme sondaer ghenadich // zijn.

+

Esai. 38.
Psal. 26.
+
Job. 13.
+

+

Job. 8.
Mat. 25.
+
Sapi. 15.
+

+

Luce. 15.
Luce. 15.
+
Psal. 12.
+

+

Sapi. 15.

+

Psal. 144

+

Psal. 50.

+

Psalm. 6.

+

Gene. 18.
Luce. 15.

+
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PRINCE.
Ick heb u vertorent grotelijck+
Hoe sal ick my voor u derren verthoonen+
Daer alle my misdaet / sal blijcken blootelijck+
Als ghy elcken sult / nae zijn wercken loonen+
Ghy en zijt gheen uutnemer / der persoonen+
Rechtveerdich rechter die alle boosheyt wreect+
De boose en sullen doch by u niet woonen+
Wilt om uus naems wille / mijn misdaet verschoonen+
Ghy die de sondaers roept my niet en versteect+
Ick werdt ghesont eest dat ghy een woordeken spreeckt+
Wilt ghy my suyveren ghy hebt de macht+
Ghy doorsiet mijn herte / en weet wat my gebreect+
Tegen u geboden / heb ick begeert en ghedacht+
Quaet heb ick ghewilt / en dat ick wilde volbracht+
Niet achtende al mocht der sielen schadich // zijn+
Heere wilt my arme sondaers genaden zijn.

+

2 Reg. 12
Psal. 142
+
1. Cor 4:
+
Matth. 16
+
Roma. 1.
+
Psal. 7.
+
Psalm. 5.
+
Esai. 48.
+
Matt. 11.
+
Matth. 8.
+
Matth. 8
+
Hiere. 17.
+
1. Cor. 10.
+
Psal. 50.
+
Psal. 10.
+
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Refereyn.
ALderhoochste mogentheyt onbegrijpelijck
Drievuldich in persoonen een God onendelijc
Die alle dinck hebt gheschapen rypelijck
En oock onderhoudende zijt behendelijck
Aenhoort my arm sondaer die allendelijck
Tot u roepe / suchtende swaerlijck
Ay lacen / ick heb ghedoolt soo blendelijck
Des is mijn siele bedroeft inwendelijck
U milde gratie begheerende eenpaerlijck
Mijn crancheyt heere die siet ghy claerlijck
Ende alle mijn boosheyt / zijt ghy wetelijck
Weer zy heymelijck / gheschiet zijn oft openbaerlijc
Int diepste der herten / siet ghy secretelijck
Dus bid ick u door u goetheyt onmetelijck
Laet my gratie / genieten voorspoedelijck
U edel handtwerck / en weest niet verghetelijck
Heere vergheeft mijn schult / ic bidts ootmoedelijc.
Soude ick mijn sonden / noemen bysonderlick
Twaer my onmogelijck want sy zijn ontellick
Leelijck afgrijselijck diepe / en wonderlick
Certeyn mijn brooscheyt / en waer niet wel spellick
Tvleesch steect / tegen den geest / altijt rebellick
En de werelt vecht my ane seer sterckelick
Ick Luyster nae haer / want ick ben ghesellick
De boose gheest / die is my oock quellick
Dit heeft my dicwils / doen sondighen merckelick
Met wille / en consente / en oock werckelick
Mijnen even mensche zijnde onstichtelijck
Al hoor ick schriftuere uut leggen clerckelick
Ay lacen dat waeyt / my af soo lichtelick
Met openen ooghen / onvoorsichtelick
Loop ick ter hellen waert / seer onvroedelick
Nochtans roepe ick tot u even ghedichtelick
Heere vergeeft mijn schult ick bidts ootmoedelick.
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Met bevender herten / ongerustelick
Vreese ick heere u oordeel afgrijselick
Ick hebbe gheleeft / alsoo wellustelick
De ziele verghetende dlichaem spijselick
En ick weet soo schriftuere seyt adviselick
Dat ghy elcken int oordeel sult zijn verthoonlick
Mijn leelick sonden / seer misprijselick
En boven al is vreese in my rijselick
Dat ick daer selve moet zijn persoonlijck
Niet dan de duecht / en wert ghy dan croonlijck
En aylacen / die vinde ick in my seer dinlick
Maer alle sonden ben ick ghewoonlick
Vleeschlijck levende / als mensche sinlick
Nochtans heere begeer ick minlick
Laet my inde helle niet branden gloedelick
Maer op dat ick u rijcke mach sijn gewinlick
Heere vergeeft mijn schult ick bidts ootmoedelick.
O heere ghy moecht my verdoemen gherechtelick
Want ick u vergramt hebbe menichfuldichlick
U godlijcke macht / ghevreest seer slechtelick
U gebodt overtreden / onghehuldichlick
Voor u bloet gestort / seer overtuldichlick
En heb ick u noyt eens gedanct ghereckelick
Seynt ghy my lijden ick neempt onverduldichlick
Nochtans en castijt / ghy my niet onschuldichlick
Ick hebt wel verdient door mijn sonden vleckelick
Met duysent middelen / zijt ghy my treckelick
Tot penitentien my verwachtelick
Maer ick heb geleeft alsoo hertneckelick
My grouwelt / als ick des ben ghedachtelick
O bermhertighe vader castijt my sachtelijck
Straft my niet in uwen toren verwoedelijck
Ick roepe tot u met woorden clachtelick
Heere vergeeft mijn schult / ick bidts ootmoedelijc.
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Mijn eyghen / wercken / zijn my verdoemelijck
Want ick heb gheleeft / seer ypocrijtelijck
Van mijnen weldaden / my beroemelijck
En ander menschen / haer crancheyt verwijtelijck
Teghen mijnen naesten / stuerlijck en spijtelijc
Heb ick my ghehadt38 / seer ongenadelijck
Dat tot wellust des lichaems / scheen profitelijck
Heb ick gesocht / seer appetijtelijck
Niet achtende al wast / der sielen schadelijc
Van eertscher ghenuchten / was ick onversadelijck
En hoe meer ghepleecht hoe meer ghebrekelijck
O heere al come ick seer misdadelijck
Teghen u ben ick mijn biechte sprekelijck
O milde vader zijt my niet verstekelijck
Weest u verloren kint / niet heel ontgoedelijck
Weest nae mijn verdiensten / mijn misdaet niet wrekelijck
Heere vergheeft mijn schult ic bidts ootmoedelijc

PRINCE.
Princelijck Prince boven alle princen heerlijck
Al heb ick tegen u / gesteken / hooveerdelijck
En weest u aenschijn / van my niet keerlijck
Al heb ick u gratie ontfaen / onweerdelijck
Denckt dat ick ben / een cranck / vaetken eerdelijck
En dat my de vyant aenvecht / so fierlijck
Laet u rechtveerdicheyt / niet snijden sweerdelijck
Want ick om gratie / roepe volheerdelijck
Al heb ick deertsch goet / bemint seer ghierlijck
Gulsich oncuysch / en seer putertierlijck
Gram traech geweest mijnen naesten benijdelijck
Peynst dat ghy my hebt ghecocht so dierlijck
O Heere weest / met mijnder cranckheyt lijdelijck
Al heb ick alle duecht geweest vertijdelijck
Fonteyne der genaden / zijt op my vloedelijck
Wilt my u aenschijn thoonen blijdelijck
Heere vergeeft mijn schult ic bidts ootmoedelijck.
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Verbeterd uit gbehadt.
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Refereyn.
O Eeuwich licht / alderclaerst in schijne
Vader Sone heylich Gheest / een God divine
Hoe deerlijck werde ick al ist my pijne
Van u ghetoghen
Den geest haect om met u vereenicht te zijne
Maer smenschen vleesch vol van fenijne
Dat is altijt ick proeft wel aen dmijne
Ter eerden gheboghen
Tfy valsch fenijn in deertsch paradijs ghespoghen
In dmenschelijck herte dwelck wy al erven
Van ons ouders / door de slanghe bedroghen
Tquaet hebben wy van moeders borsten gesoghen
Daer wy tijtlijck / en dicwils eewich door sterven
Den geest versmaet wellust / tvleesch en wilts niet derven
Dus doe ic met Paulo / tegen mijnen danc
Tquaet dat ick niet en wille / menich werven
Den geest is bereet / maer tvleesch is cranck.
Den geest begeert / al hemelsche dinghen
Het vleesch wilt lachen / spelen en singhen
Hoveren / boeleren dansen en springhen
Ydelheyt hantieren
Den geest sou geerne / de sinnelijcheyt dwinghen
Maer tbroosch cranc vleesch en wilts niet gehingen
Ja tpijnt hem den geest selve tonder te bringhen
Met duysent manieren
Dus mach ick wel segghen / naer Jobs crijeren
Smenschen leven is niet van daghelijcx strijen
Den Geest wil therte tot Gode op stieren
Maer tvleesch slachtende donredelijcke dieren
Wil hem in sienlijcke dinghen / verblijen
Den geest wil tegenspoet verduldichlijck lijen
Tvleesch schroemt daer tegen en maect groot gejanck
Dit merckende doet my segghen by tijen
Den Geest is bereet maer tvleesch is cranck.
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O sterflijck vleesch ontfanghen in sonden
In sonden gheboren in wellust verslonden
Pijnt ghy u Gods wet door u eyghen vonden
Te verstekene
Saen volghende den raet / vanden helschen honden
Dus quetst ghy den gheest / met veel dootlijcke wonden
Ick bestae / als die gheerne waer ontbonden
Met Paulo / te sprekene
O eerden huysken haest u te brekene
Dwelck den edelen geest / deerlijck hout gevangen
Dat ick mijnen schepper als donbeswekene
Mach opelijck sien / sonder eenich dekene
In Jerusalem waer nae is geests verlanghen
Maer ay lacen tvleesch gaet contrarie gangen
Den geest wil in god rusten vry / en vry en vranck
Maer tvleesch wil al aen de creatueren hanghen
Den geest is bereet maer tvleesch is cranck.
Den geest sou geerne de sonden versaken
Maer dallendich vleesch en wiltse niet slaken
Tquaet hinderlijck vier gevoel ick in my blaken
Daer Johannes af schrijft
In veel periculen int slapen int waken
Vinde ick my selven / door svleesch ghenaken
En desen vyant hoe sal ickt maken
Altijt by my blijft
Ick moeter me huyshouwen oft ic waer ontlijft
Die mijn doot soect moet ick natuerlijck minnen
Hoe seere dat den geest teghen tvleesch ooc kijft
De natuerlijcke liefde / is soe vast verstijft
Dat hem den geest uut liefden wel laet verwinnen
Desen dootlijcken vyant / heb ick van binnen
En ick moet hem geven spijse ende dranck
Al wil ick somtijts / wat goets beginnen
Den geest is bereet maer tvleesch is cranck.
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Het vleesch wilt altijt teghen die reden // zijn
Want als ick wil waken oft in ghebeden // zijn
Ick gevoel een ander wet in mijn leden // zijn
Die Gods wet teghen // is
Den geest sou geerne ter hemelscher steden // zijn
Maer vleesch sou altijt wel hier beneden // zijn
Mocht wellust gebruycken het sou te vreden // zijn
Daert toe gheneghen // is
Den geest sou geerne39 hoe swaer dat int wegen // is
Sijn vyanden minnen soe Christus bevel // liet
Maer mijn sondich vleesch / soe boos int plegen // is
Het wilt hem wreken wanneert ghesleghen // is
Wie dat hem quaet doet die en jonnet niet wel // siet
Wilt den geest abstineren tvleesch sulc ghequel // vliet
Dus God dienende / en Baal / gae ic manck
Al maeck ick somtijts / een goede opstel // yet
Den geest is bereet maer tvleesch is cranck.

PRINCE.
Princelijck prince staet my in staden // heere
Maect dat ick u wegen en u toepaden // leere
Des ick my heel tot uwer ghenaden // keere
Ick moet u claghen
De werelt staet nae mijn verraden // seere
Svyants temptatien my noch schaden // meere
Tweerspannich vleesch / en wil niet versmaden // eere
Maer daer naer jaghen
Den geest sou gheerne u heere behaghen
Om eeuwelijck te wesen met u ghetroont
Maer tvleesch en wilt zijn cruyce niet draghen
Het prijst gemack / en goede daghen
En begeert sonder strijden te wesen ghecroont
Ic vinde dat in mijn vleesch / geen duecht en woont
Maer niet el dan boosheyt / en sondigen stanck
Dus segghe ick hoe wel dmy lutter schoont
Den geest is bereet maer tvleesch is cranck.
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Refereyn.40
ONgrondelijcke wijsheyt eeuwige claerheyt
Wiens goddelijcke oogen / alle herten doorsien
De veelheydt onser sonden oock de swaerheydt
Meet ende weecht o onbedriechlijcke waerheyt
Ghy kent ons wercken te voren eer si gheschien
Hoe sal ick my dan derren thoonen mitsdien
Dat ick my met sonden / vinde seer belast
Nochtans en can ick u nergens / ontvlien
Want waer ick my berge u oogen my bespien
En niet alleen ons quaet / ghy en ondertast
Maer oock elck goet werck des ben ick mispast
Uut wat gront tgheschiet is des sijt ghy proevere
Waer sal ick dan blijven ick vinde my beclast
Met veel quader begeerten des mijn boosheyt wast
Van Jare te Jare des ben ick te droevere
Maer want ghy zijt een lancmoedich vertoevere
Den sondaer sparende om dien te behouwene
Ick come tot u / met vollen betrouwene.
Ick come tot u al beyde ick op dlangste41
Als een misdadich mensche / tot zijnen rechtere
Als ick dencke op u rechtveerdicheyt strangste
So ontsinct my den moet nalijcx van ancxste
Peysende op u bermherticheyt echtere
So roepe ick heere weest mijn onthechtere
Vanden banden daer ick mede ben ghebonden
Comt helpt my strijden vroemste campvechtere
Om my te weeren / ter werelt noyt slechtere
Oft crancker mensche dan ick ghevonden
Dootlijck ghebeten vanden helschen honden
Come ick tot u als tot eenen surgijn
Behoevende raet ontdecke ick mijn wonden
Oock come ick tot u vol onghesonden
Als de siecke / tot eenen wijsen medecijn
Ick thoone mijn crancheyt / voor u godlijc aenschijn
Want ghy geen siecte / en pleecht te schouwene
Ick come tot u met vollen betrouwene.

