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Voor-reden tot den godtvruchtighen leser. B.L.
De vrede des Heeren zy met u.
'T Is een yder kenbaer, dat onder alle de gheboden, die Godt Almachtigh ons
gegheven heeft, het eerste ende meeste is dat ghebodt der liefde, dat hy ons gheeft
MATTH. 22. segghende: Ghy sult den Heere uwen Godt beminnen uyt gheheel uw'
herte, uyt gheheel uwe ziele, en uyt gheheel uwen gheest. Maer eylaes 't is te
beclaeghen, datter soo veel christenen zijn, die op dit ghebodt niet en letten, nochte
en passen; die alle hunne affectie stellen op ydele, verganckelicke en aerdtsche
saecken, die teghen Godt ende sijne wetten strijden; die de liefde, die sy Godt
schuldigh zijn, tot hun selven keeren, en hun selven ghelijck stellen voor hun leste
eynde, alles stieren tot hun eyghen vermaeck en wellusten, profijt, eere, &c. en niet
voorder: het welcke, soo den H. AUGUSTINUS seght, een groote boosheyt is.
Andere, die wat beter zijn, meenen dat het genoegh is de gheboden Godts
eenighsints te onderhouden; maer en peysen niet eens op dit alder-meeste ghebodt,
nochte en doen gheen devoiren om dat te onderhouden. Sy en mercken niet, datmen
de andere gheboden can onderhouden uyt slaevelicke vreese, om de straffe te ontgaen,
ofte uyt soodanighe opsichten, en nochtans niet voldoen aen dit groot gebodt, en
alsoo can verloren gaen. 't En is van soodanighe niet, dat den Heere seght JOAN.
14.21. Die mijne geboden heeft, ende die onderhout, die is 't
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die my bemint: maer van die dese onderhouden uyt liefde, ofte ten minsten uyt een
kinderlicke vreese: want 't is seker, dat hy uyt fijne gheboden niet uyt en sluyt dit
eerste ende alder-meeste, ende 't is oock seker, dat hy door dit iet ander ghebiedt,
als door de andere: en wat is dit anders als de liefde?
Andere, die noch wat beter zijn, die dienen Godt, en onderhouden sijne gheboden
uyt een kinderlicke vreese; sy doen veel mont-ghebeden, eenighe penitentien,
meditatien, en andere gheestelicke oeffeninghen; maer blijven altijdt de selve, sonder
eenigen voortganck inde liefde Godts, en andere waerachtighe deughden: en soo
leven sy veel daghen en jaeren, jae somtijts twintigh, dertigh, en meer. De reden hier
van is, om dat sy hunne oeffeningen niet en weten te stieren tot voortganck in de
liefde Godts.
Om dese ende alle andere te helpen, wordt dit Boecxken in't licht gegheven: het
welcke hun voor ooghen stelt gheheel den wegh der liefde Godts, om hun te toonen,
hoe men ghedurigh can, ende behoort voorder te gaen in sijne liefde.
Desen wegh heeft dry deelen, die corresponderen op de dry deelen van dat eerste
ende meeste ghebodt: Ghy sult den Heere &c. MATTH. 22. In het eerste wordt
ghetoont, hoe wy Godt moeten beminnen uyt gheheel ons herte, met een hertelicke
liefde. In het tweede uyt gheheel onse ziele, met een redelicke en gheestelicke liefde,
die tweederley is. De eerste is, die op de ghemeene maniere met de ordinaire gratie
Godts vercreghen wordt: de welcke hier in d'eerste Dagh reyse begrepen wordt: De
tweede is, die van Godt op bysondere maniere door een extraordinaire gratie
inghestort wordt in de ziele, en van dese handelt de tweede Dagh-reyse. In het derde
wordt ghetoont, hoe men Godt bemint met een seer verheven, ende gelijck Goddelicke
lief-
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de. Dese zijn ghelijck dry trappen ende staeten van de liefde Godts, en sy begrijpen
in hun geheel den loop van het gheestelick leven, den welcken hier wordt
voorghehouden als een Reyse ofte Pelgrimagie.
De Pelgrims die dese reyse doen, zijn de dry redelicke crachten der ziele, het
Verstant, de Memorie, ende den wille; die, soo hier ghetoont wordt, moeten t'samen
gaen tot het eynde toe, om te ontgaen alle perijckelen en achterdencken vande valsche
ledigheyt, en andere dolinghen, die in den loop van't gheestelick leven souden moghen
incruypen. Dit cleen Werck is daer toe bysonderlick geschickt, om die te toonen, uyt
te roeyen en te verbeteren: niet als sommige, die als sy een ghebreck willen te niet
doen, vallen in een ander, en die geen middel-maete en weten te gebruycken, ghelijck
die, van welcke Horatius seght: Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt. Niet oock
ghelijck sommighe, die de perijckels van dolinghe soo groot en swaer maecken, dat
sy aen veel goede zielen eenen schroom aenjaeghen van een oprecht geestelick leven:
ende die op dat pretext alle gheestelicke oeffeninghen en inwendigh gebedt dat boven
de meditatie gaet, en alle beschauwende leven en contemplatie ghelijck willen
uytroeyen, jae het selve verfoeyen en verachten: het welcke de meeste dolinghe van
al is, ende de schaedelickste aen de eere ende glorie Godts, en sijn welbehaeghen,
ende oock den de zielen; jae het is gelijck eene nieuwe ketterye, strijdende tegen de
leeringhe van CHRISTUS selve in't H. Evangelie LUC. 10. ghelijck den H.
AUGUSTINUS en andere HH. Vaders segghen.
Mijn intentie dan is hier in alles precijselick te volgen den wille vanden grooten
Vader des huysgesins hier boven (en van fijnen Stathouder op der aerden) die hy
ons kenbaer gemaeckt heeft in't H. Evangelie MATT. 13. te weten datmen het quaet
cruydt uytroeyen soude;
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maer alsoo, datmen t'samen de terwe niet uyt en roeyt. Die eenen yver heeft sonder
onderscheydinge (seght den H. BERNARDUS) als hy hem haest om profijt te doen,
wordt bevonden schaede te doen. Daerom is't te wenschen, dat hy hem met het
uytroeyen niet en moeyt, die de cruyden niet en kent; andersins sal hy lichtelick het
goedt uyttrecken, en 't quaet laeten staen.
In desen wegh der liefde Godts worden oock begrepen en gheleert de oeffeningen
van alderhande deughden, oock in eenen volmaeckten graet. Daer wordt oock in
begrepen, ghelijck ick gheseyt hebbe, geheel den loop van't geestelick leven, en een
corte onderwijsinge by naer van alle materien die het selve raecken; die seer profijtigh
en noodigh is voor veel goede zielen: die dese ghemeenelick van hunne Biecht-vaders
willen hebben: maer den tijdt ontbreeckt hun: want eer sy de conscientie effen ghestelt
hebben, en ghedaen dat de biechte aengaet, den tijdt is verloopen: en sommighe door
hun studien en occupatien en hebben den tijdt niet om hun tot die materien veel te
begheven, die bynaer eenen heelen mensch vereysschen..
In d'eerste Dagh-reyse worden geleert dry ofte vier soorten van't gemeene ghebedt:
inde tweede en derde is de oeffeninghe der liefde, die daer ghedeurigh is, een seer
volmaeckt ghebedt, het welcke, soo de HH. Vaders leeren, bestaet inde verheffinghe
der ziele tot Godt, de welcke alderbest door de liefde gheschiet: tot het welcke oock
noodigh is het mede-wercken der redelicke crachten, dat hier bysonderlick gheleert
en ghetoont wordt.
De maniere die hier ghehouden wordt, is cort en claer, en gelijck aen die vanden
Catechismus, sonder veel redens en preuven vande H. Schrifture en HH. Vaders by
te brenghen, al is't dat wy die ter hant hebben, om cortheyts wille. De Begeerige en
Godtsoeckende Ziele die vraeght, en haeren Leeraer die antwoordt.
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Inleydinghe in de materie
Van de Christelicke volmaecktheyt, hoe die door den wegh der Liefde
Godts verkreghen wordt: de uytnementheydt van desen wegh, en
sijn deelen.
De I. Lesse
Vande begheirte tot de Volmaecktheydt, ende waer in sy bestaet.
1. Vraeghe. Van de Begheirighe Ziele.
't IS Ydelheyt der Ydelheden (heeft den wijsen Man gheseyt) 't Is al Ydelheyt, dat ons
op dese weirelt behaeght, en van Godt af-leydt. Ick sie my hier ghestelt tusschen den
Hemel, ende de Helle, om naer eenen corten tijdt van dit leven, d'een of d'ander voor
eeuwigh te beërven. Den tijdt is cort, de doodt is seker, de seker doodt staet somtijdts
voor de deure, als men't minst peyst, ende naer haer volght een eeuwigheyt van
onbegrijpelicke tormenten, ofte van onbegrijpelicke vreught en glorie; ick mercke
oock; dat de verblindtheydt der menschen soo groot is, datter vele ghelijck met
hoopen, als of sy blindt en dul waeren, naer de eeuwige tormenten loopen. Ick
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sie oock, dat die goet willen zijn, allenskens commen af te wijcken, en te vallen, 't
en zy dat-se gedeurigh voort en voort willen gaen inde deught.