40
41

Hierboven staat met potlood Non est.
In de marge staat een letter ‘b’.
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Als een schamel bedelaer arm en beroyt
Come ick tot u / heel / van duechden naect
Tgoet dat ghy my verleent hadt / heb ick verstroyt
En deerlijck verquist / maer want ghy noch noyt
Ghebreckelijcken bedelaer / en ghebraect
Soe en ben ick u biddende niet misraect
In ghenaden en muecht ghy niet zijn verrijct
Den biddenden moordenaer ghy niet en verstaect
De schreyende sondersse ghy niet en verspraect
Hoe wel mijn boosheyt groot als deser blijct
By u bermherticheyt si niet meer en ghelijct
Dan een droppel waters by die heel zee
Al eest dat u rechtveerdicheyt / niemant en wijct
Een bermhertich oordeel over my strijct
Latet sweert der rechtveerdicheyt blijven int schee42
Ghenadighe heere breect de roeye ontwee
Al bestae ick in u liefde te vercouwene
Ick come tot u / met vollen betrouwene.
Ick come tot u als een misdadich kint
Tot sinen milden vader soe tbetaempt
Valle ick u te voeten / seer droeve ghesint
Om dat ick u niet en heb ghevreest en ghemint
Ghelijck mijnen vader des ben ick beschaempt
Maer denckende hoe ghy inde werelt quaemt
En wert een slave / om ons te vrijene
En dat ghy uut liefden / ons menscheyt aennaemt
Soe weet ick wel dat ghy den sondaer laemt
Al schijnt ghy somtijts hier te castijene
Ghy bedroeft tijtlijck om eeuwich te verblijene
Dus goedertieren vader / my niet en onterft
Pijnt alle mijn vleeschelijckheyt af te snijene
Op dat soe hier by tijtlijcken lijene
Alle mijn schult mach werden af ghekerft
En dat den geest mach leven / als dlichaem sterft
In uwer liefden / sonder te verflouwene
Ick come tot u met vollen betrouwene.
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Heere ick come tot u / als tot mijnen vrient
Dien ick ontrou gheweest hebbe boven maten
Cussende de roeye die ick heb verdient
Want ick vinde my selven soe broosch gheen jent
Dat ick rechtveerdelijck moest zijn verwaten
En quaem my u bermherticheyt niet te baten
Dlicht uwer gratien my dickwils gheschenen
En heb ick alleene niet inne ghelaten
Maer oock al willens / ghestopt de gaten
Dies is alle duecht heel in my verdwenen
In tduyster ghewandelt / ick en weet waer henen
Soe ben ick in svyants stricken verwerrende
Dus come ick tot u als totten ghenen
Die my muecht verlichten / aenhoort mijn stenen
Weest my u gratie / niet ontverrende
Al ben ick u door mijn boosheyt vererrende
Des ick wel weerdich ben te verfouwene
Ick come tot u met vollen betrouwene.

PRINCE.
Ick come tot u als een arm slavoen
Tot mijnen heere / dien ick seer qualijck
Hebbe ghedient / en in laten in doen
Dickwils vertorent dus begheer ick eenen soen
Mijn schult schelt quijte / seer liberalijck
Ick heb in uwen dienst / gheweest seer dralijck
Nochtans heb ick groote gagien van u ontfaen
Mijnen edelen tijt heb ick bynalijck
In sonden overbracht / en principalijck
Nae de werelt eere / en ghemack ghestaen
O heere en wilt u arm schaepken / niet slaen
Maer hebt met my altijt / vaderlijck medooghen
Door donschuldich oordeel over ghegaen
Om mijn misdaet / soe bidde ick u wilt saen
Nederwaert slaen u bermhertighe ooghen
Afgront der genaden / die niet en moecht verdroogen
Al begin ick in sonden te verouwene
Ick come tot u met vollen betrouwene.
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Wat sals gewerden ic en bens niet vroet // maer
Doverdencken maect my dickwils den moet // swaer
Als mijn sinnen doorloopen dorpen en steden
Waer datmen coemt men vint teghenspoet // daer
Wy wachten datter eens sou comen een goet // jaer
En altijt ist argher / dan dJaer voorleden
Jae wast ghisteren quaet / noch arger ist heden
De neringhe vergaet / en tvolck verarmt
Sacramenten werden met voeten ghetreden
De waerheyt bevochten / tgheloove bestreden
Daer en is schier niemant diet beschermt
Wie isser oock die de allendighe ontfermt
Daer de heel werelt af is vervult
De poorters claghen den Lantman kermt
Elck wijtet den anderen wie kent zijn schult
God wert vergeten die vyant ghehult
Die duechdelijck wilt leven wert belaecht
Eest wonder al wert de werelt gheplaecht.
Liefde is vercout tChristen leven vergaet // jaet
Elck ondersaet draecht meest / op sinen prelaet // haet
De minste / en wilt den meesten niet wijcken
De Princen werden verleit / door loosen raet // quaet
Om dat een yegelijck naer eyghen baet // staet
Sietmen ghemeynen oorboor / heel beswijcken
Trecht wert gecorrumpeert door loose practijcken
Om den penninck doet elck diligentie
Thof is alomme open voor den rijcken
Maer die niet en heeft / en mach daer niet in kijcken
Al heeft hy recht wie gheeft hem audientie
Tvolc bedriecht malcanderen men maect geen mentie
Hoemen aen tgoet coemt / canment slechts gecrijgen
Cleyn diefkens crijghen een scherpe sententie
Voor de groote sietmen stuypen en nijghen
Die wel ghesien wilt zijn / moet hooren en swijgen
Die de waerheyt wou segghen wat43 ghecraecht
Eest wonder al wert de werelt gheplaecht.
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Die Sodomijten wiens sonden groot // stoncken
Met solffer en peck ter hellen als Loot // soncken
Gods rechtveerdicheyt moet alle boosheyt wreken
En tvolck is heensdaechs wel soe broot // droncken
De vroukens metten lichaem bloot // proncken
Die de mans tot quader begheerten ontsteken
De mans hen selven oock fraey opqueken
Om de vrouwen te trecken / tot haerder minnen
Noyt en heeft meer overspeels dan nu ghebleken
Wy zijn altesamen af gheweken
Elck laet hem van zijn quaey begeerten verwinnen
Als Heydenen Turcken die God niet en kinnen
De maechden gaen oock oneerlijck verciert
Boven haren staet als eertsche Goddinnen
Sijnde stout lichtveerdich ghemaniert
Ten is niet vremt al werter veel gheschoffiert
Men kent schier nauwe een hoere voor een maecht
Eest wonder al wert de werelt gheplaecht.
Dat tvolck nu alomme dus ongevreest // leeft
Compt door valsche opinie diese verbeest // heeft
Luter heeft gheroct ander hebbent volsponnen
Dwelck nu vaste voort de boose geest // weeft
Soe dat schier alomme minst en meest // sneeft
Prelaten / ondersaten / Monicken ende Nonnen
Tchristen leven dat vierichlijk was begonnen
Is in alle staten / seere verslapt
Tgheloove metter Martelaers bloet beronnen
En is schier nerghens puer onder der sonnen
Van vremden opinien / men alomme clapt
Ghelijck zijn vat in heeft / een yegelijck uut tapt
Soe veel hoofden schier soe veel ghelooven
Tghemeyn volck is in Ketterijen soe doortrapt
De Predicanten roepen al voor den dooven
Abdijen Cloosters sietmen berooven
De geestelijcke menschen werden daer uut gejaecht
Eest wonder al wert de werelt gheplaecht.
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Metter schriftueren / sietmen den wijn // drincken
Die sancten die claer / sien Gods aenschijn / blincken
Hoortmen daer bespotten / en blasphemeren
Sy die van sonden / vuylder dan tswijn // stincken
Haer woordekens duncken hen al te fijn // clincken
Als si Papen en Monicken / wel schoveren
Tis al van liefden datmen hoort disputeren
En tvolc oordeelt malkanderen / noyt so lichtelick
Elck wilt syns naesten boeck corrigeren
En niemant en wil tzijne examineren
En daerom leven wy aldus onstichtelick
Gods naem wert versworen / even ghedichtelick
Bordeel liekens hoortmen achter straten singhen
En de ouders leven so onversichtelick
Dat si haer kinderen dit van joncx ghehingen
Jonge wichters rabauwerije voorbringhen
Dat jammer is datse de eerde draecht
Eest wonder al wert de werelt gheplaecht.
De duecht is verre van ons gevloden // trouwen44
Maer sulcken boosheyt / die Turcken Joden // scouwen
Is nu ghemeene inde Christen landen
Men vinter weynich die Gods geboden // houwen
Want die dongeloove uutroeden // souwen
Sijn openbaerlick sgheloofs vyanden
Nichanor heeft tegen Gods tempel zijn handen
Van kercken Cloosters maecktmen borgen en salen
Der heyligen gebeenten sietmen verbranden
Gods dienaers werden vermoort met schanden
Twert noch gewroken oft schriftuere moet falen
Datmen van kelcken / Ciborien maeckt schalen
Oft gelt laet munten tmoet God mislieven
Al borcht hy watte hy salt noch betalen
Dat kerckdieven hangel simpel dieven
Die om een cleyn goet haren naesten ontrieven
Somtijts uut ghebreke / God zijts gheclaecht
Eest wonder al wert de werelt gheplaecht.
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Onder de Christen vryheyt / wilt de sulck schuylen
Int rijc domineren maer op Christus kelc // muylen
Int schijn van geloove / wert alle deucht ontleert
Steden werden geregeert van jonge melck / muylen
Haren sinlijcken tuyl laten si elck tuylen
Sy treckens hen niet ane al wert God onteert
Al verachtmen Tsacrament wie isser diet keert?
Spraeckmen op de heeren dat soumen saen straven
Van Godloosen menschen / wordet Landt beheert
Waer wert nu vanden Princen Gods dienst vermeert?
Sy nement eer af dat haer ouders gaven
Och devotie / is doot en langhe begraven
Karolus viericheyt / waer quaet om vinden
Waer zijnse nu die als hy met haerder haven?
Hen Godshuysen te stichten onderwinden
Men vinter wel die tgeestelijck goet verslinden
En foortselijck nemen teghen recht onversaecht
Eest wonder al wert de werelt gheplaecht.
Men siet den Cloosters / haer goet haer renten // stelen
Men maect tegen de Sacramenten // spelen
Diemen speelt openbaer en dit laetmen lijen
Sy weten niet wat boosheyt sy doen prenten // selen
Tschijnt tis al schriftuere / dat dees serpenten // quelen
En daer me decken si haer rabauwerijen
Veel boecken suspect van heresijen
Sietmen openbaerlijck vercoopen dits claer
Sy zijn meest infect die dlant souwen vrijen
Van Ketters wy sullen noch Turcx bedijen
Gaen wy dus voort het stelter hem vast naer
Op Apostel daghen / sietmen openbaer
Metsen en timmeren zijnt niet abuysen
God mocht wel voeghen ick sorcht voorwaer
Dat tgras noch sou wasschen voor de huysen
Elc timmert schoon woonsteen / ende kercken en cluysen
Blijven onvolmaect als daermen niet na en vraecht
Eest wonder al wert de werelt gheplaecht.
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Men laet oock valsche predicanten // preken
Die teghen Gods moeder en de sancten // spreken
En onder goey Terwe quaet oncruyt saeyen
En alle vruchtbaer duechdelijcke planten // breken
Hier toe weten sulcke callanten // treken
Wantse met pluymstrijcken de menschen paeyen
Tis al bermherticheyt dat si craeyen
Gods rechtveerdicheyt wert van hen versweghen
Dees sermoonen doen de menschen verfraeyen
Die lichtelijck met allen winden waeyen
En tot alder vleeschlijcheyt zijn gheneghen
Hier door de menschen / alle boosheyt pleghen
Hier door de Landen vol dwalinghen crielen
Hier door zijn vol dieven en Roovers de weghen
Hier door wiltmen steden verraden vernielen
Hier door dootmen veel lichamen noch meer sielen
Noyt en sach yemant sghelijcx hoe out ghedaecht
Eest wonder al wert de werelt gheplaecht.

PRINCE.
Jesabels boosheyt triumpheert // nu
Den onnooselen Naboth wert ghetribuleert // nu
Van zijnder erven berooft en men wilten steenen
Aman Mardocheum oock persequeert // nu
Achitophels raet / niet en cesseert // nu
Dus werden de schapen ghevilt totten beenen
Men siet om gelt / oock brieven verleenen
Waer door bedrieghers teghen justitie
Den lien thare / onthouden dus meer dan eenen
Arm en bijster maken elck mach wel weenen
Die nu aenmerct der werelt malitie
Wie doet nu zijn ambacht en zijn offitie
Rechtveerdelijck soe hy te doene / is schuldich
Lutter yemant waer doetmen inquisitie
Om de Ketters te straffen die zijn menichfuldich
Hier door wert de boosheyt overtuldich
En alle duechden werden uutghevaecht
Eest wonder al wert de werelt gheplaecht.
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Refereyn.
WIe leeft soo oudt / nu onder de lien // daer
Die binnen zijnen leven oyt sach geschien / claer
Soo veel wonders als wy sien / op desen dach
Wy swimmen int verdriet men weets ontvlien // waer
Want waermen compt men vint genoech van dien // maer
Hoe wel wy opten hals hebben den slach
Wie betert hem niemant elck doet soo hy plach
Jae hoe ouder hoe quader niet om vererghen
Werdet volck des elck hem wel vreesen mach
Voor noch meerder verdriet / want sonder verdrach
Wy gode / met onsen sonden terghen
Ghinck ghisteren qualijck / qualijcker salt mergen
Gaen want God de heere / is op ons verstoort
Waer selen wy ons voor zynen toren berghen
Hy roept ons tot beternissen / en niemant en hoort
Maer ghelijc de blinde gaen wy vast voort
Van deen sonde in dander recht oft wy waren // mal
Wat meyndij dat ons God / dus doende gesparen // sal.
Wat isser over vijfentwintich jaer herwaerts
Ongeloofs gesaeydt / Het schickt hem wel derwaerts
Dat wy tgeloove / heel sullen verlaten
Die Christelijck wilt leven / en weet hem werwaerts
Als nu te keeren wantmen schier nerwaerts
Puerlijc God en soeckt / tzy in wat staten
De heere sendt ons uut milder caritaten
Deen plage op dander om ons te treckene
Diertijt / oorloghe / groot / boven maten
Sterften / hooge vloeyen / ten mach al niet baten
Maer om Gods gramschap / meer te verweckene
Pijnen de menschen haer boosheyt te deckene
Metter evangelischer vrijheyt alleleens
Oft zy met gode / waenden te geckene
En zijn oordeel te ontvliene / maer seker neens
Pilatus en Herodes zijns nu eens
Om Christum te cruycen hoe salt noch varen // al
Wat meyndij dat ons God dus doende gesparen // sal?
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Met stercken steenen / die wy wel calcken // trouwen
Maken wy blochuyssen / wy doen balcken // houwen
Daer wy ons vesten / mede doen bewercken
Wy hebben ons oft wy God verschalcken // wouwen
Wiens ooghen claerder dan de valcken // schouwen
Met steenen van cloosters afgebroken kercken
Wanen wy ons steden te verstercken
Wacht dat wy ons ten ende / niet en vinden bedrogen
Die steden mochten verbidden / elck macht mercken
Wiltmen verdrijven in diveersche percken
Hier toe doen sommighe / haer vermoghen
Als God wilt plaghen is de wijsheyt vervloghen
Vander gheenen die regeren steden en landen
Metten aermen menschen heeftmen cleyn medogen
De vrienden doen hem schade / ghelijc de vyanden
Tsal den sommighen int oordeel / staen tot schanden
Datmen daerme berooft heeft van haren // stal
Wat meyndij dat ons God dus doende gesparen // sal?
Het menschelijc gheslachte is schier dommer // jaet
Dan de beesten want soo lang soo crommer // gaet
Elckerlijc recht / oft wy God verachten
Hy sendt ons oorloghe diertijt / en commer // quaet
Om ons te castijen / wy soecken ommer // raet
Tegen God te steken / met al onsen crachten
Wy mommen / wy bommen / by daghe by nachten
Wy hoveren boeleren / al waert al voor windt
Wacht dat wy Hierusalem niet en slachten
Dat ons destructie niet en compt eer wij wachten
Als de roye opten eers is screyet kindt
Tgeloeft hem te beteren wy zijn dwaser ghesindt
God slaet ons / en wy en hebben gheen ghevoelen
Maer werden zoo langer zoo meer verblindt
Wanen wy aldus / Gods gramschap / vercoelen
Wy mueghen vast graven / slaven / en woelen
Beteren wy ons niet ons naeckt soo zwaren // val
Wat meyndij dat ons God / dus doende / gesparen / sal?
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PRINCE.
Prince ons en mocht Franchoys Turc / oft Soudaen // letten
De Heere / soude ons vyanden saen // pletten
Ghelijck hy Sennachacheribs heyr de vernielen
Maer voorwaer wy moestent / al anders aensetten
Dbedde / als Davidt / met menighen traen netten
Ons sonden bekennen daer wy vol af crielen
Die belijden / in bitterheyt onser sielen
Om die te latene / een vast propoost // maken
God sou voor ons strijen / dat wy dit onthielen
Maer neen wy voor den afgod Mammon wy knielen
Tvier der oncuysheyt sietmen west / en oost blaken
Hooveerde / des levens / doet naden roost // haken
Van eertscher eeren in sonden verstijven // wy
Hoe sou ons Gods hulpe / en zijnen troost naken
Hoe hy ons vermaendt / quaet / zijn wy quaet blijven // wy
Tquaet / dencken quaet spreken quaet bedrijven // wy
Dus blijft ons duecht van jaren tot jaren // smal
Wat meyndij dat ons God dus doende / ghesparen // sal.

Meer suers dan soets.
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Om svolcx sonden fel // vol van erruere // quaet
Gods plage seer snel // alle de werelt duere // gaet.

Refereyn.
O God die alle herten cont doorgronden
Wy comen tot u / door groot betrouwen
Al zijn wy belast / met veel stinckender sonden
Wy weten wel si hebben u ghenadich vonden
Die hen haer boosheyt / lieten / berouwen
Dus roepen wy altsamen Jonck metten ouwen
Heere al sijn wy ghevallen / in uwen toren
Door ons boose wercken / weert om verfouwen
Wilt u handt der wraken / weynich ophouwen
Want wilt ghy u rechtveerdicheyt orboren
Aylacen so gheven wy tspel verloren
Wy sien de plaghen / hangen over ons hoodt
Och en wilt ons in ons sonden niet versmoren
Wy zijn u erfdeel van u vercoren
Om uus woordts wille helpt ons uuter noot
Ghy segt / ghy en begheert niet sondaers doot
Maer zijn bekeeren / dus hoort ons stemmen clincken
Roepende tot u cleyne / ende groot
O heere laet uwen toren sincken.
Al eest dat wy vol ghebreken crielen
Wy zijn u volck en schaepkens uwer weyen
Heere wilt u hantwerck niet heel vernielen
Och wat hebt ghy corte al menschen sielen
Subijtelijck vander werelt doen scheyen
Wilt doch de doode in u rijcke leyen
En weest den levenden haer schult vergevende.
Inden tijd der noot / aenhoort ons schreyen
En wilt u bermherticheyt tonswaert verbreyen
Al hebben wy gheweest / in sonden snevende
Voor der genaden stoel comen wy bevende
En wilt u aenschijn van ons niet keeren
Denckt hoe de vyant / veel quaets is wevende
De boose weerelt is seer aenclevende
En den gheest is beswaert met Adams cleeren
Lijt met uwen schaepkens o Heere der heeren
Hoe wel si door boosheyt als bocken stincken
Hebben wy weerspannich geweest uwer leeren
O heere laet uwen toren sincken.
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Met sacken ghecleet / laet ons sitten in dasschen
Berouwich zijnde / ghelijck de Ninivisten
Vastende / ons tot gebeden rasschen
Ons beddeken met onsen tranen wasschen
So Davidt dede tsal licht profijten
Laet ons inden Hemel roepen en crijten
Eendrachtelijck so die van Ninive deden
Steenen herten wilt nu van rouwen splijten
Met suchten willet uwen oogen wijten
Want wy hebben Gods geboden overtreden
Laet ons met Manassen roepen in ghebeden
Ons boosheden gaen boven tsant der Zee
Heere / en wilt niet gedincken ons sonden voorleden
Om uus grooten naems wille zijt te vreden
Al hebt ghy tsweert getogen uuter schee
Wy willen ons broot met asschen maken Zee
En onsen dranc gemingt met tranen drincken
Benaut zijnde / seggen wy met grooter wee
O heere laet uwen toren sincken.
Wy kennen ons boosheyt is overvloedich
Den roep is tot inden hemel ghegaen
Maer Heere bermhertich ende langmoedich
Wiltse ghy af wasschen / duer u wonden bloedich
Die ghy uut minnen voor ons hebt ontfaen
O vader wilt ghy ons emmer slaen
Wy en cunnen uwen handen / niet ontvlien
Wy hebben ghesondicht onrechtelijck ghedaen
Dus slaen wy voor ons borst / metten publicaen
En derven van schaemten ten hemel niet sien
Wilt doch den slaenden Ingel ghebien
Sijn bloedich sweert in tschee / te stekene
Wilt ghy doncruyt en de terwe tsamen uut wien?
Neen Heere laet dat emmer niet gheschien
Al sijn ons sonden groot wel weert te wrekene
U bermherticheyt ic daer teghen rekene
Wilt ons een droppelken / daer af schincken
Om die te vercrijgen pijn ick te sprekene
O heere laet uwen toren sincken.
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Heere als wy dencken dat ghy sijt rechtveerdich
Hatende de sonden dat doet ons duchten
Voor u punitie snijdende sweerdich
Wy kennen ons uwer gratien onweerdich
Maer wy45 en houden u woort oock voor geen cluchten
Ghy segt wanneer de sondaers hertelijck suchten
Met berouwe haer boosheyt sal ick vergeten
Dit doet my therte weynich verluchten
Laet den boom noch staen / al en draecht hy gheen vruchten
Duer u bermherticheyt onghemeten
Wat heeft de doot corts menschen verbeten
Die noch lutter te sterven hadden ghedacht
Wy hebben ons licht qualijcker voor u ghequeten
Heere al leven wy noch / tis goet om weten
Dat ghy ons ter penitentien verwacht
Wy muegen wel vreesen u Godlijcke macht
Want met eenen ghedachte / mocht ghy ons crincken
Wert u langmoedicheyt van ons veracht
O Heere laet uwen toren sincken.
U bermherticheden zijn so menichvuldich
Dat hemel ende eerde daer af wagen
Maer door ons ondanckbaerheyt overtuldich
Sijn wy der doot wel duysentmael schuldich
Naer u rechtveerdicheyt moest ghy ons plagen
Al werden wy ghegheesselt wy en hebben gheen claghen
Want wy heben u gramschap selve verweckt
Ghy hebt ons boosheyt so lange verdragen
Beternisse verwacht / maer targert alle dagen
Den stanck onser sonden / die lucht bevleckt
Al is ons onreynicheyt uwen oogen ontdeckt
O heere / ghy en muecht u beelde niet haten
U godlijcke genade / niet en overtreckt
Duer de lieffte dat ghy waert aen tcruys ghereckt
Laet ons u verdienste comen te baten
Hebben wy u vertorent in doen in laten
Als ghy gram zijt wilt bermherticheyt gedincken
Al zijn wy weert eeuwelijck tsijn verwaten
O Heere laet uwen toren sincken.
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O Christe Jesu ons trouwe behoedere
Sijt ghenadich over ons arme sondaren
Ghy zijt ons vleesch ons been ons broedere
Bidt voor ons Maria weerde gods moedere
Patriarcken Propheten Gods trouwe dienaren
Bidt voor ons Apostelen en Martelaren
Die u bloet hebt ghestort uut grooter minnen
Confessoren metter maechdekens scharen
Bidt den heere dat hy zijn volck wil sparen
Alle Ingelen die zijn ten hemel binnen
Alle salige gheesten sancten en sanctinnen
Die hen met Gode in glorien verblijen
Om verhoort zijne wy ons te snoode kinnen
Roept inden hemel Gods vrienden en vriendinnen
Die noch met ons opte werelt strijen
Om thien rechtveerdige wou God vijf steden mijen
Een vierich ghebet doet de plagen mincken
Al hebben wy Gods vreese / gheset besijen
O heere laet uwen toren sincken.

PRINCE.
Prince die inder eeuwicheyt leeft en regneert
Sal u gramschap totten eynde dueren
Al hebben wy teghen u gherebelleert
U strange rechtveerdicheyt modereert
Die bereedt is te wreken ons quade cueren
Vergeet niet dellendighe die suchten en trueren
Want u goetheyt gaet boven alle verstanden
Vergeet een moeder haer kint teeniger uren
Ghy en vergeet ons niet tblijckt uut schriftueren
Want ghy hebt ons gheschreven in u handen
Opten berch van Calvarien daer ghy met schanden
Tusschen twee moordenaers hingt moedernaect
Doen wy noch waren u doot vyanden
Hebt ghy ons ghetrocken den vyant uuten tanden
En hebt tegen den vader den pays ghemaeckt
Duer u groote lieffte die tonswaert blaeckt
Latet sweert der wraken niet langer blincken
Maer door de bitter doot die ghy hebt gesmaeckt
O heere laet uwen toren sincken.
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CONCLUSIE.
ALLE kersten menschen doet op u oogen // nu
Neerstelijc aenmerct dat God is verstoort // maer
Nochtans wilt ghy tot beternissen pooghen // u
Aenroept God om hulpe ghy wert verhoort // daer
Bekeert u tot God van uwen sonden // groot
In zijn bermherticheyt / laet u u betrouwen // staen
Ja werpt alle u misdaden / in zijn wonden // root
Noch belijt u sonden / en wiltse voort scouwen / gaen
Soo doende / sal tsweert der wraken op houwen / saen.
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Refereyn.
Wilt nu ontwecken doorluchtige sinnen
Door Smeys beginnen / set druck besijen
Reyn geestelijcke blijschap / schept nu van binnen
Herte / leden vinnen // wilt trueren af snijen
Aensiende de creatueren wilt belijen
Met soeten loone / de Godlijcke macht
Vanden schepper / en wilt u in hem verblijen
Van wien alle ding heeft sijn wesen verpacht
Het veldeken groene / nu tonswaert lacht
Daer menigherhande vruchten in groeyen
De cruyden medicinael sijn nu gheacht
De boomen verblijden / ons duer haer dracht
Van gruenen looverkens die lustelick bloeyen
Deerde wert vruchtbaer door sdaus bespoeyen
De voghelkens singen diveersch van strepen
Dit merckende wilt u te segghen moeyen
Och hoe schoon moet hy sijn diet al heeft geschepen.
De bloemkens die de winter heeft doen duyken46
Hen lustich ontpluyken // nu seer eedelijck
Groen taxkens springen / uut dorre struyken
Willen wy gebruyken / de vruchten vredelijck
Laet ons doch loven want tis wel redelijck
Hem die alleene / den wasdom / mach gheven
Wanneer ghy tgroene velt sijt betredelijck
En u daer duer comt vreucht int herte gedreven
Denckt hoe schoone hy moet zijn int eeuwich leven
Die de werelt so lustelijck can verchieren
Laet u herte altijt wilt ghy niet sneven
Duer de creatueren in God sijn verheven
Siet ghy fraey menschen / oft lustelijcke dieren
Voghelen inde locht visschen inde Revieren
Op eerde / reyn bloemkens onvernepen
Segt en loeft hem die tonswaert is so goedertieren
Och hoe schoon moet hy zijn diet al heeft gescepen.