Dit al rijpelick overleggende, aenropen hebbende de gratie Godts, hebbe ghepeyst,
en vastelick voor my ghenomen te trachten naer de oprechte deught, en Christelicke
volmaecktheydt, om alsoo mijne saligheyt te versekeren. Daerom bidde ick u, om
de liefde Godts, my de selve te leeren, ende den wegh te toonen, door welcken ick
tot mijnen Godt en de valmaecktheyt magh gheraecken.
ANTWOORDE Vanden Leeraer. Ghy hebt seer wel, ende wijselick ghepeyst: want
daer en is gheene ghenoeghsaeme sekerheyt, daer soo groot perijckel is van alsulcke
eeuwigheyt. Ick sal u geirne dees aengaende leeren, al het gene dat ick, soo uyt de
baecken der HH. Vaderen, en Gheestelicke Leeraers, als door eyghen experiente, en
van andere gheleert hebbe, ontrent den tijdt van 50. jaeren. Vraeght my dat u belieft,
ick sal mijn beste doen, om met Godts gratie, u op alles in't cort, en by maniere van
Cathechismus te verantwoorden.
Maer eerst versoecke van u, dat ghy dit werck aengaende uwe intentie wat hoogher
verheft, ende dit niet soo seer uyt vreese vande straffe des Heeren, als uyt sijne liefde
en doet, ende om hem daer in fijnen wille en wel-behaghen te gheven. Kont gy dit
noch van u selven niet verkrijghen, sult dat allenskens voortgaende leeren: gaet altijdt
stantvastelijck voort. Daer zijnder vele die wel beginnen, maer soo veel niet, die wel
voortgaen, en feer luttel die tot het eynde vande volcommen volmaecktheyt geraecken.
Zijt getrauwe totter doodt ende ick sal u de Croone der glorie gheven, seght den
Heere: ende ick derve u beloven, is't dat gy
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wel onderhout, dat ick u leeren sal, dat ghy van hier niet gaen en sult, voor dat ghy
gheproeft sult hebben, het goet dat u hier boven verwacht.
2. V. Den H. AUGUSTINUS seght, dat men niet wel en loopt, ofte gaet, 't en zy dat
men weet waer henen, ofte waer naer dat men loopt. Seght my dan eerst wat de
volmaecktheyt is, daer ick naer trachten moet.
A. Wat dat het uytterste, ofte de volcemmentheyt vande volmaecktheyt is, en kont
ghy noch niet begrijpen, maer ghy sult het daer naer weten, ondertusschen
naerlaetende verscheyden antwoorden, die sommighe hier op gheven, de
volmaecktheyt nemende in haer gheheele ende niet ten deele, soo segh ick u, dat sy
bestaet in een gheheele overeenkominghe, en gelijckenisse met CHRISTUS JESUS
onsen Salighmaecker voor soo veel hy mensch is, niet alleenelijck aengaende sijne
uytwendige deughden, en hanteringhe, maer oock sijne inwendighe in ziele, en gheest,
inde welcke hy oock als mensch met de Godtheyt volmaeckter en meer vereenight
is gheweest, als alle de heylighen en Enghelen, oock de Cherubynen, en Seraphynen.
Om ons tot dese te brenghen, is hy mensch geworden, heeft hy soo veel ghedaen,
geleert ende geleden. Hy is ons vanden Vader gegeven als een model vande
volmaecktheyt en heyligheydt, dat wy moeten naer-volghen. Hy is gelijck het
origineel, het welcke wy al moeten naer maecken en copyeren, en dese copye moeten
wy selve zijn. Die de beste copye sal gemaeckt hebben, sal den meesten prijs hebben,
en die hem meest gelijcken sal in deught, en volmaecktheyt, sal hem oock meer
gelijcken in Glorie.
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De II. Lesse.
Dat den middel, om daer toe te geraecken, is den wegh der liefde Godts.
3. V. OP welcke maniere kan men tot dese volmaecktheyt gheraecken?
A. Op twee manieren: de eene is eene extraordinaire, ende onghemeene door
welcke Godt almachtigh door sijne goetheyt, en bermhertigheyt sommighe voorcomt
met een extraordinaire gratie, door de welcke hy hun vervoordert, per saltum, gelijck
met eenen spronck, ofte met eenen slagh, hun stellende, somtijts oock van het beginsel,
in't midden, jae oock by-naer in't eynde vanden wegh, sonder dat sy daer iet toe
gedaen hebben met die intentie, sonder dat sy het verwachten, jae sonder dat sy het
selve weten. Dit doet hy als't hem belieft, en aen die het hem belieft: dit heeft hy
ghedaen aen sommighe heyligen, en doet noch somtijts aen andere: hy is Heere ende
Meester van sijne goederen, en gaeven, om die te gheven aen die hy wilt. Hy is eenen
oppersten Koninck, en magh kiesen tot sijne favorijten, die hy wilt. Van dese maniere
en wil ick niet spreken.
De andere is, door de welcke Godt met sijne ordinaire, en ghemeene gratie den
Mensch tot de volmaecktheyt leyt, allenskens van het leeghste beghinnende, en soo
ghelijck van den eenen trap tot den anderen doet voort-gaen: ende hem ten lesten tot
het eynde brenght. Van dese wil ick hier handelen, en u de selve beschrijven: nochtans
en wil niet segghen, dat niemant geen
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andere ghebruycken en magh, als hy van Godt door een andere ghetrocken wordt,
en bevindt dat hy door een andere meer voortganck doet: hy heeft veel weghen en
middels, en die hy ons wilt doen wandelen, is den besten voor ons, al en waer hy den
besten niet voor een ander.
4. V. Door wat middels, of weghen sal ick tot de volmaeektheyt gheraecken?
A. Daer zijn veel middels en weghen, die verscheyde Heylighen ghebruyckt hebben,
en die HH. Instelders der Religien voor hun en hunne Religieusen aenghenomen
hebben, by exempel, de belofte van die drye Evangelische Raeden, van
Ghehoorsaemheydt, Aermoede, en Suyverheyt: daer by voeghende de eenigheydt,
stilswijghentheyt, penitentien en strenghigheyt van vasten, waeck en, bidden,
versterven &c. Maer al is't dat dese al goet zijn, en hebben sy dese niet genomen, 't
en zy als middels, om te commen tot de volmaecktheydt der liefde Godts, die sy al
ghekoosen hebben voor hun eynde, door het welcke sy souden tot de volmaecktheydt
geraecken, gelijck den H. THOMAS, en andere Theologanten leeren. Ick en wil u hier
oock geenen anderen geven, als Den Wegh vande Liefde Godts. Dit is den wegh die
Godt selve aen ons leert en aenwijst. Dit is den wegh die alle conditien heeft diemen
in eenen wegh wenschen magh. Want hy is den lichtsten en ghemackelicksten, den
cortsten, den vermaeckelicksten, den profijtighsten, den schoonsten, den
uytnemensten, den alder-sekersten, en gheruststen, ende den
alder-noodtsaeckelicksten. Noteert al dese conditien.
5. V. Waerom seght ghy, dat Godt selve ons desen wegh aenwijst en leert?
A. Om dat hy in veel plaetsen vande H. Schrif-
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ture, (die te lanck souden zijn om te verhaelen) ons den selven voorhoudt en raedt
met schoone beloften; jae ons tot dien ghelijck praemt door straffen en dreyghementen
van de eeuwighe vermaledijdinghe, ende oock ons tot den selven gelijck dwijnght
door dat alder-meeste ghebodt, Ghy sult den Heere uwen Godt beginnen uyt gheheel
u herte, uyt gheheel u Ziele, en uyt gheheel uwen gheeft. Diliges Dominum Deum
tuum ex toto corde tuo, ex tota anima tua, & ex tota mente tua. MATTH. 22.
6 V. Dit is een swaer ghebodt voor crancke menschen, ghelijck wy zijn, jae het
schijnt bynaer onmoghelijck het selve te onderhouden. Is't ghegheven voor alle
menschen, en noodtsaeckelijck dit te onderhouden, om saligh te zijn?
A. Het en is niet onmoghelijck dit ghebodt te onderhouden: want de H. Kercke
oock in't Concilie van Trenten leert ons, dat Godt niet onmoghelijck bevolen en heeft:
en 't en is soo swaer niet als ghy meent, ghelijck ghy daer naer sien sult. 't Is
ghegheven voor alle menschen, oock aen de kinderen van Israël in de oude Wet
Deuteron. 6. uytghenomen dat hy daer by niet en stelt, uyt gheheel uwen Gheest, dat
hy dit ghebodt in de nieuwe Wet hier vooren herhaelende, daer by-voeght, ghelijck
van ons meerder en volmaeckter liefde versoeckende, om dat wy sijne aengenomen
kinderen lijn, en die andere maer slaeven en waeren.
Dit ghebodt moet noodtsaeckelick onderhouden worden wilt men saligh zyn, wat
aengaet sijne substantie; maer wat aengaet sijne omstandigheyt, principaelijck
uyt-ghedruckt door dat woordeken gheheel, dryemael herhaelt, sommige gheleerde
Mannen schijnen te willen segghen,
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dat dit maer ghestelt en is voor het ander leven; en niet voor dit teghenwoordigh:
maer 't en is niet waerschijnelick, ghelijck andere segghen, dat Godt ons nu iet
ghebieden sal, dat wy maer naer dit leven en connen of moeten doen. Den H.