46

In de marge staat een letter ‘h’ of ‘ss’(?).

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

224
Wanneer ghy int velt gaet u verluchten
Om wat ghenuchten // te scheppen in desen
Denct om dLant hier boven vol soeter vruchten
Daert sonder suchten // altijt somer sal wesen
Gaet metter begeerten / daer bloemkens lesen
En metter herten maect daer u woone
Peyst hoe schoone hy daer is weerdich ghepresen
Die hier de bloemkens can cleeden soe schoone
Soe dat noyt Keyser in sinen throone
En was ghecleet met sulcken coluere
Verhuecht inden geest niemant en croone
Singt den heere nu lof sancg met blijden thoone
Want den Rijm is wech den sneeu is duere
Den Mey staet lustelijck in sinen fluere
Wert erghens in tgroene ghesonghen ghepepen
Denct verblijt daer duere / u natuere
Och hoe schoon moet hy zijn diet al heeft geschepen.
Siet ghy Zonne en Mane claer van ghestichte
Ende de sterren dichte // aenden hemel staen
Ten zijn maer stralen / vanden eeuwigen lichte
Dus wilt u ghesichte // int hoochste slaen
Peyst om dlicht daer dese / haer licht af ontfaen
Wiens godlijcke cracht schijnt inder zonnen stralen
Die alle groeysel doet uuter eerden gaen
En met bloemkens becleet / bergen ende dalen
Soe dat geen schilder en sou connen gemalen
Soe schoonen coleur / oft soe menigerhande
Dus redelijcke menschen / hoort mijn verhalen
Soect inde creatueren / wilt ghy niet dwalen
Den Schepper / met uwen relijcken verstande
Want siet ghy yet schoons / te water te lande
Tmach by de schoonheyt / des Scheppers lutter drepen
Dus segt oft denct uuter liefften brande
Och hoe schoon moet hy zijn diet al heeft geschepen.
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Prince.
Princen en Princessen leeck en clerck // dan
Legt vry gemerck // aen // dees eertsche dinghen
Maer verblijt int werck niet ghy en prijst den werckman
Die in swerelts perc // can // de boomen doen bringen
Diveersche vruchten / de vogelkens doet singhen
Elck naer zijn natuerken / verscheyden gheluyt
En alle bloemkens gheeft sonderlinghen
Rueck en coluer / ende oock alle fruyt
Sonderlinghen smaeck / en sonderling virtuyt
Den soeten cruyden tonser consolatien
Merckt oock hoe dat uuter eerden ruyt
Coren terwe tot onsen voetsele spruyt
Uut een greynken veel greynkens by zijnder gratien
Is dees heere niet wonderlijc / van regnatien
Wiens Godlijcke macht noyt en was begrepen
Dus denct somtijts / in uwer contemplatien
Och hoe schoon moet hy zijn diet al heeft gescepen.
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Refereyn.
GOetwillighe geesten // laet staen u suchten
Minst metten meesten // singt sanc van genuchten
En wilt vrolijck wesen
Want Christus u hoot en wilt niet duchten
Heeft verwonnen de doot // wy genieten de vruchten
En hy is verresen
Die vanden Joden versmaet // was en mispresen
In haren raet // bespot / en begresen
En sal niet meer lijen
En duer zijn wonden // heeft hy ons ghenesen
Van onsen sonden // verblijt u in desen
En wilt af snijen
U vleeschlijcke treken // spijt den helschen prijen
Sterft u ghebreken // wilt u vleesch castijen
Wilt ghy met Christo / ghenieten / zijn glorie
Sonder verdrieten // leert vromelijc strijen
Want den Leeu van Juda / heeft nu victorie.
Die voor den Rechtere // sweech als een Lam
Dats de Campvechtere // die den vyant benam
Alle zijn macht
Hoe hy als een slave // Calvarien op clam
Uuten besloten grave // hy levende cam
Duer zijn eyghen cracht
Al stervende// heeft hy ons leven ghewracht
Ons ervende // daer toe uut liefden bedacht
In zijns Vaders rijcke
Als een moordenaer // wert hy aen tcruyce gebracht
En als een sondare // vanden Joden veracht
Eenen worm ghelijcke
Maer God de vadere // en sloech hem geen swijcke
Hoe de Joden te gadere // sochten practijcke
Om hem te houwene // in sgrafs Cyborie
Sijnen naem te verdouwene // ghelijck den slijcke
Den Leeu van Juda heeft nu victorie.
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Inden hemel inder eerden // oock inder hellen
Moeten met weerden // door zijns naems vertellen
Buyghen alle knien
Annas Cayphas / met haren ghesellen
Al dJoodsche ghebras // die hem deden quellen
Sullen hem noch sien
Tot haerder onvromen // sonder ontvlien
Inde wolcken comen // en noch boven dien
Met grooter mogentheyt
Oordeel gevende // over alle lien
Doode / en levende // tmoet soo gheschien
Hy hevet voorseyt
Al werdt hy ghebonden // ghevanghen gheleyt
En bloedich vol wonden // hinck aen tcruce / bescreyt
Zijn fame // moet blijven / in elcks memorie
En zijnen naeme / al de weereldt door verbreydt
Den leeu van Juda heeft nu victorie.
Victorioos Prince // zeer triumphant
Die liet tonsen winsche // Pharao den tyrant
Inde Royzee / versmoren
Davidt vol seghen // die den grooten Gygant
Goliath hebt versleghen // die als boos trauwant
Ons doot had ghesworen
Al werdt ghy vernedert // vanden Joden hier voren
Ghy triumpheerdt // nu over dingelsche chooren
Dwelck eeuwich sal dueren
Als warachtich God // een mensche gheboren
Hebt ghy ghebodt // wandt u toebehooren
Alle creatueren
U vyanden zijn bleven // in deeuwich trueren
Met schanden verdreven // buyten shemels mueren
Daer u lichaem glorioos // boven yvorie
Sal blincken altoos // Dus wil ick noch rueren
Den leeu / van Juda / heeft nu victorie.
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Refereyn.
O Bermhertige God wat sals ghewerden?
Ghelijck een Schip is in grooter sorghen
In die wilde zee
So sijn wy menschen / duer Adam overtreden
In duysent vreesen / avont / en morghen
Al omme is ons wee
Waer wy ons keeren / int dnauwe oft int bree
Tis al teghen wint wat helpt ons roeyen
Des wy ons moeyen
Te roepen tot u met goeden beschee
Staet op heere / weest ons te helpen ree
Rasch wilt u spoeyen
Laet u ons te helpen / niet vernoeyen
Want ons scheepken helt aen alle zijen
Veel baren der tentatien / daer op vloeyen
Den mast des gheloofs wilt faelgeren by tijen
Wy blijven schipbrokich verwonnen in tstrijen
Eest dat ghy ons laet op ons selven staen
Dus roepen wy tot u om ons verblijen
Heere comt ons te helpen oft wy vergaen.
Waer sullen wy ons wenden arm broosche formen
Van allen canten met duysent periculen
Werden wy bestooten
De ketters die Petrus scheepken bestormen
Schieten op ons tegen sgheloofs articulen
Veel vierighe clooten
Wier kercken ghevallen in schuyten in booten
Hebben si ons bedriechlijck beleghen
Op alle weghen
Men derf niet biechten seggen sDuyvels genooten
Vasten oft vieren cleyn metten grooten
Is hier toe ghenegen
Wy luysteren hier na elck wil wellust pleghen
Edel onedel weerlijck en gheestelijck
Ons vleesch begheerlijckheyt / strijt ons ooc teghen
Die den relijcken geest / wil maken beestelijck
De verleyers comen ons ane feestelijck
Ghelooft alleene Christus heeft voldaen
Och wie sal weerstaen / desen storm tempeestelijck
Heere comt ons te helpen / oft wy vergaen.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

229
Wy waren algheerne in die havene
Daer wy thuys hooren / maer contrarie winden
Ons dat beletten
Hoe wijs ons pijnen met onsen slavene
En cunnen wy den rechten wech niet ghevinden
Want duysent netten
Werden ons ghespreydt wie sal ons ontsetten
Want vele stercke subtijle vyanden
Waken tonser schanden
De machtige weeldighe groote cadetten
Willen ons verdrucken / en heel verpletten
In steden in landen
De vyant die ons wilt trecken in zijn banden
Loop rondtomme / uut zijnde om ons betrapen
Als een brieschende leeu bloetgierich van tanden
Om te verslindene ons aermer schapen
En daer hy niet comen en mach sendt hy zijn knapen
Dus en weten wy waer de handen aen slaen
Staet op gheringe en wildt niet slapen
Heere compt ons te helpen oft wy vergaen.
Noch vloyen op ons / veel contrarie stroomen
Dan compt den wint van quaden exempele
Ruysschen en tieren
Die ons leeren / ons quaey begeerten thoomen
Prelaten precaers dienaers van Gods tempele
Heeren en princhieren
Onstichten ons weder in veel manieren
Door haer schandaloos leven tzijn stercke baren
Die ons beswaren
Hoe selen wy blinde / den ruymen wech vieren
Als de siende die ons scheepken souden stieren
Die selve in varen
Oock is de werelt / met haerder booser scharen
Teghen ons ghewapent met grooten ghecriele
O heere wilt u hantwerck bewaren
Uut allen periculen / verlost / ons ziele
Datse den storm der tentatien niet en verniele
Ons scheepken zeylde / inden gront zeer saen
Waert dat u handt niet oppe en hiele
Heere compt ons te helpen oft wy vergaen.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

230

PRINCE.
Prince die over al hebt dominatie
Ghebiet de winden en zy werden stille
Duer u godlijcke macht
En sterckt ons soo door u moghende gratie
Dat wy ons scheepken stieren / naer uwen wille
Met duechden bevracht
Aensiet ons roeyen in dmiddel der nacht
Slaet op ons nederwaert uuten hooghen
U minlijcke / ooghen
Want al ons cracht // is haest tondergebracht
Stildt de golven ons roepen niet en veracht
Uut vaderlijc medooghen
Onder den boom des cruycen wy ons booghen
Den Ancker onser hopen wy versincken
Inde zee uus lijdens wildt u ons verthooghen
Compt in ons scheepken / oft wy verdrincken
Segt betroudt / ick bent laet u stemme clincken
Wandelt op de Zee / en zy werdt effen en plaen
Wy segghen / als wy op ons perijckel dincken
Heere compt ons te helpen / oft wy vergaen.
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Refereyn.
O Verdrietelijcke werelt vol dolueren
In u is bedroch liegen lortsen en sueren
Een Christen hert / soude billicx schueren
Duer tgroot mishagen
Siende dabuysen die nu ghebueren
Want daghelicx comender nieuwe errueren
De hoofden zijn cranck des de leden trueren
By nachten by dagen
Naer svleesch wellusticheyt / de menschen jaghen
Sijnde hooveerdich ghierich oncuysch int plegen
Ter onduecht ghenegen
En die sorge voor de sielen souden dragen
Die sietmen ooc dwelck meest is om beclagen
In Gods dienst vertraghen
Wandelende sonder vaer Balaams wegen
Tgheloove werdt gepreeckt de wercken verswegen
Christus heeft voldaen men derf biechten oft schreyen
Ick segghe al eest den sulcken teghen
Als de siende dolen wie sal de blinde leyen?
De siende zijn Predicanten en propheten
Gheleerde die op Moyses stoel sijn gheseten
Dien te gronderen / der schriftueren secreten
Meest is bevolen
Als dese / haer eygen salicheyt vergeten
En niet en beleven / dat si weten
Derven si hen blinde / te leyen vermeten
Die selve dolen
Gaende in taveernen en in dobbelscholen
Devangelie tracteren hier ende daer
Aen Bachus outaer
Clappende als exteren inde gaeyolen
Nader lien mont hoe sijt lappen en folen
In verborghen holen
Dat si niet en derven seggen / in dopenbaer
Daer de tafel ghedeckt is gaen si gheerne naer
Ydelheyt hanteren / me dansen en reyen
Ick dencke als ick dit hoore want tvalt my swaer
Als de siende dolen / wie sal de blinde leyen?
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Hoe souden de blinde / den rechten wech gegaen?
Als haer leyers dolen die hen sweechs verstaen
Al doen si hen somtijts / eenich goet vermaen
Men achtet voor cluchten
Als si selve de hant / niet me ane / en slaen
Met haer wercken / tegen haer leeren wert gedaen
Saeyense / Gods woort / het costelijck graen
Ten doet gheen vruchte
Hoe sullen de leecke / voor gods oordeel duchten?
Als de gheleerde / hen talder wellust gheven
En in sonden sneven
Als de werelt soecken dier schijnen uut vluchten
Wat baet dat si in steden en ghehuchten
Met grooten gheruchten
Als Engels preken / als Duyvels leven
Hoe sou hooveerdije werden verdreven
Als si diese laken / daer niet af en scheyen
Als de siende dolen wie sal de blinde leyen?
Dlicht is nu duysterheyt / dus is dlant vol blinden
En waer salmen oprechte / leyers vinden
Want wy siender vele dies hen onderwinden
Loopen inde grachten
Met open oogen oft si God niet en kinden
Duer den ruymen wech die ter hellen sal inden
Eest wonder dat wolven schaepkens verslinden
Alse blinde wachten
Die de schapen minnen niet dan om de vachten
Dat si souden voeden wert van hen gheschoren
Die loopen verloren
Souden si soecken by dagen by nachten
Maer dats een vanden minsten ghedachten
Maer daerse op achten
Is om te vegarene groote tresooren
Als verleyers / leyers zijn / en wolven pastooren
Die niet haer schaepkens / maer hen selven weyen
So mach ick wel seggen so ick seyde voren
Als de siende dolen / wie sal de blinde leyen?
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Hoe souden zy een ghemeynte wel regeren
Die haer eyghen leven / qualijck reguleren
Door haer conversatie schandalizeren
Donnoosel wichten
Sullen zy andere leeren abstineren
Die Dagelijcx selve / brassen en hoveren
Droncken drincken slampampen vreucht hanteren
Met Venus nichten
Neen haer wercken bederven dat haer woorden stichten
Sy mueghen hem als een clocke verslijten
Maer tsal weynich profiten
Als dooghe schemelt wie sal dlichaem lichten
Hoe sullen die blinde weerstaen / svyants schichten
Als de siende zwichten
Inden strijdt / en laten hen in dasschen smijten
En verwinnen / van haer quade appetijten
Blijvende in sonden verhert / als keyen
Noch blijve ick by dmijne al macht sulcken spijten
Als de siende dolen wie sal de blinde leyen.

PRINCE.
Prince denckt niet dat ick hier mede wil raeyen
Datmen de overheyt sal versmaeyen
Maer ick segghe uut Petro wildt ghy God paeyen
Weest u Prelaten
Onderdanich den goeyen / en oock den quaeyen
Leeft ghy wel wat sal u haer quaet leven schaeyen
Al eest dat zy sware / lasten laeyen
Op haer ondersaten
Die zy selfs niet en rueren zijnt crancke vaten
En wildt haer leven niet soo nauwe bespien
Maer u selven besien
Om dat svolcks boosheyt / groot is / boven / maten
Comen quaey oversten van God verwaten
In alle staten
Want de rechtveerdighe heere / laet dat gheschien
Om tquaet te straffen vanden ghemeynen lien
Nochtans si seer sware / tormenten verbeyen
Die selve niet en doen dat si andere ghebien
Als de siende dolen wie sal de blinde leyen.
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Refereyn.
Weest nu verhuecht in des Meys beghinnen
Met gheestelijcker vruecht // in therte binnen
Gode exalteert
Bedwingt u jueght // van onreynder minnen
Tot Gods liefte vuecht // alle u sinnen
En considereert
De wijsheyt van hem diet al heeft gheformeert
Met eenen woorde / schiep so hijt begeerde
Hemel en eerde
Den Hemel / met Inghelen heeft schoon gestoffeert
Tfirmament met sterren wel gheordineert
Twee groote vermeerde
Lichten schiep / waer duer de duysterheyt vercleerde
De sonne sdaechs / te lichten / en snachs de mane
O mensch die God schiep / in so grooter weerde
Siet u selven en alle creatueren ane
Die aenmerckende pijnt daer uut te verstane
Gods moghentheyt / en gheeft hem lof ende eere
En climt inden schepper met deser leere.
Eest dat ghy ghequelt // zijt met onghenuchten
En gaet ghy int velt // om raepen soete luchten
Siet ghy tgras uutspringhen
En dat wel ghestelt / staen alle vruchten
Hierdoor werdt u vertelt // dat ghy sult vluchten
Met groot verlinghen
Tot hem die gheeft wasdom / alle dinghen
Dwelck door swinters bedwinghen / tgroeysel was quijte
Tot smenschen profijte
Hoort ghy de vogelkens lustich singhen
Die niet en saeyen / oft in schuere / en bringhen
Aenmerckt met vlijte
Hoe datse God spijst / tharen appetijte
Hoe wel si niet en spitten / oft en graven
Soeckt eerst trijck Gods / tot uwen inbijte
Arbeydt dan maer betrout niet op u slaven
Maer op hem die sorcht / voor de jonge raven
En hy sal u oock besorgen / cost / ende cleere
En climpt inden schepper / met deser leere.
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Wildt nu uutgaen // metter winnender bruydt
Daer bloemkens staen // en wel riekende cruydt
Doedt vespereye
En wilt gade slaen // elckx sonderling virtuyt
Siet coren en graen // en loeft overluyt
Desen soeten meye
Hem die de beesten // verleendt / volle weye
Met dorre heye // de schaepkens can versaeyen
Door sdaus bespraeyen
De bloemkens doet groyen / in elck contreye
En cleetse met coluer / soo menigherleye
Door der sonnen raeyen
Hoe wel zy niet en spinnen oft en naeyen
Dat Coninck Salomon / al was hy machtich
Met soo schoonen coluer / oft met soo fraeyen
Noydt en was becleedt dit is warachtich
Cleedt hy tgras / en is hy der beesten ghedachtich
Peyst hy sorcht voor de menschen / duysentmaelmeere
En climpt inden schepper met deser leere.
De boomen die in foreesten // in hoven
Door swinters tempeesten // dloof was afghestoven
Door Gods instieren
Nu groyende geesten // ontfanghen van boven
Alle beesten // oock haren schepper loven
Naer haer manieren
De Visschen in zee / en in de rivieren
Naer haerder natueren / met haren vlimmen
In dwater swimmen
Ossen coeyen zijn tam / schaepkens goedertieren
Beeren Leeuwen wolven / en wilde dieren
Brijsschen en grimmen
Nochtans laten si hen vanden menschen timmen
Hoe wreet van natueren / naer Gods bevel
O mensch wilt door dees creatueren climmen
Inden schepper / schaemt u sijdy hem rebel
Daer gheen creatuere / en is so fel
Sy en doet naer tghebodt / vanden oppersten heere
En climt inden schepper met deser leere.
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PRINCE.
Prince eest dat ghy siet // schoon Creatueren
En sy u yet / int herte / berueren
Met quaey phantasijen
Peyst tis al niet // ten mach niet dueren
Cleyn vruecht / groot verdriet // en lang besueren
Wilter teghen / strijen
Hoort ghy desen Mey / veel soeter melodijen
Sang oft spel / door Constenaers practijcken
Van Musijcken
Zijt ghy by Mercurius kinderen by tijen
Die conste hanteren om drucx vermijen
Van Rhetorijcken
Al dees verganckelijcke vreucht / moet wijcken
Voor deeuwighe vreucht / stelt dit in u memorie
Want daer by en mach gheen blijschap ghelijcken
Daer om strijt vromelijck crijcht ghy victorie
Daer sult ghy versaeyt zijn met Gods glorie
Denckt dit die op Creatueren / rust te seere
En climpt inden schepper / met deser leere.

Meer suers dan soets.
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Refereyn.
ONtspringt uuten slape godvruchtighe sinnen
Die Dapostelsche kercke / u moeder kinnen
Heft op u stimmen
Metten Cherubinnen en Seraphinnen
Met alle Inghelen wilt Gods lof beghinnen
Laet de ketters grimmen
Priesters wilt inden tempel des heeren climmen
En wilt de slapende gemeynte / ontwecken
Die met Petrus scheepken in perijckel swimmen
Hoe de spotters gecken
Die door haer leere / tvolck uuten tempel trecken
Daerse tot Gods lof mochten worden beweecht
Al rueren si haer fenijnighe becken
Doet ghy / so ghy pleecht
Naer Christen costuyme / wee u waert dat ghy sweecht
Laet orghelen spelen laet clocken clincken
Doet keersen ontsteken twaer quaet dat ghijt steecht
Daer de menschen mede / haer scheppers ghedincken
Wilt God offerhande uwer lippen schincken
Gheestelijcke menschen / in elck contreye
Loeft den heere / met desen soeten Meye.
Singt de seven getijden / in spijt der ketters47
Vervalschers van Gods woort / si en doen niet netters
Dan Gods lof ontraeyen
En wilt niet hooren / na der beelden afsetters
Kerckbrekers duecht / en vreucht beletters
Acht niet haer kraeyen
Singt salve loeft / de moeder der ghenaeyen
Die onsen verlosser heeft ter weerelt bracht
En in de moeder wilt ghy den vader paeyen
Loeft haer salige dracht
Oock den heyligen geest door wiens godlicke cracht
Maecht wert moeder / wilt te mettentije waken
In gheestelijcken lovesanck / dach en nacht
Therte blije maken
Maer schout de sangen / die ketterije smaken
Die als nu in veel landen werden geuseert
Naer puren lofsanck / wilt ghy clergie haken
Daer toe zijt ghy spetialijck gheordoneert
Als broeders eendrachtelijck niet en discoordeert
Gheestelic en weerlijck so ick eerst seye
Loeft den heere / met desen soeten meye.

47

In de marge staat een letter ‘b’ (?).
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Bisschoppen Prelaten groote cadetten
Heeren en vorsten al die sitten in wetten
Als dienaers des heeren
Laet loven den heere / met trompetten
Laet clincken schalmeyen en claretten
Al tot zijnder eeren
Wilt met Chimbalen zijnen lof vermeeren
Wilt gheen tamboeren oft herpen sparen
Om den heere te loven / naer Davids / leeren
Laet clincken de snaren
O Orphee wilt alle beesten vergaren
Die ligghen gedoken / in bosschen in duynen
Alle vogelkens / wilt u hier by oock paren
Op boomen op tuynen
Heft op stemmen wilt niet vesen oft tuynen
Loeft den heere elck in sijnder talen
Datment mach hooren op bergen in dalen
Dat Gods lof mach vermeeren in alle palen
En zijn eere die schier te niete zijn beye
Loeft den heere / met desen soeten Meye.
Loeft God tis recht ghy redelijcke gheesten
Daer Davidt seyt loeft den heere alle beesten
Tsy van wat manieren
Voghelen des hemels minste metten meesten
Beesten der aerden wint hagel en tempeesten
Wilt Gods lof verchieren
Locht / wolcken / Zee / wateren / alle Rivieren
Oock alle visschen / die daer in blijcken
Met alle dinstrumenten diemen mach hantieren
Van soeter musijcken
Loeft den heere met woorden van rethorijcken
Loeft den heere maechden en Jonghelinghen
Loeft den heere berghen hovelen / en dijcken
Fonteynkens die springhen
Loeft hem sienlijcke / en onsienlijcke dinghen
Wateren die boven die hemelen duycken
Met al den lof diemen mach verstringhen
Loeft hem al dat is in sweerelts beluyken
Loeft hem alle cruydekens groene struyken
Vruchtbaer landouwe en dorre heye
Loeft den heere met desen soeten meye.
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Loeft den heere ghy hemelen en tfirmament
Sonne en mane / alle planeten / jent
Reghen en Dau
Met alle den sterren / den Hemel ontrent
Werdt in Gods lof die hem te loven zijt gewent
Niet traghe oft flau
Loeft hem alle aertrijck drooghe en grau
Oock alle beemden lustich en groene
En oock alle bloemkens ghelu peersch blau
Nu in saysoene
Loeft hem dach en nacht / avont en noene
Al dat inden hemel is oft daer ondere
Loeft den Heere / van alle zijn crachten coene
Die wercken wondere
Loeft den heere / altsamen / en elck bysondere
Dat leven ontfaen heeft in steden ghehuchten
Loeft den Heere blixem / en dondere
Boomen ghebladert / bloemen / en vruchten
Met volhertelijcker / blijschap / sonder duchten
Met yochen met singhen met soeten ghescreye
Loeft den Heere met desen soeten meye.
Metten soeten Meye / wilt den Heere loven
Nu als de veldekens / prielen en hoven
Gheven soeten goor
Maer en blijft opte creatueren niet verschoven
Door hen leerdt minnen den schepper hier / boven
Die zijn tresoor
Der genaden ontsluyt / tdoedt al zijn devoor
Tot solaes der menschen groyen bloemen / en cruyt
De vogelkens soetelijck houden haren choor
Singhende overluydt
O Christen ziele / weest dancbaer met soo ruydt
Wildt u inwendighe ooghen ontsluyten
Gaedt uwen Bruydegom metter minnender / bruyt
Soecken daer buyten
Scheppers schoonheydt / merct inde bloemkens die spruyten
Aurora schinckt / ons even ghedichte
Den soeten Dau / uut shemels conduyten
Die tgarseken doet groyen metter sonnen lichte
Die soeticheyt des tijdts verblijdt elck ghesichte
Ghy die int tveldt doedt u vespereye
Loeft den Heere met desen soeten meye.
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Prince.
Christelijcke Princen Coningen der eerden
Wilt nu de oorloghe des heeren aenveerden
Catholijcke Vorsten
Om Gods lof te vermeeren scherpt u sweerden
En straft de ghene / spaert Harnas oft peerden
Die Gods lof op schorsten
Die hebben gesoghen der kercken borsten
En nu haer eyghen moeder verschueren
Naer der Catholijcker bloet oock dorsten
Met valsche errueren
Donnoosel verleyen / maer laet ons niet trueren
Waer is Arrius? met meer secten vinderen
Van God gheplaecht ten sal niet beter ghebueren
Dees duyvels kinderen
Die in alle Landen Gods lof verminderen
Aen de ghewijde vaten / haer handen / steken
Diet als grijpende Wolven / al verslinderen
Maer schaepkens vreest niet God sal haer tanden breken
Hy sal de kercke van haer vyanden / wreken
Al lieten de Princen tsweert / steken in scheye
Loeft den Heere met desen soeten Meye.
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Conclusie.
Als ghy de sonne siet blincken inden throone
Noch als de velden becleet met groene / nu
Neerstelijck merct dat de vruchten staen schoone
Altijt loeft den Heere / avont en noene / nu.
Bidt hem want tis grootelijc van doene / nu
Innichlijck dat hy wil sinen gheest / sinden
In alle prelaten en Princen coene / nu
Niet en twijfelt hoe seere wy ons bevreest / vinden
Soe doende / sal lichtelijck al dit tempeest inden.

Meer suers dan soets.
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Tsacrament is veracht / tot onser schanden / groot
Also treckt Gods cracht uut onsen tanden / dbroot.