AUGUSTINUS dees aengaende leert, dat wy dit in ons stervelijck leven niet
volmaecktelijck en connen volbrenghen, maer alleenelijck onvolmaecktelick. Den
H. THOMAS en andere, volghen hem hier in naer. Ick en wil in dit teghenwoordigh
Tractaet niet leeren, dat Godt te beminnen uyt gheheel ons herte, uyt gheheel onse
ziele, en uyt gheheel onsen gheest noodigh is ter saligheyt; maer tot de volmaecktheyt;
tot de saligheyt ghenoegh zynde, dat-men Godt bemint boven al. Soo datter niet en
zy dat-men niet en soude willen doen, laeten, en lijden, liever als van sijne liefde te
scheyden, ofte met hem de vrientschap breken, het welcke gheschiet door de
doodelijcke sonde.
Nochtans ick moet bekennen, dat als Godt iemandt de gratie doet van desen wegh
der liefde, ghelijck hy hier beschreven wordt, ghetrauwelijck te wandelen tot in den
derden staet, ofte Dagh-reyse toe, dat hy, segg' ick, dat groot ghebodt der liefde
Godts, ghelijck het MATTH. 22. uyt-ghedruckt is, sal connen volmaecktelick
onderhouden: ende dit en is niet teghen de leeringhe van den H. AUGUSTINUS en
andere: want sy spreken alleenelijck vanden staet der ordinaire gratie, ende en hebben
noyt gheleert, ofte souden derven, ofte moghen leeren, dat Godt door extraordinaire
gratie niet en soude connen iemant duer toe brenghen, dat hy het voorsey de ghebodt
soude volmaecktelick onderhouden: ghelijck hy ghedaen heeft in de alder-heylighste
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Maghet en Moeder Godts, en soo wy betrauwen in den H. AUGUSTINUS selve, en
veel ander Heylighen en volmackte menschen, die tot den gheseyden derden staet
ghecommen zijn, het welcke niet en can gheschieden, 't en zy door extraordinaire
gratie, sonder de welcke sy nochte daer in gheraecken, nochte daer in volherden
connen, ghelijck het hier naer breeder gheseyt sal worden, en claerlick blijcken.

De III. Lesse
Vande uytnementheyt van desen Wegh der Liefde.
7. V. TOont my nu dat dien wegh al die voorseyde conditien heeft.
A. Ick sal dat seer geerne doen. Ten 1. den wegh der liefde is den lichtsten en
ghemackelicksten: want alle andere weghen van lichaemelicke, en verstandelicke
Oeffeninghen, zijn moeyelick en swaer: maer wat isser lichter en ghemackelicker
voor eenen wille die wel ghedisponeert is, ofte ghestelt is, als Godt te beminnen?
hoe menichte oock teere en HH. Maeghden en hebben door desen wegh, ghelijck al
spelende, tot Godt, hun eenich en waerachtigh eynde, ende de volmaecktheyt niet
ghecommen?
Ten 2. hy is den Cortsten want andere wegen en oeffeninghen der deughden, al
zijn sy goet, loopen hier en daer, en moeten veel ommeloopen doen van d'een tot
d'ander, eer sy tot hun eynde commen: maer desen gaet daer na recht op aen.
Ten 3. hy is den Vermaeckelicksten: want wat isser vermaeckelicker als te
beminnen, en bemint
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te worden, en al beminnende te beghinnen smaecken de soetigheyt van dat oneyndigh
en opperste goet, dat men door desen wegh verkrijght?
Ten 4. hy is den Profijtighsten, en verdienstighsten wegh. De weghen van
lichaemelicke oeffeninghen, al zijn sy goet, nochtans hun profijt is cleen, ten opsicht
van dat der liefde Godts. Lichaemelicke oeffeninghe (seght den H. Apostel PAULUS)
is tot luttel profijtigh. Sy is wel goet en verdienstigh, maer moet haere verdienstigheyt
haelen vande liefde. Hoort wat dat den selven Apostel seght: 1. Corinth. 13.3. Al
waer't, seght hy, dat ick uyt-deylde alle myne middelen tot spijse der armen, en al
waer't dat ick myn lichaem ghaeve om ghebrandt te worden, hebbe ick nochtans de
liefde niet, 't en baet my niet. Alle ghiften, seght den H. THOMAS à villa nova, worden
gheweghen met dat ghewichte der liefde, gy sult in den Hemel soo vele glorie en
eere hebben, als ghy van hier sult gratie en liefde Godts mede-ghedraeghen hebben.
Sorght dan aldermeest, ende tracht boven al in dit stervelick leven te hebben dat
ghewichte der liefde, en van desen schat der liefde rijcke en overvloedigh te wesen.]
Ten 5. hy is Den schoonsten en uytnemensten wegh. Andere weghen hebben uyt
hun selven cleene, of geene volmaecktheyt: De Liefde is den bandt der
Volmaecktheydt. Coloss. 3.14. Sy is de Coninginne, de bewaerster, en bestierster van
alle andere deughden. Sonder haer en helpt de reste al niet, en met haer hebt ghy't
al, op een seker maniere: soo dat den H. AUGUSTINUS heeft derven seggen, Ama &
fac quod vis: bemint en doet dat ghy wilt; want is't dat ghy Godt oprechtelijck bemint,
ghy en sult niet doen dat hem mocht
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vergrammen, of mishaeghen, en ghy sult alles doen dat hem behaeght. Hoort eens
hoe dat den voorseyden H. THOMAS à V.N. de liefde verheft. De liefde, seght hy, is
de meeste, niet alleen van alle deughden, maer oock van alle gaeven Godts. Ghy fiet
hoe overvloedigh, hoe rijck, hoe vervult dat het Huys Godts is van alle goeden, hoe
veel, en hoe groote jonsten en gaeven het heeft. Ick segghe u, is't dat ghy alle de
rijckdommen, en gheheel de zee vande schatten Godts doorsocht hebt, ghy en sult
niet costelicker, niet meer uytschijnende, niet meer begheirlick vinden, als de Liefde
Godts. Soo dat het meeste van alle goederen en weldaeden, die Godt gheven kan, is
suyver Liefde. Dat den eenen vraeght de Prophetie, den anderen de Wijsheyt, den
anderen het Gheloove, den anderen des Suyverheyt, den anderen de Oodtmoedigheyt,
den anderen al dat hem belieft, ghy, is't dat ghy het meeste en alderbeste goet begheert,
vraeght van hem de liefde en suyver minne, want de liefde is meerder als al dit. Major
est Charitas: Ende de reden is; want wat dat u Godt gheeft, gheeft hy u sijne liefde
niet, soo weyghert hy u sy selven: want Godt wort alleenelick door de liefde beseten
vanden reysenden mensch; en sijner besittinghe, is sijne liefde. De liefde dan, maeckt
dat Godt den uwen is, sy maeckt dat hy alle uwe besittinghe is en u erf-deel: en wat
dat ghy hebt, derft ghy de liefde, nochte Godt en is den uwen, noch ghy en gheniet
hem niet: Want de ghenietinghe van dit leven, ende de liefde, zijn een en 't selve.
Maer wat sal het u baeten, dat ghy het al besit, en Godt alleene niet en besit? Want
ghelijck hy niet meerder en kan gheven, als sy selven, soo oock van sijne gaeven en
can hy gheen meerder gheven, als die door
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de welcke alleen Godt aen iemandt gegeven wort, en van hem beseten.] Aldus dien
H. Man.
Ten 6. hy is den alder-versekertsten, en alder-geruststen wegh. Hier en is gheen
perijckel van valsche ledigheyt en soodanighe desorders, om dat de liefde hier altijdt
in actie is, en niet ledigh en kan zijn, ghelijck den H. GREGORIUS seght. Daer sy is,
daer werckt sy groote saecken, is't dat sy niet wercken en wilt, 't en is gheene liefde.
Ten 7. desen wegh der liefde Godts is den aldernootsaeckelicksten: want Godt,
die tot ons door den wegh der liefde ghekommen is, ghelijck de HH. Vaeders segghen,
wilt ons door den selven wegh trecken tot hem, met raeden, dreygementen en
gheboden, ghelijck ick gheseyt hebbe. Wy moeten dan desen wegh in-gaen, weer
wy willen, ofte niet.
De nootsaeckelickheyt van desen wegh konnen wy noch voorder bespeuren, is't
dat wy bemercken, dat iemant gebruycken kan alle die middels ende weghen, die de
instelders der Religien voor hun ende hunne naervolghers vercosen hebben, te weten
die essentiele Beloften van Ghehoorsaemheyt, Aermoede ende Suyverheyt, daer by
voeghende de eenigheyt, stilswijgentheyt, vasten, waecken, en andere penitentiele
wercken, ghelijck ick gheseyt hebbe, sonder oyt te kommen tot het eynde, tot het
welcke sy ingestelt zijn, te weten de volmaecktheyt der liefde Godts. 't Is te beclaeghen
dat men-der soodanighe vint, misschien al vele. Ick hebb'er ghevonden, die vijftigh
jaeren lanck de voorseyde middels gebruyckt hadden, soo strenghelick als men soude
vermoghen, en boven die noch soo veel Mondt ghebeden daeghelickx laesen, datter
hun kaeckebeenderen zeer af deden, ende in't eynde van soo
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veel jaeren gheenen voortganck en hadden becommen in de liefde Godts, blijvende
altijdt gelijck sy waeren in het beginsel. De reden hier van is dese, om dat sy van de
middelen gelijck het eynde maecken, te vreden zijnde met het uytwendigh, ende niet
siende, ofte wetende, datmen daer-en-boven inwendigh moet in-gaen desen wegh
der liefde Godts, ende sijne oeffeninghen: De welcke met die andere voorseyde
t'samen gevoeght, hun seer grooten voortganck souden geven, en brenghen tot eenen
verheven graet der liefde Godts, en der volmaecktheyt.