Refereyn.
STaet op ghy droomers / sult ghy noch lange sluymen
Int bedde der wellusticheyt u strecken / nu:
Al duncket u saechte / tzijn seer bange pluymen
Tis meer dan tijt / wilt metten gange tuymen
Uut dlant / van Egipten / wilt vertrecken / nu
En mueghen die plagen niet ontwecken / u
So en slaept ghy niet / maer sijt heel en al doot
En sullen niet buygen / u herte necken / nu:
Duer tverdriet dat swaer is in tghetal groot
De schueren zijn ydel / van vruchten tdal bloot
Wy en mochten / in geen quader perket / steken
De beesten lijden van honger inden stal noot
De schepen hebben duer tempeest gheschal // stoot
God sal zijn onwere / over ons noch / bet wreken
Want wy hem versmaden / en zijn wet breken
Duer ons sonden swaer
Wilt u schult zijdy met sonden besmet / spreken
Met dit nieuwe / Jaer.
Dat wy de plagen / willich van Gods hant namen
Jae dat wy ons meer / te lijden schuldich / kinden
Waren gebonden met der liefden / bant / tsamen
Metter kercken / over een in tverstant / camen
Der heyliger schrift / en God ghehuldich / minden
Hy soude ons voorspoet / menichfuldich / sinden
Neeringe / coren / alle vruchten / wijn
Wy souden dus nootdruft overtuldich / vinden
Alle natien souden / voor ons vluchten / fijn
Christenrijck sou tParadijs / van genochten sijn
Gheringe sonden tribulatien / swichten
Ten souden gheen pesten / oft quade luchten / zijn
Van oorlogen en souden gheen geruchten zijn
God sou ons so met zijnder gratien lichten
Dat wy souden de vremde natien stichten
Met leven exemplaer
Schiet tot God der vieriger oratien schichten
Met dit nieuwe / Jaer.
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Met vreesen beven / wildt u salicheyt wercken
Naer Gods woort neerstich / en appetijtich / hoort
Door goddiensticheyt / u liefgetalicheyt stercken
Laet alle menschen / u liberalicheyt mercken
Der sancten / voetstappen / twert u profijtich / spoort
Staet opten ouden wech gaet daer in vlijtich voort
Gheen vremde leere / uut nieugiericheyt / smaken
Uut uwen mont en gae geen quaet / oft spijtich / woort
Wildt naer gheen eertsch goet / uut giericheyt / haken
Laet in u geen onreyn ondiericheydt blaken
Onreyn gedachten / uut u memorie jaecht
Wilt vasten / en bidden / met viericheydt / waken
Soo sal u haest Gods goedertiericheydt / naken
Suyver en reyn / uus herten cyborie / draecht
U lijf eest noodt / tot Gods glorie / waecht
Hebt ghy lijden eenpaer
Dat voor de hoochste consistorie / claecht
Met dit nieuwe Jaer.
Werdt vernieut inden geest / door een goet / leven
Sijdt niet meer hooveerdich / straf / oft stuer / doch
U gaven / wilt uut eenen vrijen moet / gheven
Schoudt ambitieusheyt dier veele doet / sneven
Weest medelijdende / met uwen bruer / och
Vertroost de geene / die zijn in ghetruer / noch
Begheerten des vleesch / die tegen den geest / strijen
Werpt van u suycht / uut Gods woort / suyver puer soch
Wilt alle oncuyscheydt minst en meest / mijen
Alle tribulatie / onghevreest / lijen
Niet met alle winden / als een riet waeyen
Wilt vremde / opinien / uut uus hertenkeest / snijen
De heere salse van alle tempeest / vryen
Die hier in tranen / sonder verdriet / sayen
Maer die niet en saeydt / en sal oock niet / maeyen
In dleven hier naer
Dus doende / muecht ghy Gods gramschap yet / paeyen
Met dit nieuwe / Jaer.
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Wilt voor den throon der genaden / terstont cloppen
Ghy die van God gheschepen / soe eedelijck / zijt
Worpt uut den ouden deesem / de vuyl gront soppen
Dat ghy den quaetsprekers / muecht den mont stoppen
In al u conversatie redelijck / zijt
De wercken des vleesch / gans vertredelijck / zijt
Naer u misdaet / u tot penitencie voecht
Maer altijt / in uwen dienst redelijck / zijt
Als u yet / in uwer conscientien / wroecht
Twaer noodt dat ghijse / met displicentien / dwoecht
U schult belijden / met heeten tranen / oock
Dooghen ten hemel / met reverentien / sloecht
Den acker uus vleesch / met abstinentien ploecht
Doet uut den ouden mensch / naer Paulus vermanen / ooc
Strijt eenen goeden strijdt / zijt cloec ter banen oock
Neempt den tijt wel waer
Doet ghy dus / God sal u sonden uut planen / oock
Met dit nieuwe Jaer.
Prince die niemandt / en mach wederstaen
Die macht / in hemel en onder der sonnen / hebt
U minlijcke ooghen / wilt neder / slaen
Siet onsen noot / o hoochste bevreder / aen
Ghy die den ouden draeck / verwonnen / hebt
Lust hebbende / tot ons ghy dwerck begonnen / hebt
U lieffte / den vader die op ons was gram / booch
Maecte pays / duer dbloet / dat ghy uutgeronnen / hebt
Besneden zijnde / reyn godlijck lam / hooch
Liefde u in dmaechdelijck buycxken lofsam / tooch
Laet ons nu singhen / met onsloten kelen
Tot ons den Arent die eerst wilt was tam vlooch
Van nijde den Draeck vier en vlam / spooch
Aensiet ons herten / met listen doorschoten / quelen
Al eest dat die uut ketters tronck / zijn ghesproten stelen
Veere hier en daer
Nieu plantkens der deuchten / hopen wy poten / selen
Met dit nieuwe Jaer.
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CONCLUSIE.
Aendachtelijck

Aenroept God met gebogen / knien

Neerstelijck

Naer Bethleem / met vaster hopen / gaet

Nu wy de plagen

Noch voor oogen / sien

Aenmerct Christus / bloet

Als heden ghedropen / jaet.

Beminde

Broeders al hebt ghy gesopen / quaet

Infect venijn

In ketterijen verslonden / laecht

Jesus genade

In desen tijdt / open staet

Niet wanhopende

Nu hem u wonden / claecht

Soect het

Soet lam / Gods dat der werelt sonden /
draecht

Meer suers dan soets.
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O Christe / Jesu hooft der heyliger kercken / soet
Geeft u Catholijcke ledekens stercken moet.

Refereyn.
Wat Christen mensche / mach sonder schreyen sien48
Dabuysen die in kerstenrijck ghebueren / nu
So veel ghelooven als verscheyen / lien
Men weet oock waer / oft in wat contreyen / vlien
Waer datmen comt tisser vol errueren nu
De Christenen het roerken Christi schueren / nu
Arger dan de knechten / si inde daet / blijcken
Die Jesum cruysten / wie en sou niet trueren / nu?
De waerheyt sluyt / meest elck buyten der dueren / nu
Tgheloove / uut onsen palen heel gaet strijcken
Tvolck en wilt schier / Coninc oft prelaet / wijcken
Gods oft haerder oversten / gheboden houwen
Maer elck gaet hertneckich / obstinaet / prijcken
Allen Gods dienst si gheerne uutroeden / souwen
So sy oock doen / als Turcken / en Joden schouwen
Sy Gods tempel dit doet my onsachtich waken
En segghen een paer
Heere wilt ons in tgheloove eendrachtich / maken
Met dit nieuwe Jaer.
Eest niet schande / boven alle schanden groot49
Dat Christenen / in tgheloove / onder een twisten
De gheleerde / lijden in allen landen stoot
Oft Esels waren heel van verstande bloot
En dat de ketters / schriftuere alleen / wisten
Om Gods woort te valschen en spaertmen geen listen
Waer uut dagelijcx veel valsche secten / rijsen
Oft heeren Vorsten dit alle gemeen slisten
Tgheloove te beschermen / uut jonsten / reen / ghisten
So mocht mense wel / metten perfecten prijsen
Daermense som moet metten inspecten / wijsen
Compt selve / wilt u kercke / beschermen / heere
Wilt nu met trooste den subjecten / spijsen
U Catholijcke kinderen / tot u kermen / seere
U aensicht tonswaert / om tontfermen / keere
Och oft wy in ons gebedt aendachtich / spraken
Stille en openbaer
Heere wilt ons in tgheloove / eendrachtich / maken
Met dit nieuwe / Jaer.

48
49

In de marge staat nog een keer sien, ingevuld met potlood.
In de marge staat een letter ‘b’ (?).

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

247
Rooven stelen alle Goddeloosheyt
Spruyt uut dees errueren certeyn bevroden wijt
Kerckroof / brantsticht / moort / menich boos feyt
Soot dagelijcx blijckt / door smenschen broosheyt
Tusschen vrienden ghebueren / verwoeden nijt
Muyterije / oploopen / oock bebloeden strijt
Onder borghers / tuycht experientie / oock
Ten is noch gheen eynde / wel op u hoeden zijt
Noyt sint en hadden wy welvaert oft goeden / tijt
Oft noch en selen dis mijn sententie oock
Daer en is noch liefde oft reverentie oock
Tot God oft sijn moeder / oft tot sijn sancten / och
Al omme spreydt haer dees pestilentie / oock
Ja desghelijcx sietmen meer oncruyts planten / noch
Tvolck suyght van valschen predicanten / tsoch
Der ouder ketters / dies ons warachtich / naken
Noch veel plagen swaer
Heere wilt ons int geloove / eendrachtich maken
Met dit nieuwe Jaer.
Waert niet tijt? nu wy den slach opten hals hebben
Dat wy Gods vreese / in ons herten leest schreven
Deden wy so wy souden ghenoech van als hebben
Hoe wy diertijt sterfte meer onghevals hebben
De menschen en souden / noyt so ongevreest bleven
En die roemen dat si na den gheest leven
Dat Evangelijs al haer pleghen is
Dat zijnse die hen tot svleesch wellust meest geven
Sonder reden oft wet / heel verbaest sneven
Noch vasten noch vleesch derven alst so gelegen is
Maer gheven den vleesch al daert toe genegen / is
Noch willent al Evangelische mannen zijn
En al haer doen meest dEvangelie teghen is
Gods vreese moet uuter werelt ghebannen zijn
Sijnen boge en sal met eer ontspannen zijn
Tot dat wy ons sonden met rouwe crachtich staken
En leven exemplaer
Heere wilt ons int geloove eendrachtich maken
Met dit nieuwe Jaer.
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Die aenmerckt de dinghen / die ons ontmoeten heden
Moet suchten Christenrijc noyt dus leelijc befaemt was
Theylich Sacrament sietmen met voeten treden
Dbeelt des heeren / die met sinen soeten leden
Om ons misdaet / aent cruyce geraemt / was
Sietmen nu van kerstenen ontwee breken
Om Christus door Hierusalem gepraemt / was
Gods tempel vernielt die so vernaemt / was
Meynt ghy dat God zijn sweert sal laten in schee steken
Hy salt noch swaerlijck te lande / en ter Zee / wreken
Merckt dit wel ghy dolende siende blinde / aen
Soudemen / alle de boosheyt in dbree / preken
Die in Luthers en Calvinus legende staen
Een goet Christen stont sijn haer overende / saen
De Chatolijcke naer Gods eere machtich haken
Roepen verre / en naer
Heere wilt ons in tgeloove eendrachtich maken
Met dit nieuwe Jaer.

PRINCE.
Prince roept weder u verloren schapen
Die met sienden oogen ter eeuwiger doot / dwalen
Laetse niet langer / in uwen toren slapen
Al zijnse geworden svyants gesworen / knapen
Ghy hebt de macht ghy muechtse uut svyants poot / halen
Want deertsche princen / ons inder noot / falen
Soecken wy u hulpe / wiltse ons laten / vinden
Laet ons te Bethleem / naer dlevende broot / talen
Dwelck voor ons wilde uut zijns vaders schoot dalen
En liet hem in doecxkens uut caritaten / winden
O heere wilt u cracht ons te baten sinden
Veel duysenden / Turcken tonswaert crielen willen
Laet niet u kercke / van ketters verwaten / schinden
Die meer dan Turcken der kersten sielen schillen
Willet gheween van die voor ons knielen / stillen
Als een gejaecht hert wy seer jachtich spaken
Naer u Fonteyne claer
Heere wilt ons in tgheloove eendrachtich / maken
Met dit nieuwe Jaer.
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ALLE Catholijcke wilt patientich / zijn
Noch schout valsche / propheten alser geschreven / staet
Naer Gods woort / te leven wilt / diligentich / zijn
Aenroept den Heere / en laet u leven / quaet.
Blinde Mollen die den doolwech / gaen / terden
Jae sonder vreese / in sduyvels schoot / loopen
Inder doot / sullen u ooghen / opghedaen / werden
Nu wilt ghy Gods plagen niet op u groot / hoopen
Siet toe laet u so vast / niet in svyants poot / knoopen

Meer suers dan soets.
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Refereyn.
MEnschelijcke figuere / eerden cyborie
Slijckachtighen wormsack alder brooscht gestaect
Die u selven verheft / door ydel glorie
Niet denckende dat ghy zijt / van asschen gemaeckt
Met grooten verdriete / inde werelt gheraect
In sonden ontfaen / door Adams overterden
Naect quaemt ghy ter werelt / en moetse ruymen naect
Dat van eerde is comen moet eerde werden
O stinckende vleesch cranc / in tduechdelic volherden
Niet machtich uut u selven / yet goets te dinckene
Den doolwech loopende / met grooten scherden
Eerde soect ghy eerde smaect ghy ende ten derden
Als eerde gheneghen / altijt te sinckene
Al schijnt ghy door tcyraet / buyten te blinckene
Vol diecx vol slijcx vol stancx van binnen
Broosch eerden vadt leert u crancheyt kinnen.
Door Gods rechtveerdicheyt / en Adams schult
De mensche zijnde / vanden wijve gheboren
Een cleyn tijt levende / wert met lijden vervult
Comende ter werelt in Gods toren
In zijn vuylicheyt soude hy versmoren
Sonder hulpe / crancker / dan een beeste / ghebleken
Weenen schreyen / is zijn stemme / al voren
Onmachtich om gaen onconstich om spreken
Zijnde uut den paradijse versteken
Moet hy hier lijden int dal van weene
Hongher dorst coude hitte / en veel ghebreken
Wat sietmen uut / al sinen conduyten leken
Stanck dreck dits allen menschen ghemeene
Van eender stoffen / is ghemaect groot en cleene
Hebbende eenen uutganck en een beginnen
Broosch eerden vadt leert u cranckheyt kinnen.
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Ghy hooveerdighe menschen / vol van roeme
Die zijt ghemaect / van eertschen slijme
Besiet wat ghy anders sijt dan een bloeme
Die gheringhe vergaet / met eenen rijme
Haest door een sieckte doot / oft in swijme
Een cleyn cortse / doet dalder sterckste beven
Wat is u leven / anders dan een schijne
Alst u best lust / salt u licht begheven
Al zijt ghy oock in state verheven
Tradt der fortuynen is gheringhe ghekeert
Die eens hooch saten zijn onder ghedreven
Waer zijn die moghende Princen bleven
Daer voortijts de werelt / af wert verheert
Al zijt ghy oock wijs ende wel gheleert
Alst Gode belieft berooft hy u sinnen
Broosch eerden vadt leert u cranckheyt kinnen.
Peyst mensche hoe in u stinckende vleesch
Gheen duecht en woont maer hoe dat altijt jaecht
Om wellust / te hanteren / naer sinen heesch
Niet achtende hoe conscientie knaecht
Allendich vleesch / waer door den geest vertraecht
Ghy zijt Adams eerde / van God vermaledijt
Die van selfs niet Dijstelen en doornen en draecht
Dat zijn quade begeerten / so schriftuere belijdt
Weerspannich vleesch / dat altijdt den Gheest bestrijdt
Met diveersche passien / daghelijcx ghequelt
Door gramschap / beroert / tot haet ende nijt
Tot gulsicheden / gheneycht / werdt ghy niet ghecastijt
Door een ghesichte / haest ter oncuysheyt ghehelt
Ambitiues50 ghy van hooveerden swelt
Ghierich traech vol van weerlijcker minnen
Broosch eerden vadt leert u cranckheyt kinnen.