Siet hier, en overweeght wel de conditien, ofte hoedanigheden vanden wegh, die
ick u leeren wil, ende hoe groot een goedt ghy door den selven soude connen
becommen, te weten de liefde Godts, ende door haer Godt selve, die het oneyndigh,
ende eeuwigh Goedt is, en met hem uwe volmaecktheyt. Wat soude men meer connen
wenschen, in eenighen wegh, of vanden selven verwachten?

De IV. Lesse
Desen wegh bestaet in dry Deelen ofte Dagh-reysen.
8. V. VOorwaer het ghene ghy seght vande uytnementheyt van desen wegh, verweckt
my seer, om dien met kloecken moet aen te gaen, en noyt te verlaeten.
Toont my dan hoedanigh hy is, en wat sijn beginsel, fijnen voortganck, ofte middel,
en eynde is. Want my dunckt, dat-men desen Geestelicken wegh niet wel beschrijven,
noch begrij-
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pen en can, 't en zy dat men onderscheyt maeckt tusschen verscheyde Staeten, tijden,
&c. Ende in alle Oeffeninghen zijnder beghinnende, voortgaende, ende volmaeckte.
A. Den Heere selve toont ons 't gonne dat gy vraeght, door dat voorseyde
aldermeeste Ghebodt, dat hy ons gheeft MATTH. 22. Ghy sult den Heere uwen Godt
beminnen uyt gheheel u herte, uyt gheheel uwe ziele, en uyt gheheel uwen gheest.
Hy toont ons hier niet alleenlick den wegh sijnder liefde, maer oock sijn dry deelen,
d'een volmaeckter als d'ander, die wy voortaen sullen Dagh-reysen noemen, die elck
een bysonder eynde hebben. De eerste Dagh-reyse heeft voor haer eynde daer sy
naer gaet of tracht, Godt te beminnen uyt gheheel ons herte. De tweede hem te
beminnen uyt gheheel onse ziele. De derde Dagh-reyse, hem te beminnen uyt gheheel
onsen gheest.
9. V. Ick bidde u, leght my dat wat claerder uyt. Dese drye manieren van Godt te
beminnen, te weten uyt gheheel ons herte, uyt gheheel onse ziele, en gheheel onsen
gheest, geschieden-se niet door de selve ziele? ofte heeft sy verscheyden deelen, met
de welcke sy dat doet?
A. 't Is een en de selve ziele, die Godt bemint op dese drye manieren. Maer ghy
moet weten, dat onse ziele (ghelijck de HH. Vaeders, en Geestelicke Leeraers seggen)
al is sy eenen lauteren Gheest, die in sy selven gheen deelen en heeft, nochte en can
ghedeelt worden, (want al daer hy is, daer is hy geheel) nochtans naer haere maniere
van wercken, wort sy ghelijck in drye deelen ghedeelt; te weten het leeghste, het
middelste, en het opperste. De eerste maniere van wercken die sy heeft, is die door
welcke sy in haer werck (by exempel beminnen, haeten, &c.) gebruyckt
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de lichamelicke crachten, de uytwendighe en inwendighe sinnen, en wordt gheholpen
door de humeuren des lichaems, sijne passien &c. Ende voor soo veel sy haer met
dese voeght in haer wercken, wort sy ghenaemt Het leeghste deel, en dese haere
werckinghen gheschieden meest in het herte, en zijn meer lichaemelick: ende de
liefde op dese maniere voort-ghebraght, met de ghemeene en ordinaire gratie Godts,
is het eynde vande eerste Dagh-reyse.
De tweede Maniere van wercken is, als de ziele in haer selven, en door haere
redelicke crachten (die zijn verstant, memorie en wille) is werckende, sonder hier
toe te ghebruycken de voorseyde lichaemelicke, en ghevoelicke crachten ende sinnen:
waer door dese maniere van wercken, ende oock de wercken selve, soo lichaemelick
niet en zijn, ende ghevoelick aende sinnen, ghelijck de eerste; maer zijn meer
Gheestetick. Voor soo veel sy aldus werckt, wort sy genaemt het middelste deel, dat
hoogher en volmaeckter is als het eerste, en leegher en onvolmaeckter als het derde.
Maer ghy moet hier weten, dat dese maniere van wercken noch tweederley is. De 1.
is, die gheschiet door de ordinaire en gemeene gratie Godts. De 2. is, die gheschiet
door sijne extraordinaire en onghemeene gratie, door de welcke hy de selve verheft
boven haer gemeene maniere van wercken uyt eyghen wille en verkiesinghe, uyt
haer selven; soo dat haer werck hier meer boven-naturelick is, ende soodanigh dat
sy uyt haer selven, sonder die extraordinaire hulpe, gratie en verheffinghe, daer toe
noyt en soude connen gheraecken. Soo dan de liefde op dese tweede maniere
voort-gebraght, is het eynde vande tweede Dagh-reyse.

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

21
De Derde Maniere is die, door welcke sy is werckende met het opperste en suyverste
van haere redelicke crachten; principalick als sy met malcander vereenight zyn,
t'samen wercken als een cracht, het welcke sy niet zyn, noch doen en can ten zy dat
sy door bysonder gratie en werckinghe Godts daer toe verheven wort. Ende alsoo
werckende, wort sy, eyghentlick sprekende, Gheest ghenaemt. Niet de Ziele (seght
den H. AUGUSTINUS) maer dat in haer het uytnemenste is, wort Gheest ghenaemt.
Dit is dan haer opperste Deel: en de liefde, die alhier op dese maniere
voortghebracht wort, is het eynde vande derde Dagh-reyse, door de welcke de ziele
met Godt vereenight wort, ghelijck den Apostel seght, die den Heere aenhanght wort
eenen Gheest met hem: waer in bestaet haer opperste geluck, en volmaecktheyt van
dit stervelick leven.
Uyt het voorseyde mooght ghy kennen die ghemeene bestieringhe ende
gheleydinghe die Godt ghebruyckt over de Zielen: Te weten, dat hy doet inden staet
der gratie, ghelijck hy doet inden staet der nature: Dat is te segghen, dat hy alles doet
met maete, trappen, en seker orden, beginnende van 't onvolmaecktste, en allenskens
voortgaende tot dat volmaeckter is. Eenen Mensch en wort met eenen slagh niet een
volmaeckt Mensch: hy moet eerst passeren de kindtsheyt, de jonckheyt, en jeught.
Alsoo is't oock inde inwendighe weghen, in't formeren vanden inwendighen Mensch,
alwaer men moet passeren door verscheyde trappen. Hy beghint eerst te wercken
met syn gratie inde nature, dat is inde leeghste crachten, te weten, de uytwendighe
en inwendighe sinnen, en ghevoelicke krachten. Van daer clemt hy hoogher tot de
re-
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delicke crachten der ziele, Verstant, Memorie, en Wille, allenskens hoogher, tot dat
hy komt tot het opperste der selve, en den Gheest, daer hy Godt alder-naerst is, ende
met hem vereenight wort.
Ick hebbe gheseyt, ghemeene Bestieringhe: want inde onghemeene ofte
extraordinaire gaet het anders, ghelijck ick u gheseyt hebbe in d'eerste Lesse.
Siet, hier hebt ghy nu den wegh der liefde Godts, bestaende ghelijck in drye
Dagh-reysen; soo dat wy met Moyses segghen mogen: Ibimus Viam trium Dierum
in solitudine. Wy sullen den Wegh van dry Daegen gaen inde Wildernisse van dese
weirelt, om met hem te commen tot het opperste vanden Bergh, daer den Heere
aenschouwt wort in duysternisse, in caligine. De eerste Dagh-reyse is het beginsel
van desen wegh; de tweede is synen voortganck, ofte middelste Deel; de derde is
syn eynde, ofte volmaecktheyt. Ghy hebt oock het eynde van elck in't bysonder.
10. V. Dit heb ick al wel verstaen: maer hoe noemt ghy die drye deelen, drye Dagh
reysen: ghemerckt dat het niet moghelick en schijnt, 100 verre op eenen dagh te
connen reysen?
A. Sy worden Dagh-reysen ghenaemt, al is't datmen-se op eenen dagh niet gaen
en can. Eenen dagh wordt hier ghenomen voor eenen onsekeren tijdt, die-men tot
elck van doen heeft. Om de eerste Dagh reyse moet-men hebben naer de leeringhe
van sommighe Heylighen wel ses of seven maenden, ander segghen een gheheel
Jaer. Om de tweede ten eynde te commen, wel soo veel jaeren, als maenden om
d'eerste: om de derde wel dryemael meer.
Maer hier en is gheenen sekeren taxt ghestelt van maenden oft jaeren: want dit
hanght aen de
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neerstigheyt der ziele, en noch meer aen de gratie Godts, die sommighe vervoordert,
ghelijck met eenen spronck (ghelijck ick gheseyt hebbe) en somtijts vanden beginne
iemant stelt in de tweede Dagh-reyse, en somtyts inde derde, maer men moet dat sy
selven niet lichtelick laeten voorstaen, 't en zy dat het wel ondersocht is van die in
dese weghen ervaeren zijn. Godt vereert somtyts de beghinnende met eenighe Jonsten,
die aen de volmaeckte en de derde Dagh-reyse eyghen zyn, om hun te verstercken
teghen den aenstaenden aerbeyt, ofte om hun te toonen waer toe sy metter tijdt
commen moeten: nochte men moet daerom niet peysen, dat sy in die derde Dagh-reyse
zyn: want daer toe vereyscht wordt, dat sy de jonsten hebben by maniere van staet,
met een vastigheyt hem by-blyven, en niet als en passant.
11. V. Als-men dit al wel bemerckt, soudemen niet moghen peysen, dat ons leven
moet een ghedeurighe reyse en pelgrimagie zyn?
A. T'is sonder twijffel dat jae: want al is't dat andersints het leven des menschs
hier op der aerde een ghedeurighe reyse is naer de eeuwigheyt, ende een ghedeurighe
pelgrimagie naer het Hemels Vader-landt; nochtans op een bysonder maniere is dit
wandelen op den wegh vande liefde Godts een ghedeurighe reyse, en pelgrimagie:
ende men moet hier naervolghen de reysende lieden, en hunne maniere van doen, en
de wetten der pelgrims wel onderhouden; soo in t'ondersoecken en te weten waer
henen men reysen moet; door wat weghen, landen, en plaetsen dat-men passeren
moet; wat perijckels daer op den wegh zyn, en hoe-men die ontcommen moet; wat
renconters dat-men krijghen can; als oock in de ma-
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niere van sich op te stellen en schicken, om lichtelick en voorspoedelick voort te
gaen; in te voorsien, waer mede men op den wegh leven sal, en sijnen cost kryghen;
wat gheselschap men hebben moet; wat men op den wegh doen moet; &c.
Dit wil ick u al voor ooghen stellen: ende om alles beter te verstaen en te
onderscheyden, sal het op elcke Dagh-reyse doen, volghens dat sy dit vereysschen:
want sy seer verschillen van malcander (principalick de eerste van de twee andere)
en verscheyden leeringhen moeten hebben.
12. V. Maer eer ick desen wegh aengae, waer het niet goet, dat ick een generaele
biechte dede?
A. Sonder twiffel dat jae; al en is't niet nootsaeckelick. Hoe suyverder van sonden
en ghebreken dat iemant is, hoe lichter en meer hy voort gaen can in desen wegh:
die-men niet gaen en can ghelaeden met het pack der sonden, ghelijck ick gheseyt
hebbe. Daerom, als-men eenighe, hoe cleen sy is, ghedaen heeft, men moet niet
wachten van die af te legghen tot dat-men te biechte gaet: maer men moet terstont
met groote oodtmoedigheyt, leetweesen, en liefde voor den Heere sijn schult
bekennen, en alsoo dit belet wegh-nemen.
Maer ick moet u hier waerschauwen, dat ghy u wachten moet van dat onnoodigh
en schrupuleus herhaelen van generaele, en andere biechten. Het waere te wenschen,
dat verandert en verbetert wierdt die practyque en maniere van doen, die sommighe
Directeurs en Biecht-vaders hebben, die de Godtvruchtighe Zielen, die hun tot Godt
en tot de deught willen begheven; als sy nu naer de leeringhe van den H. BERNARDUS,
den H. THOMAS, en ander Heylighen, af-legghende die benauwde sorghe over de
voorgaende
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en wel ghebiechte sonden, hun principaelick moeten begheven tot het oeffenen der
deughden, en voortganck in de liefde Godts, ende in hun herte tot Godt te verheffen,
de selve hier in beletten en verachteren, hun houdende in een benauwt overdencken
hunner sonden, door een onnoodigh herhaelen van voorgaende, ende principalick
van generaele Biechten. Sy en letten niet, dat die benauwtheyt tot haer treckt de
principaelste aendachtigheyt der zielen, ende ghepeysen: ende dat sy alsoo, door die
te groote sorghvuldigheyt belemmert zijnde, onbequaem worden, om hun tot de
oeffeninghe der deughden, soo het behoort, en tot Godt te begheven. Jae dickwils
worden sy droef-gheestigh, melancolijck en schrupuleus, sonder eenigen voortganck
inde weghen des Heeren te doen: ghelijck de experientie maer al te dickmaels leert.
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De eerste Dagh-reyse
Ghy sult den Heere uwen Godt beminnen uyt gheheel u Herte.
De I. Lesse
Van het eynde van dese Dagh-reyse, en vande drye Pelgrims, die dese moeten
doen, hoe sy hun moeten bereyden, wat sy op den wegh moeten doen, &c.
13. V. GHy hebt my gheseyt, dat het eynde het leste is dat men verkrijght, maer het
eerste dat men kennen, en daer men op letten moet, en dat elcke Dagh-reyse haer
bysonder eynde heeft, en ghy seght, dat dese eerste voor haer eynde heeft Godt te
beminnen uyt gantscher herten. Ick bidde u dit wat claerder uyt te legghen.
A. Om wel te verstaen, waer in dat bestaet het eynde tot het welcke men wilt
gheraecken inde eerste Dagh-reyse, te weten: Godt te beminnen uyt gantscher Herten:
Soo moet ghy weten, datter drye soorten van Liefde zyn. De eerste is de Menschelicke
en ghevoelicke Liefde, die haer plaetse ende ghelijck residentie meest heeft in't herte
vanden Mensche: De tweede is eene
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redelicke Liefde, die meer gheestelick is, en resideert inde ziele, en haer redelicke
krachten: De derde is een Goddelicke Liefde, die resideert in't opperste vande redelicke
crachten, dat is inden Gheest, alwaer sy met Godt, die de ongeschapen Liefde is,
eenen gheest wort, ende eene Liefde. De eerste van dese is hier u eynde: En dit is
een ghevoelicke, soete Liefde, ofte affectie tot Godt, die den Mensch door syne gratie
in sy selven volbrenght met hulpe en toedoen vande sinnen, soo inwendighe, als
uytwendighe, en van andere ghevoelicke crachten, ende oock Humeuren des lichaems.
Soodanigh was de liefde der Apostelen tot onsen Salighmaecker, (ghelijck den H.
BERNARDUS seght) voor sijnen Hemelvaert, die ghedeurigh gevoedt wierdt door fijne
teghenwoordigheyt, en minnelicke conversatie: ende die hun een beletsel was van
die volmaeckte liefde, die den H. Gheest moeste storten in hunne zielen ende gheest:
waerom den Heere seyde, dat het hun beter was, dat hy soude wegh gaen: ende dat
andersints den H. Gheest tot hun niet commen en soude, om die volmaeckte liefde,
en sijne andere gaeven in hunne Zielen te storten, om dat sy al te seer becommert,
belet, en ghelijck inghenomen waeren, in die lichaemelicke crachten, in de inwendighe
en uytwendighe sinnen, en ghelijck versoncken in die eerste maniere van doen, of
wercken, dat sy hun niet en conden verheffen tot de tweede: van de welcke ick inde
vierde Lesse ghesproken hebbe.
14 V. Hoe ende op wat maniere moet men trachten tot dat voorseyde eynde te
gaen, ofte te reysen, om dat te becommen?
A. Dit reysen en is anders niet, als ghedeurigh den wille meer en meer te verwecken
tot
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de liefde Godts, en inde selve meer en meer voort te gaen. De volmaecktheyt vanden
mensch is alder-meest gheleghen in den wille, ende in sijnen principaelsten act, die
is de liefde Godts. Men moet hier dan (met de gratie Godts, die dit van ons
principaelick en alder-meest versoeckt) trachten dien wille te verwecken en te
beweghen tot de selve liefde door het verstant en memorie, voorhondende verscheyde
redenen, en consideratien, en meditatien doende, die hier toe meest dienstigh zyn;
tot dat den wille door de selve beweeght en ontsteken wordt tot goede affectie, en
principaelick der liefde Godts, die het eynde is, en den waerom sy ghebruyckt worden.
Door dese wordt den wille, die uyt sy selven cranck, en qualick te beene is, cloeck
om te gaen, dat is om te beminnen: want door het lanck ghebruyck der selve wordt
de ziele ghelijck doordroncken, en vervult vande cracht van dat sy soo dickmaels
gheconsidereert en gemediteert heeft, soo dat sy nu niet veel meer en moet peysen,
maer met een enckel opsicht en aenmerckinghe, ofte ghedenckenisse van 't selve
ontsteken wordt inde liefde. Dese is het eynde en vrucht van al dat mediteren en
considereren. Het welcke nu vercreghen zynde, soo beginnen sy af te vallen: ende
den wille begint sigh te oeffenen in die affectie, principaelick der liefde, in't eerste
met meerder ghevoelickheyt, die allenskens vermindert, en die liefde en affectie
worden hertelicker en volmaeckter. Ende ghemerckt dat de liefde gelijck een vier is,
dat altydt naer synen Center tracht en treckt, den wille, soodaenighe Liefde nu
vercreghen hebbende, begint hem te oeffenen in eenen ghedeurighen minnelicken
toekeer tot Godt, die den Center van syne liefde
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is: Ende alsoo allenskens voortgaende, gheraeckt hy tot het eynde van de eerste
dagh-reyse, die is Godt beminnen uyt gantscher herten door een gevoelicke en
hertelicke Liefde. Siet, hier hebt ghy een cort begrijp van het eerste Deel van dese
reyse, uyt welcke ghy bemercken mooght wie, en hoe sy dese reyse doen.