50

Verbeterd uit Ambitines.
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Prince.
Ezajas seyt alle vleesch is hoy
Ghelijck die groente des hoys / gheringhe vergaet
Soe doet oock de mensche hoe proper hoe moy
Wanneer datter de doot de seysen in slaet
Niet langhe en blijft hy in eenen staet
Ghisteren blijde en vrolijck nu tonvreden
Nu schoone dan leelijck nu goet dan quaet
Nu ghesont morghen doot met voeten ghetreden
Verganckelijck vleesch u ghebreeckt eerbaerheydt van seden
Die met u gheselschap hout / wert besmet
Paulus seyt ick vint in mijn leden
Een ander wet blijckt in ons noch heden
Puer contrarije / der Godlijcker wet
Swaer eerdich vleesch dwelck den gheest belet
In God te climmen / boven de Seraphinnen
Broosch eerden vadt leert u cranckheyt kinnen.
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Refereyn.
VIrgilius seyt / en experientie tuycht
Dat den wint op thooge / de meeste cracht // heeft
Alsmen dit hoort / naer mijn intentie // buycht
En men tgeestelijc / verstant wel by gebracht // heeft
Soo neem ick voor thooge / tvolc dat macht // heeft
Prelaten / oversten gheestelijck / en weerlijck
Daer Paulus af scrijft / die dit wel bedacht // heeft
Prieme ad Thiemotheum / secundo cleerlijck
Bidt voor de overste zeyt hy begeerlijck
Als Coningen Princen int hooge gestelt // vry
Op dese waeyt menich tempeest verveerlijck
Ghelijck scriftuere / openbaer vertelt // my
Daer hooghe ghestichten / daer wint verselt // by
En hooghe berghen / vanden winde drooghe / zijn
Hier omme soo seg ick / den sin wel spelt // ghy.
Den wint wilt altijt / meest op thooghe // zijn.
Eenderhande wint / den Prelaten oyt noot // was
En is dinblasen / vanden heylighen geeste
Hierom doen / Christus / opgestaen vander doot // was
Blies hy op dApostelen / smaect dit ten keeste
En gaf hen den heylighen geest doen als de meeste
Prelaten der Kercken / wilt noch aenmercken // kint
Hoe Gods geest quam / met grooten tempeeste
Opten Sinxen dach / ghelijck eenen stercken / wint
Alsoemen inder Apostelen wercken // vint
Want deeuwige wijsheyt / Prelaet der Prelaten
Desen wint meest opte hoofden / der kercken / sint
En hy is hen nootsaeckelijc boven maten
Om hem te stercken / want tzijn oock crancke vaten
Hoe wel zy oversten / uut Gods ghedooghe // zijn
Sy werden bewaeyt / uut veel diveersche gaten
Den wint wilt altijt meest op thooge // zijn.
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Des vyants inblasen / waeyt hier weer snel // tegen
Waer by men hooge / Cederboomen dalen / siet
Als de Prelaten cleyne / Gods bevel // weghen
Dondersaten doen sgelijcx / dit en sal falen // niet
Al gaet de Leeu rontomme / oft hy mocht halen // yet
So Petrus bescrijft / seer autentijckelijck
Nochtans opt hooge / hy meest zijn stralen // schiet
Want hoe hooger val / hoe meer perijckelijck
Noch eenen stormenden windt / waeyt seer blijckelijck
Op hooghe Prelaten / en is occupatie
Die therte verstroyt / ende des ghelijckelijc
Verdrijft zy dinblasen / van sheylichs Geest gratie
Oock waeyt op hen achterclap en murmuratie
Want steden op bergen / meest in svolcx ooghe // zijn
Dus neem ick dit woort noch voor mijn fundatie
Den wint wilt altijt meest op thooge // zijn.
Noch vindick eenen wint / die doet der ooren // tuyten
Therte verschricken / en al de leden beven
Als de Prelaten / dit woort sullen hooren uuten
Rasch wilt van uwer Meyerschap reden // geven
Die door quaet exempel / haer schapen / deden // sneven
Moeten voor Gode dan naect / en bloot // gaen
Verantwoorden / haer eygen onbesneden // leven
Dit mach hen op therte / wel zwaer als loot // slaen
Noch moeten si hier boven / voor cleyn / en groot / staen
Ja voor alle haer schapen / hoe simpel / hoe slecht // ooc
Desen wint doet den Prelaten den meesten stoot // aen
Al sal hy waeyen / over meester en knecht // oock
Meest over Paus / Bisschoppen / door tgodlijck recht // oock
Over heeren vorsten die nu fraey ten tooghe // zijn
En over al dat macht heeft / wie daer tegen vecht // oock
Den wint wilt altijt / meest op thooghe // zijn.
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Experientie leert tis een gemeen // seggen
Als de Herden dolen de Wolf de schapen // hoet
En als de hinne haer kiecxkens laet alleen leggen
So heeftse de wouwe / te overgapen // goet
Ghy wachters des volcx predicanten Papen // vroet
Als ghy siende doolt wie sal de blinde // leyen
God sal nochtans van uwen lijve rapen / dbloet
Vanden volcke / ghy mocht wel ten inde // schreyen
Laet ghy u schapen gaen / in onbekende // weyen
Scheert ghy de wolle / en maeckt u selven // vet
God sal u als Bocken / van sijn geminde // scheyen
Den wint zijns torens / sal over u welven dnet
Leest schriftuere en wilt den gront uutdelven // bet
Tregiment sal u wel bitter als looge // zijn
Denckt somtijts / als ghijt van thienen / van elven // set
Den wint wilt altijt meest op thooge // sijn.

Prince.
Op doverste / sal oock meest / deeuwich vier // waeyen
Sterven si in sonden waer naer tserpent / haeckt
Nu solpher / dan peck / sal dit bloedich dier // saeyen
Inder eeuwicheydt op al dat in thelsch convent // blaeckt
Ja de machtichste ooc / het meeste torment smaect
Boven ander51 verdoemde / creatueren // mal
Aenmerckt dit Pastooren en diligent // waeckt
Nu leyt u schapen ter hemelscher schueren // al
Neemt den wint voor oogen die eeuwich dueren // sal
Anders sal duer u / dit woort Godts mont // blasen
Gaet vermaledijde / en valt den sueren val
Desen wint hooge bergen sal inden gront // blasen
Daer tvier sal eeuwich / de helsche hont // blasen
Die dit wil schouwen / ter duecht hem pooge // fijn
Wie weet oft Gods Trompet sal terstont // blasen
Den wint wilt altijt / meest op thooge // zijn.

51

De eerste twee woorden zijn bijna onleesbaar. Ze zijn aangevuld met behulp van het exemplaar
SB Trier, W III 11 8'.

Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

256

Refereyn.
Laet ons den heere nu vrolijck singhen
Want hy heeft seer heerlijcke / dingen ghedaen
Pharao is verdroncken / door Gods ghehinghen
En Israel / is door de Roy zee / ghegaen
Davidt is nu in Jerusalem ontfaen
Goliath is verwonnen laet ons niet claghen
Sampson heeft de poorten te Gasa ghestaen
Ghebroken / en opten berch ghedraghen
De Moabsche hertoghen zijn nu verslaghen
Holophernes heeft / verloren zijn hoot
De stadt van Bethulien beleyt met laghen
Is nu heerlijck verlost / uut alder noodt
Laet ons weertschappen / met onghedeesemt broot
Tpaeslam is gedoot des wy vruecht verwerven
Ghy die gheteeckent zijt / met zijnen bloede roodt
Zijt ghy met Christo verresen / wilt niet meer sterven.
Blijft levende rancxkens in Christo ghepresen
Goede vruchten doende / sonder cesseren
Wetende dat Christus vander doot verresen
Niet meer en sterft maer sal eeuwich triumpheren
De doot sal over hem niet meer domineren
Hy heeft de helle berooft de doot verslonden
Wilt in die sonden / niet meer consenteren
Nae dien ghy zijt ghestorven / der sonden
Vander wet des doots / heeft u Christus ontbonden
Acht u der sonden doot / en wilt gode loven
Maeckt dat u huysken niet ledich en wert vonden
Nu de boose geest / daer uut is ghedreven
Want seven arger dan hy / soot is bescreven
Sal hy me brengen / en in vaster erven
U huys besitten / wilt daer voor beven
Sijt ghy met Christo verresen / wilt niet sterven.
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Alle quaetheyt / afgheset / wilt niemant hinderen
Vliet achterclap / haet / nijt / leeft voort in vreden
Begheert melck / als redelijcke / gheboren kinderen
Op dat ghy muecht opwassen in salicheden
Alle vleesschelijcke begeerten / af ghesneden
Mach den brant der oncuysheyt in u vercouwen
Want Christus Jesus / heeft voor ons gheleden
Om dat wy zijn voetstappen / nae volgen souwen
De ydelheyt der werelt / wilt voortaen schouwen
Is u siele ghesuyvert wert noch meer schoone
Tghene dat ghy hebt willet vaste houwen
Op dat niemant anders / en neme u croone
Is Christus / in u herte comen / metter woone
Jaecht hem niet uute wildy dleven niet derven
Want Paulus leert ons selve in persoone
Zijt ghy met Christo verresen / wilt niet meer sterven.
Hebt ghy de wercken der duysterheyt afgeworpen
En de wapenen des lichts ane ghetoghen
Wilt ghelijck den hont / niet weder op slorpen
Donreynicheyt die ghy uut / hebt ghespoghen
Wentelt niet weder int slijck / slachtende / der sogen
Zijt ghy door penitentie / ghewasschen reene
Tquaet geselschap / voortijts van u gheploghen
Schout nu en pijnt u daer af te scheene
Vliet doorsaken der sonden / groote en cleene
Die u voortijts te valle / hebben ghebrocht
Maect u metter werelt / niet ghemeene
Leeft nu nae den geest / hebt ghy tvleesch ghesocht
Niet met silver / oft goude / zijt ghy ghecocht
Maer metten bloede des lams soet als conserven
Ghy die doot hebt gheleghen / inder sonden crocht
Zijt ghy met Christo verresen wilt niet meer sterven.
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Van allen boosen wercken / wilt nu voort rusten
Hebt ghy dwarachtich / Hemels broot / gesmaect
Laet u na dmeel van Egypten niet lusten
Zijt ghy uut Sodoma / en Gomorra / geraect52
Siet niet omme als Loths Wijf oft ghy wert ghelaeckt
Soe doende / mocht / ghy / in steenen verkeeren
Sijt neerstich int ghebet want u vyant waect
U omgaende als een leeu / nae Petrus leeren
Soe ghy u leden hebt ghebruyct in oneeren
Ghebruyctse nu in Gods dienste / nae Paulus raet
Wandelt voorsichtelijck / inden wech des heeren
Den tijt waernemende / want de dagen zijn quaet
Siet dat ghy niet en valt / eest dat ghy staet
Is u schult vergheven wilt gheen nieu opkerven
Wacht dat ghy Gods Gratie / niet en versmaet
Sijt ghy met Christo verresen / wilt niet meer sterven.

Prince.
Sijt ghy uut Pharaonis handen verlost
Wilt na dlant van Egypten / niet omkijcken
U te wasschen heeft Christo / al zijn bloet ghecost
Dus en wilt u ziele / niet weder beslijcken
Sijt ghy warachtelijck verresen latet blijcken
Bedroeft u int quaet / daer ghy in hebt verblijt
Wilt uut den wech der penitentien niet wijcken
Om der werelt ghenuchte / desen lustighen tijt
Bereydt u siele tot tentatien / u naect strijt
Wilt ghy u tot Gods dienste keeren voorwaer
De werelt sal u bevechten / en svyants nijt
En u eyghen vleesch / gheenen strijt soo swaer
Neempt u cruyce op u / en volcht Christum naer
De genuchte der werelt / acht min dan scherven
Al siet ghy quaet exempel / hier en daer
Zijt ghy met Christo verresen / wilt niet meer sterven.
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Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen
1567)

259

REFEREYN.
SErpenten / Aderen / Schorpioenen / Slanghen
Beeren / Wolven / stieren int wout ghevangen
Hongherich van caken
Wilde Eenhoornen / niet om verstrangen
Briesschende Leeuwen / die naer bloet verlanghen
Fenijnighe Draken
Dese schaden den mensch alsser by gheraken
Nochtans een dobbel tonge meer quaets can brouwen
Al zijn dees beesten schadelijck int genaken
Men machse schouwen
Een dobbel tonge / en is niet om betrouwen
Al waer si als Cicero / schoon van faconden
Int hemelrijck salse fenijn uutspouwen
En dootlijck wonden
Noyt beesten so wreet / op eerde ghevonden
Men machse vanghen / binden en versubtijlen
Diese vliet en worter niet af verslonden
Maer een dobbel tonge / over hondert mijlen
Mach den absenten quetsen / met haren pijlen
Dus segghe ic dwoort des Wijse mans altijt:
Een dobbel tonghe is vermaledijt.
Teghen een dobbel tonghe en is gheen boete53
Want bedriechlijck maeckt si haer woordekens soete
Theeft wel ghebleken
Aen Joab die Amase quam te ghemoete
Cussende hem biedende vrientlijcke groete
Heeft hy hem doorsteken
Dese willende oock zijnen broeder wreken
Aen Abner / doen hy hem daer minst voor wachte
Flatterende / met verraders treken
Hem ter doot oock brachte
De boose Alchimus desen oock slachte
Die swoer den Joden niet te wesen schadelijc
Die hy nochtans te vermoorden dachte
Seer versmadelijck
Triphons tonghe sprack oock ghenadelijck
Met Jonata gelovende peys en vrede
Den welcken hy dede vangen verradelijck
En naemaels met sijn sonen dooden mede
Een dobbel tonghe is scherp van snede
Seyt Davidt / als een sweert dat niemant en mijdt54
Een dobbel tonghe / is vermaledijt.