15 V. Seght my wat claerder ende uytdruckelicker: welcke zijn hier de reysende
lieden, die dese reyse moeten doen?
A. Het zyn dese drye crachten der ziele. Den Wille het Verstant en de Memorie:
dese moeten t'samen wandelen: Den Wille nochtans is den principaelsten, ende het
comt aen hem alleene toe, eyghentlick sprekende, dese reyse te doen: Want dit reysen
en is anders niet als sy selven inde Liefde Godts te vervoorderen, en Godt te beminnen,
dat alleen aen den wille toecomt, en syn eyghen werck is. De andere twee, te weten
Verstant en Memorie, moeten mede gaen, om den wille te helpen: om dat hy uyt sy
selven ghelijck blindt is, en geen kennisse en heeft, en niet en vermagh te beminnen,
dat hy niet en kent; maer moet eerst weten wie, of wat hy beminnen soude, het welcke
men noemt synen voorworp, sonder welcken hy niet wercken en kan door Liefde,
ofte haet, &c. niet meer als jemant soude connen schilderen sonder doeck, ofte iet
daer hy op schilderen soude. Ten tweeden hy moet weten hoedaenigh desen voorworp
is, goet of quaet, Liefde weerdigh, ofte niet, &c. en alle sijne hoedanigheden, om
daer door beweeght te worden tot de liefde. Maer nochtans als hy den selven heeft,
soo can hy uyt sijn eyghen vryheyt en libertheyt dien haeten, al is hy hem als goet
vertoont, ofte beminnen al is hy vertoont als
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quaet: ghelijck het blijckt in de duyvelen ende boose menschen, die het goedt sien,
en kennen, en nochtans door hun boosheyt het selve haeten. Video meliora, proboque,
deteriora sequor: Waer uyt volght, dat de kennisse niet altijt en is de maete der liefde.
De welcke oock door menigvuldighe acten seer vermeerdert can worden, en meer
en meer comt te groeyen: ghelijck het blijckt in die de aspiratien veel ghebruycken:
maer boven-al wordt de liefde vermeerdert door de gratie Godts, die als Heer en
Meester van alles die can instorten en doen groeyen naet sijn beliefte, oock sonder
toe-doen van eenighe menschelicke middelen.
Soo dan, om dat den wille uyt sijn selven gelijck blint is, soo moet hy door het
verstant verlicht worden, en kommen tot kennisse van sijnen voorworp, en sijne
hoedanigheden: Ende de memorie die moet al dat het verstant voorhoudt, bewaeren,
om op sijnen tijdt met een stille bedenckinghe te overlegghen: want wat helpt een
voorby gaende kennisse, sonder het overdencken? het is ghelijck de spijse te sien,
sonder die te nutten.
16. V. Hoe sullen dees drye Pelgrims op den wegh hunnen kost krijghen, door
welcken sy moghen versterckt worden, om hun reyse te doen?
A. Sy moeten den cost bedelen. Dien grooten Heere van alle die landen daer sy
passeren moeten, wel wetende dat sy uyt hun selven seer slap en cranck zijn, en
principaelick dat den wille seer slap te beene is, heeft voor hun ghestelt en gheschickt
de noodighe middelen, door welcke sy souden connen leven en versterckt zijn, en
hunnen wegh, ofte reyse volbrenghen, maer hy wilt dat sy daerom daeghelickx bidden,
en segghen Gheeft ons heden ons daghelickx Broodt, dat

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

31
dat is de dagelickiche, en noodighe hulpe sijnder gratie, sonder de welcke sy niet
eenen stap en souden connen voortgaen, sonder de welcke al dat het verstant en
memorie voorhouden tot versterckinghe van den wille, al gheen, of cleene cracht en
uyt-werckinghe heeft: want te vergeefs ghebruyckt men kennissen en onderwysingen,
't en zy het licht der gratie schijnt in de ziele. Men moet dan oock kloppen door het
ghebedt, en luysteren aen de deure, tot dat men open doet. De onderwijsinghen,
verlichtinghen en gpddelicke inspraecken moet-men aenveerden en aenhooren met
eerbiedinghe, aendachtigheyt, en inkeer tot Godt, om dat dit al sijn woordt is. Als
dees drye ghesellen alsoo t'saemen voortgaen en hun met goddelicke dinghen besigh
houden, ghelijck ick segghen sal, den Heere sal hem somtijdts by hun voeghen,
ghelijck hy dede aen de Discipels, die naer Emaus ginghen, en hun, al is't onsienelick,
verstercken, verlichten, en in sijne liefde ontsteken.
Daer-en-boven heeft hy toegheschickt dat Hemels Broodt van sijn alderheylighste
Lichaem en Bloedt in't H. Sacrament. Daerom wordt het genaemt Viaticum nostrae
peregrinationis, den teercost van onse Pelgrimagie, sonder het welcke, soo hy seght,
wy gheen leven en sullen hebben, noch cracht, noch macht om te wandelen den wegh
onser Saligheyt; veel min den wegh der volmaecktheydt. Dit moeten sy dan nutten
soo dickmaels als't hun sal toeghelaeten worden.
17. V. Hoe moeten sy hun bereyden, en opstellen om dese reyse te doen?
A. Sy moeten hun op-stellen soo licht, en onbelemmert, dat sy sonder beletsel
vlijtelick moghen hunnen wegh avanceren: sy moeten't al
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laeten, dat hun op den wegh soude moghen beswaeren. Sy en moghen noch pack
noch sack mede draegen dat niet noodigh en zy. Van swaere packen van groote
sonden moeten sy teenemael vry zijn: want een alleen van dese is ghenoegh om heel
hun reyse te beletten: veel kleyne pacxkens van daghelicksche sonden souden maecken
dat sy noyt tot het ghewenste eynde van hunne reyse en souden gheraecken.
Den wille die moet af-legghen alle ongeregelde Affectie en aencleventheyt aen
Ouders, Vader, Moeder, Kinderen, Susters, Broeders &c. jae oock aen syn eyghen
selven, gelijck den Heere ons leert Luc. c. 14. dese moet hy al Godt bevelen, en t'huys
laeten: men can niet reysen met al dat ghesleep van volck. Jae hy moet trachten oock
te vergeten syn volck en 't huys syns Vaders, en met een cloecke resolutie van
stantvastelick, en ghedeurelick voort te gaen in desen wegh, hem teenemael begheven
tot eene waerachtighe betrachtinghe vande Liefde Godts.
Sy moeten alleen mede nemen eenen stock, eenen hoedt, een craegh, en een valyse;
den Steunstock, segh ick, van een levende Geloove en vast betrauwen op Godt: Alle
Sorghvuldigheyt die hun soude beswaeren op hem werpende, Omnem sollicitudinem
vestram projicientes in eum: Wel wetende dat hy voor hun sorghe draeght. Ipsi cura
est de vobis. Den hoet en kraegh van een groote verduldigheyt, die alle opvallende
moeyelickheyt van quaede en dorre weghen (alsmen in dorrigheyt reyst) van quaet
weder, reghen en tempeesten, van hun magh afweiren datse hun ghelijck niet en
raecken: de Valyse van een voorsichtigh bewaeren van datter op den wegh sal noodigh
zyn, dese Valyse moet de memorie draeghen.
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18. V. Wat moeten dese drye ghesellen doen op den wegh?
A. Ten eersten, sy moeten altijt voor ooghen hebben dat sy Reysers, Viatores, ofte
Pelgrims zyn, hun als soodanigh draeghen, en de wetten en goede costumen van
waerachtighe Pelgrims wel gaede slaen en onderhouden. Sy moeten ten opsichte van
alles dat hun voorvalt, ofte ontmoet op den wegh, ghelijck blindt, stom, en doof zijn:
wat dat sy sien ofte hooren dat hun behaeghen mocht ofte mishaeghen, daer gheen
acht op nemen, ghelijck of sy het niet en saegen ofte en hoorden. Is't datter eenen
hondt op hun bast, dat is, is't datter iemandt hun qualijck toe spreeckt, sy moeten't
al passeren sonder hun aen te trecken, ofte teghen te strijden. Sien sy iet dat hun
schoon of fraey dunckt, daer sy naturelick souden toe ghenegen zijn, ofte behaeghen
in hebben, sy moeten hun daer af keeren; en de memorie moet haer wachten van daer
van iet mede te draeghen, maer moet het al vergheten; ende soo doende sullen sy
wel de verstervinghe oeffenen.
Ten 2. sy moeten hun wachten van op den wegh eenighe packen aen te nemen,
dat is iet dat hun beswaeren magh. Den Heere seght LUC. 21. Attendite ne Graventur
corda vestra crapula & ebrietate, & curis saecularibus, let wel daer op, dat uwe
herten niet beswaert en worden door overdaet in eten en drincken: luttel en sober
eten en drincken maecken den reysenden Man vlytigh op sijnen wegh. Willen sy alle
Herberghskens naer-gaen, dat is, alle voorvallende occasien van sinnelicke recreatien,
of vermaeck in drincken en schincken waernemen, sy en sullen noyt voortganck
doen. Als sy commen in landen daer
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de Inwoonders tot sulcke dinghen ghenegh en zyn sy moeten hun wel wachten, dat
sy hun niet en laeten verleyden. Is't dat sy alles wel door-sien, sy sullen-der aldaer
veel vinden die Reysers en Pelgrims schijnen te zyn, maer eylaes noyt uyt die landen
en gheraecken, en noyt tot het voorseyde eynde en commen.
Wat aengaet de Weireldtlicke sorghvuldigheden, sy moeten alle dese hun niet
aentrecken, en hun herte vry en los houden van alle sorghe die hun niet aen en gaet.
Die anders wilt doen, en hem met alles wilt moeyen, en can gheenen gherusten, of
ghevredighden gheest hebben, sonder welcken men in het inwendigh leven gheenen
oprechten voortganck en can doen: sy moeten alle hunne sorghvuldigheden van hun
in Godt worpen, ghelijck den Apostel leert: ghelijck te vooren gheseyt is.
Ten derden sy moeten hun wachten van al te groote driftigheyt in't vervolghen
van hunnen wegh, de selve alsoo den toom ghevende, dat sy hun onbequaem maecken,
om voort te gaen in hunnen wegh. Eenen grooten en discreten yver is goet, maer die
ondiscrete driftigheyt, en ghelijck ghewelt, met de welcke sommighe te wercke gaen
in hunne oeffeninghen, is dickmaels seer schaedelick aen lichaem en ziele, verkranckt
en bederft het lichaem, en troubleert de ziele. Nolite peregrinari in fervore. 1. Pet.
4.
Ten vierden moeten sy hun wachten van quaet gheselschap: en als sy passeren
door landen daer de inwoonders hun souden willen trecken door woorden, ofte
wercken tot ydel tijdtcortingen, sinnelickheden, &c. sy moeten segghen dat den tijdt
hun te kostelick is, om dien in sulcke dinghen te verslijten. Soo dat sy hun noyt en
laeten
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verleyden van hunnen wegh, ofte op den selven verachteren door woorden, ofte
quaede exempels van andere die met hun reysen.
19 V. Wat moet den wille bysonderlick op den wegh onderhouden?
A. Hy moet hem wachten van eenighe onghereghelde affectie, of gheneghentheyt
te aenveerden, ofte plaetse te gheven: van sijne affectie ievers anders op te stellen,
hem wachten van alle eyghen liefde, eyghensoeckelickheyt, ende aencleventheyt
oock aende gaeven Godts. Dese drye zijn de principaelste wortelen van alle quaedt
en beletselen in desen wegh: de welcke als sy grondelick verstorven, ende in Godt
ghekeert zijn, de reste sal lichtelick volghen, ende den mensch sal sterven aen sy
selven, en leven aen Godt alleen, om dat hy alsoo nu nieuwers in sy selven en soeckt:
want sy selven vergeten hebbende, let hy altijdt op den aengenaemsten wille Godts:
ende dat om sijnder liefde doende, tracht hy om te leven naer alle de begeerten Godts,
en dat tot sijnder eere ende vermaeck.
Dies aengaende moeten ons drye pelgrims hun selven wel gaede-slaen, dat sy niet
en doen, of en laeten door ghenegentheyt en beweginghe der sinnelickheyt in te
peysen, in te begeeren, in't sien, in't hooren, in woorden, in wercken, in eten en
drincken, in waecken, in slaepen, in alle doen en laeten: soo dat sy van al dit niet en
doen om hun gemack, ofte vermaeck, maer alleenelick suyverlick om de liefde Godts
en sijne glorie. En dit moeten sy wel onderhouden, niet alleenelick in d'eerste
Dagh-reyse, maer oock in de twee andere. O! dat jemandt dit wettelick onderhielde,
hy soude voorwaer daghelicx Godt veel dooden op-draeghen, tot dat hy gron-

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

36
digh verstorven, ende in Godt begraven soude zijn, ende soo doende, soude hy alle
daeghe vele en groote Hemelsche vruchten voortbrengen en schatten vergaederen,
ende den wille alsoo doende, en als eenen waerachtigen Pelgrim, Godt, die sijn eynde
is, voor-hebbende, sal seer voorspoedelick sijnen wegh avanceren, dat is, sich
voorderen inde liefde Godts. Hy moet oock als Heer ende Meester, het verstant en
memorie cort houden, hun niet laetende loopen hier en daer buyten den wegh.
Als hy gewaer wordt dat hy door het gene dat sy hem voorhouden, versterckt en
beweeght wordt, hy moet hun wat doen swijgen en stille staen, soo lanck als dese
beweghinge deurt, en sich met een minnelicke aendachtigheyt tot sijnen voorworp
keeren, dat is tot Godt. Dit is een point daer wel op gelet moet zijn, dat ons leert den
H. PETRUS DE ALCANTHARA: den H. IGNATIUS, en andere: het selve moet hy oock
doen, als hy bemerckt dat hy eenigen troost, versterckinge, ofte verlichtinge van
Godt ontfanght. Den H. FRANCISCUS oock als hy op de reyse was, en iet sulckx
gewaer wierdt, bleef stille staen, met ruste genietende de jonste die den Heere hem
gaf. En hy seyde is't dat het lichaem met ruste eet sijne spijse, die met hem sal worden
spijse der wormen, hoe veel te meer moet de ziele met ruste nutten de geestelicke
spijse, die Godt haer gheeft.
20. V. Wat moet het verstant bysonderlick doen en laeten gedeurende desen wegh?
A. Het moet hem ghedeurigh op den wegh houden, sonder hier en daer te loopen
sien naer eenige ydelheyt, of curieusheyt; en nievers mede becommeren als met het
ghene dat sijnen wegh
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raeckt. Het moet sijn officie wel gaede-slaen, dat is den wille te verlichten, en kennisse
te geven van synen voorworp, die Godt selve is: Ende dat niet door hooge en subtijle
Concepten ofte manieren, maer eenvoudelick, soo door het ghene het Geloove ons
leert, als de rechte en verlichte reden: Te weten, dat hy uyt syne nature is eenen
gheest, wiens wysheyt is alwetentheyt; wiens grootheyt is ongemetentheyt, wiens
langhdeuren is een eeuwigheyt, sonder beginsel, ofte eynde, wiens Volmaecktheyt,
Schoonheyt Heerlickheyt, Goetheyt, Bermhertigheyt, &c. is een oneyndigheyt; soo
dat hy om 't ghene dat hy in sy selven is, een oneyndige Liefde weerdigh is. Die door
sijn Goddelick wezen alle de Hemelen en Aerde vervult, ende is geheel in het geheel,
en geheel in elck Deel, gelijck onse Ziele in ons Lichaem is: den welcken vervolgens
alomme tegenwoordigh is, alles siende, regerende en in wezen bewaerende. Die ons
vander eeuwigheyt met eene onbegrijpelicke liefde bemint heeft, en noch bemint.
Die uyt sijne liefde om onse saligheyt is Mensch geworden, en van den eersten
oogenblick sijnder Menschwordinge tot het eynde sijns levens onuytsprekelicke
pijnen inwendigh geleden heeft, en oock uytwendigh alle soorten van pijnen,
aermoede, verachtingen, verwijtingen, bespottingen, benautheyt, en ten lesten soo
bittere passie en schandelicke doodt geleden heeft, stervende aen een Cruys. Si parva
sunt ista, adjiciam tibi multo majora, & c. Dese en soodanighe beweeghredens tot
liefde moet het verstant aen den wille voorhouden van tydt tot tydt.
21. V. Wat moet de Memorie doen op den wegh?
A. Sy moet alle 't ghene dat het verstant be-
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grepen heeft, dat den wille inde liefde Godts can voorderen, neerstelick bewaeren,
en hem op sijnen tijdt voorstellen; en bysonderlick moet sy het ghene dat nu terstont
van het verstant geseydt is, naer dat elck in't bysonder eenighe reysen particulierlick
voorghehouden is, altemael t'samen by een voegen, ende ghelijck als in twee
bondelkens binden. Het eerste, van alles dat Godt naer syne Goddelicke nature
aengaet; het tweede van alles dat hy naer syne Menschelicke nature voor ons ghedaen
en gheleden heeft. Het eerste is een Bondelken van alder-kostelickste Speceryen van
eenen Hemelschen, jae Goddelicken geur: Die het herte inde Liefde Godts seer
verstercken en ontsteken sal. Het tweede is dat Bondelken van Mirrhe, die bitter is,
maer costelick; van 'twelcke de gheestelicke Bruydt in het Boeck der Sanghen seght:
Mynen Beminden is voor my een Bondelken van Mirrhe, hy sal tusschen myn Borsten
verblyven: Het is oock het Bondelken van Mirrhe, dat den H. BERNARDUS voor sy
selven vergaedert hadde, om altydt op syn herte te draeghen. Dit is oock seer goet,
om het herte inde liefde te ontsteken, om het selve te suyveren van syne ghebreken,
en oock om dat te verstercken in alle pyne en moyelickheyt vanden Wegh, ende om
de deughden te vergaederen, die soo in dese, als inde twee andere Dagh-reysen
nootsaeckelick zyn.
22. V. Door wat Plaetsen, en Landen moeten dese drye reysende ghesellen
passeren?