53
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Der gheesselen slach / can blau stramen verleenen
Maer der tonghen slach / die breeckt de beenen
Naer schriftuerlijck vermaen
Door sweerts isser veel bracht in sdoots vereenen
Nochtans de dobbel tonge / soude ick meenen
Heeft meer moorden ghedaen
Daer door zijn dorpen ende steden vergaen
Omgheworpen Casteelen sloten en mueren
Niemant so sterck diese can wederstaen
Oft daer voor ghedueren
Sy maeckt onvrede tusschen naeste ghebueren
Sy scheyt van malcanderen man en wijf
Een dobbel tonge / stelt een heel stadt in rueren
Door haer bedrijf
Sy is fenijnich infect ja so Corosijf
Dat si wonden slaet / die niet en ghenesen
Vader ende kint brengt sy in ghekijf
Dat noyt en was / oft nemmermeer sal wesen
Can sy versieren ende midts desen
Tusschen de vreedsamighe berockt si strijdt
Een dobbel tonge / is vermaledijt.
Een dobbel tonghe can de waerheyt verkeeren55
Schriftuere vervalschen dwalinge leeren
In Steden in landen
Discoort verwecken / Princen en Heeren
Sijnder door bedorven en vrouwen van eeren
Ghebracht in schanden
Van broeders en susters / maect si doot vyanden
Dat si malkanderen vervolghen en quellen
Leven en doot slaet inder tongen handen
De vyant vander hellen
En mocht niet meer quaets doen met sijnen gesellen
Dan een dobbel tonghe wie salse ontvlien
Al doetmen goet si salder quaet uut spellen
Door haer bespien
Al en canse de duecht diese siet gheschien
Niet heel missaken / si salse verminderen
Recht is si van God en allen Goeden lien
Verhaet gherekent onder svyants kinderen
Wie sal hem wachten voor dees valsche slinderen
Christus selve en wasser niet voor bevrijt
Een dobbel tonge is vermaledijt.

55
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Prince.
Een dobbel tonghe was sduyvels instrument
Waer door Adam ende Eva hem gaven consent
Gods ghebodt vergaten
Een dobbel tonghe tot clappene ghewent
Is een groote plaghe in een gheestelijck convent
Wantse dondersaten
Doet murmureren / teghen haer prelaten
Jae een heel ghemeynte / door haer overdraghen
Stelt si in twist die in charitaten
Te leven plaghen
Een dobbel tonghe / tis wel om beclaghen
Is als een slanghe / onder eenen hoop Alen
Waerse coemt / daer salse peys verjaghen
En liefde doen falen
Een dobbel tonghe / is vol loghentalen
Door haer gheveynsde flatterende practijcke
Doetse Princen Heeren / Wethouders dwalen
Datse vanden wech / der rechtveerdicheyt wijcken
Sy en spaert den armen / oft den rijcken
Maer elcken belaecht si door haet ende nijt
Een dobbel Tonghe / is vermaledijt.
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Refereyn.
GHelijck een mensche die wijs en vernuft is
Door groote oude / sijn wijsheyt declineert
Dus dunct my dat de werelt ooc out en versuft is
Hoe langer hoe arger / hoe den tijt meer passeert
De weerelt wert voortijts ghecompareert
Vanden ouden Poeten by den Goude claer
Dat was doen / maer nu alstment wel estimeert
En is nau ijseren dit vinden wy waer
Leest Danielis in tweeste siet wat staet daer
Van tbeelt dat Nabuchodonosor sach prijcken
Thooft was gout de borst silveren de beenen maer
Yseren / en de voeten / eerden oft slijcken
Dus eest metter weerelt leest doude Cronijcken
Hoe langer hoe snooder / wat werdet te fijne
Tvolck was eens recht uute nu vol practijcken
Tis seer verkeert / dat plach te sijne.
Daertrijck vruchtbaer / en overvloedich was
Doen Saturnus Coninc / besat dlant van Creten
Tvolc doen rechtveerdich / warachtich / voorhoedich was
Lancklijvich manierlijck in drincken in / eten
Correctie heeft voortijts seer stijf gesmeten
Merct doen Trojanus wilde verwijsen sijn kint
De rechter sijnen Neve twaer quaet vergeten
Selve doode om dat hy een maghet hadt geschint
Justitie triumpheerde / diet wel versint
Doen de Juge sijn een ooghe uut liet steken
Met sijnen sone liever zijnde half blint
Dan hy eenich sins trecht hadde willen breken
Alle overdaet sachmen doen scherpelijck wreken
Rechtveerdicheyt en spaerde geen disciplijne
Aensiet den tijt nu ten wilt my spreken
Tis seer verkeert / dat plach te sijne.
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Doen alde werelt onder subjectie stont
Van Octaviano twas guldenen tijt
Int volck men doen alsulcken perfectie vont
Sy en hadden gheen tweedracht haet oft nijt
Men storte geen bloet daer en was gheenen strijt
De Landtman met rusten / zijn vruchten maeyde
Tvolck was doen bruerlijck / met malcanderen verblijt
Rethorijcke / Musijcke den geest verfraeyde
Dwoordt wert vleesch dwelck Godt in Mariam saeyde
De Prince des pays wert doen gheboren
Die duer zijn doot svaders gramschap paeyde
En tschaepken thuys brachte dat was verloren
Apostolen menschen van Christo vercoren
Ontfinghen vlijtich zijn Godlicke doctrijne
Als ick hier op peyse ick segghe als voren
Tis seer verkeert dat plach te zijne.
Doen Gods geest inde Apostolen ghestort was
Deden de sermoonen wonderlijcke vruchten
Petrus preeckte eens eenen tijt die cort was
Hy bekeerder dry duysent vry sonder duchten
Ginghen Dapostelen / duer steden ghehuchten
Devangelie preken tgheloove vermeeren
Sy baden eendrachtich si vasten si suchten
Ontallijcke Heydenen sachmen bekeeren
Philosophen gheleerde machtighe heeren
Lieten hem van Visschers onderwijsen
Dondersaten hielden Prelaten in eeren
De Herders versaghen haer schapen van spijsen
Quamen de wolven op haer lammerkens grijsen
Sy setten hem daer teghen vreesende gheen pijne
Noch seg ick ick en cans nu niet gheprijsen
Tis seer verkeert dat plach te zijne.
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Petrus Paus zijnde duer de werelt ginck
Devangelie Preken met moede leden
Merct oft hy begout besilvert bepeerelt ginck
Heeft hy oock frische hencxten beschreden
Hebben dander Apostolen by hun ghereden
Aten si in weelden sonder arbeyt haer broot
Waer waren haer Landen dorpen en steden
Haer croesen haer schalen haer penningen root
Sy waren aerm / veracht vervolcht totter doot
Ghegeesselt ghesteent ghebonden ghevanghen
De sommighe ghevilt de ander onthoot
En Petrus wert aen een Cruyce ghehanghen
Sijnt nu sulcken prelaten neent langhen
Maer scheren de schapen en vullen haer schrijne
Dus mocht elck wel seggen met beschreyden wanghen
Tis seer verkeert dat plach te sine.
Doen Muncken in tBosch als wilde wouters liepen
Met cruyde en wortelen vulden haer maghe
Doense in holen op steenen en houters sliepen
En Abt Anthonus woonde byde haghe
Hieronimus te Bethleem nam zijn laghe
Augustinus Ambrosius / Bisschoppen saten
Twaren houten staven ick peyst alle daghe
Maer gulden Bisschoppen vol caritaten
Sy quamen duer de duere niet duer vremde gaten
Doen Gregorius hem / voor tPauschap verberch
En sachmen naer croonen oft naer ducaten
Maer men sochte uuten volcke de bloeme en dmerch
Stichtighe eerlijcke mannen sonder erch
Die de kercke verlichten claer als den robijne
Noch seg ick al gae ick voor eenen dwerch
Tis seer verkeert dat plach te sine.
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Constantinus Keyser de kercke begaefde vry
Hy eerde Priesters Cluysen / Cappellen
Kaerle sghelijcx de geestelijckheyt laefde hy
Sy stichte so vele Cloosters met Cellen
Als letteren inden A.b. wiltse tellen
De Religiosen in haer vrijheyt bleven
Nu sietmen de beste beliegen en quellen
Muncken en Nonnen werden schier verdreven
Tgoet dat de ouders gaven in haer leven
Kercken en / Cloosters tot profite der sielen
Dat wert hen nu ghenomen waer staet dat gheschreven
Fortuyne draeyt seer wonderlijck haer wielen
Als religiosen voortijts crancklijc vielen
Men bedecte haer weer Munck oft Beghijne
Siet nu hoe de menschen vol achterclaps crielen
Tis seer verkeert / dat plach te sijne.
Carolus magnus Puppijn sijn vader oock
Beschermden die heylige kercke met vlijte
Godevaert Bulioen / meer Princen te gader / oock
Wonnen Jerusalem den Heydenen tspijte
Doen streden die Heeren thaerder sielen profijte
Op de vyanden Christi / als Leeuwen ghemoet
Maer nu gaen Heydenen / Turcken quijte
Christen heeren vergeten het Christen bloet
Ghiericheyt / hooverdije / dees overdaet doet
Sy schatten sy schrapen thaect al na rapen
De Capiteyns ontrouwe de Princen onvroet
De Catte leyt de kiekenen de Wolf de schapen
Dit is nu de werelt ick blijve by dmijne
Als ickt al oversie meesters en knapen
Tis seer verkeert / dat plach te sijne.
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Voortijts was trouwe onder den coopman
Haer woort was haer segel ja neen haren eedt
Nu is trouwe doot siet wel den hoop aen
Bedroch en tfutselboeck is alomme bereet
De groote visschen hebben de mage so breet
Sy slockent al Suycker / Rosijnen / Vijghen
Opter armerlien sweet gaen si moeylijck gecleet
Als Princen en heeren moetmense nijgen
Darm huysman en can schier niet gecrijgen
Hy en moet tot vercoopers ten diersten halen
En sullen si wat borghen wie sout verswijgen
Voor twintich moetmen hem dertich betalen
Sy recken haer laecken en valschen haer schalen
Sy vercieren haer ware met loosen schijne
Als ick dit sie ick segge sonder dralen
Tis seer verkeert / dat plach te sijne.
Peyst op ons woorden en haer exempele merckt
Hoe datse beelden / en outaren oprichten
En siet hoe datmen nu aen Gods Tempele werckt
Theylich Sacrament staet schier sonder lichten
Waer sietmen nu Cloosters oft kercken stichten
Men sietse wel breken in sommige landen
Wiltmen der heylighen figueren verbranden
Naecte lien / boeverije / hanckt aen haer wanden
Tbeelde van Marien en theylich cruys
Muegen si niet lijden maer tbeelt der vyanden
Dat laten sy wel hangen in haer huys
Tis onder Christen menschen een groot abuys
Als ick de werelt sie dus vol van fenijne
So seg ick door tverwonderen heel confuys
Tis seer verkeert / dat plach te sijne.
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Naer den tijt voorleden elck wel wenscen mach57
Die nu den tijt merct in ons presentie
Gods vreese men doen onder de menschen sach
Besmetten si duer crancheyt haer conscientie
Sy biechten en ontfinghen penitentie
Sy waecten si baden ende si vasten
Hier in stelt nu Lutter yemant credentie
Maer voeden in weelden haer stinckende baste[n]58
Meest elck soect hem selven tis goet om tasten
Liefde is vercout die eens was vierich
Duer valsche Propheten overlantsche gasten
Laetmen den ouden wech elck is nieu schuldich59
Al zijnt uut gheloopen muncken putertierich
Die schincken venijn in schijn van wijne
Tvolck geeft hem ghehoor om wat nieus seer gi[e]rich60
Tis seer verkeert dat plach te sine.
Prince waert dat God verhinghen woude
Dat die ouders op stonden die int graf verrot zijn
Desen tijt in hem tverwonderen brenghen soude
De werelt docht hem wel een sondich cot zijn
De menschen die daer inne zijn dochten hem sot zijn
Sy en soudender af maken dit noch datte
Sy missaecten haer maeschap dit soude tslodt zijn
Want die eens schapen hoede is nu een catte
Die eens was povere omvloet van schatte
Die eens inde Kempen droech schaepkens grau
Dien sietmen nu draghen hy en weet schier watte
Sijde Damast fluweel swert peersch en blau
Gheciert met habijten ghelijck den Pauwe
Wel rieckende als de Roosemarijne
Ick dencke als hem sulcken volck hout soo lauwe
Tis seer verkeert dat plach te zijne.

FINIS.

57
58
59
60

In de marge: ‘h’. Door het inbinden zit het schutblad te strak op de laatste pagina en verdwijnt
deze letter.
Door het strakke inbinden is de ‘n’ niet meer te zien.
In de marge met potlood: ‘ier’. De ‘uld’ van schuldich is doorgehaald. Volgens de correctie
zou er schierich moeten staan.
Door het strakke inbinden is de ‘e’ niet meer te zien.
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