A. Sy moeten eerst passeren door den staet, ofte 't Landt, datmen Meditatie noemt:
Aen het welcke paelt dat vande naturelicke Contemplatie; ofte door het Landt van
Aspiratien. Ten tweeden door het Landt der goede Affectien; en ten
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derden door het Landt vanden minnelicken toekeer tot Godt teghenwoordigh.

De II. Lesse.
Vande Meditatie: hoe sy moet gheschieden, hoe lanck, &c.
23. V. Hoedaenigh is dat Landt der Meditatie, en wat doen sy die daer in woonen?
A. Het is een Landt, wiens Inwoonders hun besigh houden met te soecken,
considereren, en te overlegghen eenighe materie, die bequaem magh zyn, om den
wille te beweghen tot goede voornemens, ofte propoosten; by exempel eenighe
passagie, ofte mysterie van het leven, ofte Passie van onsen Salighmaecker, ofte iet
anders: Ende dat den wille meest tot liefde beweeght, dat houden sy als het beste, en
meer dienstigh tot hunne Intentie. Dese Inwoonders zyn meest al schilders, of
beelde-maeckers, waer in de Imaginatie hun helpt: Ende door die beelden worden
sy dickmaels seer gheholpen, als oock door het lesen van Boecken, die tot hunnen
propooste dienen. Het Verstant en Memorie hebben hier het meeste werck met hun
Bemerckingen, Consideratien en Discoursen, ende sy gaen vooren; en den wille comt
achter met syne goede affectien en propoosten, die hy uyt hun werck is treckende.
24. V. Wat maniere houden sy om dat te doen? en welcke is de beste?
A. Sy en hebben niet al de selve maniere: sommighe ghebruycken daer toe veel
Regels, Voorhoudinghen, Onderhoudingen, Conditien &c.
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Soo dat men-der Boucken af souden connen maecken, en daer zynder al eenighe
ghemaeckt: Maer dit en is hier het beste niet: om dat die menighvuldigheyt der
Regelen, &c. den gheest meer comt te hinderen en beletten in sijnen voortganck, om
dat sy, syne aendachtigheyt meer tot haer treckende, en belemmerende, den selven
van het principaelste af-treckt, en soo den voortganck belet.
Ick houde voor de beste, een eenvoudighe en lichte maniere, die meest overeencomt
met de bequaemheyt van die mediteert: ende uyt de welcke lichter volgen die goede
beweghinghen, affectien en propoosten, die het eynde zijn, om het welcke te
becommen de Meditatie gebruyckt wordt.
Ick en wil u hier geen ander geven, als de gene die den H. FRANCISCUS DE SALES
geeft in sijne Inleydinghe tot een Godtvruchtigh leven: alwaer hy dese oeffeninge
stelt in drye principaele dinghen, die ick u in't cort gae uytlegghen.
Men moet ten eersten sich bereyden tot het gebedt, ofte Meditatie: Ten tweeden
moet men commen in de materie desselfs, en sich daer in onderhouden. Ten derden
Godt bedancken vanden goeden voortganck, ofte succes des gebedts. Het eerste van
dese wordt genaemt de bereydinge; het tweede het corps des gebedts; het derde de
besluytinghe.
25. V. Hoe moet ick my quitten van het eerste, dat gy bereydinge noemt?
A. Ghy moet eerst soo veele het u mogelick is, u wel vergaederen, wederroepende
uw' verstant, uw' memorie, en uwen wille, van buyten tot binnen, ofte innewaerts:
en daerom doen een act van geloove vande teghenwoordigheyt
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Godts: en trachten te commen in een seer groot respect, ofte eerbiedinghe in't aensien
van een soo groote Majesteyt.
Ten tweeden moet gy u seer diepe verootmoedigen ten opsichte vah uwe sonden,
u bekennende seer onweerdigh van die eere daer gy naer tracht, dat is van uwen geest
en herte te onderhouden met Godt in het gebedt.
Ten derden gy moet met een cort gebedt aenroepen de hulpe vanden H. Geest,
sonder welcke gy u gebedt niet wel doen en cont. Ghy moet oock uwen toevlucht
nemen tot de H. Maget, den H. Engel uwen Bewaerder, en andere Heyligen tot de
welcke ghy besondere devotie hebt.
Ten vierden om u te bereyden, moet gy u voorstellen het subject, ofte materie van
uw' gebedt, by exempel is't dat het een mysterie is op 't welcke gy wilt mediteren,
dat aensien in't generael. Is't dat gy eenen boeck hebt die daer van handelt (dat seere
profijtigh is, principaelick voor die maer en beginnen) gy sult lesen de materie die
gy wilt mediteren. Dit is dat de bereydinghe aengaet.
26. V. Wat is't dat ick daer naer doen moet?
A. Drye saecken: De eerste sal zyn te letten op de materie van uw Gebebt: By
Exempel, is't een Mysterie vande Passie ons Heeren, ghy sult considereren wie dat
hy is, die daer lydt soo groote tormenten; voor wie, en waerom hy soo veel geleden
heeft; wat een Liefde, ootmoedigheyt, sachtmoedigheyt &c. hy getoont heeft in sijne
Passie. Ten tweeden ghy sult trachten te commen in heylighe beweghingen, en
Affectien in't aensien van uwen lijdenden Jesus: By exempel, van leetwesen en
droefheyt van
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hem vergramt te hebben, van vernieuwt te hebben soo veel als't in u was, de selve
Passie door uwe sonden: van schaemte, aenmerckende uwe Hooveerdigheyt, siende
uwen Godt soo verootmoedight om uwe sonden; van begeerten om te lyden naer sijn
exempel, en te voldoen aende Rechtveerdigheyt Godts door eene waerachtige
Penitentie; en soo voorts van andere affectien; tot de welcke ghy u sult beweeght
vinden: Maer principaelick moet ghy altijdt de ooge hebhen op het geene dat aengaet
de Liefde ende verkentenisse aen syne groote goetheyt, en 'tghene hier toe dienstigh
is.
Ten derden ghy moet nemen eene, ofte meer resolutien, over een commende met
de bewegingen die ghy in u gevonden hebt: By exempel van niet meer te vallen in
sulcke faute, of gebreck; ofte wel, van sulcke ende sulcke deughden te oeffenen; ofte
van eenigh goet werck te doen. Siet hier in bestaet het tweede Deel, ofte Corps des
Ghebedts.
27. V. Waer in bestaet het derde Deel, ofte de besluytinghe?
A. In drye saecken: Eerst in Godt te bedancken, dat hy u heeft willen verdraeghen
in syne H. tegenwoordigheyt; dat hy u heeft willen geven goede ghepeysen, goede
beweghingen, en u doen nemen goede resolutie.
Ten tweeden moet ghy hem dese al op-offeren, als de vruchten die hem
toebehooren.
Ten derden ghy moet hem bidden, dat hy gebenedijde uwe goede voornemens;
hem bidden om gratie van die te wercke te stellen, en u vergheven het ghene gy in
dat Gebedt soude mogen niet wel gedaen hebben.
28. V. Moet ick my soo hechten aen dese
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Maniere, dat ick noyt en soude moghen myn Ghebedt anders doen?
A Ick raede u dese Maniere altijdt te houden, 't en waere dat den H. Gheest iet
anders van u versocht, wiens wille ende beweghinghen ghy altydt getrauwelick
volgen moet. Het Gebedt is eene hanteringhe die wy hebben met Godt, alwaer den
H. Gheest moet meester zyn: En daerom is't dat wy hem in't beginsel aenroepen.
Wilt hy dan die hanteringe keeren op eene ander maniere als wy voorgenomen hadden,
hy is meester, en wy moeten ons onderworpen aen synen heylighen, en aenbiddelicken
wille, ende den selven volghen.
29. V. Hoe langhe moet-men hier blyven in dit Landt der Meditatie?
A. Dies aengaende moet ghy drye poincten onderhouden. Het eerste is, dat ghy
daer niet te langhe en blijft: Het tweede dat ghy niet te haest daer uyt en scheyt: Het
derde dat ghy dat doet op goeden en bequaemen tydt.
30. V. Welcke zyn die, de welcke hier te langhe blyven.
A. Het zyn dese, die hun soodaenighlick aencleven aen de Meditatie, dat sy die
niet verlaeten en willen, als sy dat moeten doen: Het welcke een groote dolinghe is,
door welcke sy verliesen dien kostelicken tydt, die sy in wat beters hadden konnen
besteden, opklimmende tot ander trappen die veel beter zyn, en door de welcke sy
grooter goederen souden ghekreghen hebben.
Maer de meeste dolinghe is de Meditatie noyt te willen verlaeten, en noyt willen
voorder gaen; want is't dat sy, ghelijck een yder seght, den eersten trap is van't
ghebedt, en den eersten voort-
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ganck inden wegh der Liefde Godts, die wilt voortganck doen in dese Oeffeninghe,
moet sich weerdigh maecken om te commen tot den tweeden; andersints dit waere
te willen op den wegh blyven, en een werck beghinnen sonder dat te willen
volmaecken, dat belacchelick waere. Dese doen ghelijck die zijn onder eenen Meester,
die hun gheleert heeft al dat hy coste leeren, en die geenen anderen en willen nemen
die hun voorder soude leeren: 't Is claerschijnelick dat sy tydt en moeyte verliesen.
Soo gaet het hier oock met die de Meditatie niet en willen laeten, als sy dat moeten
doen, jae dese en verliesen niet alleen hunnen tijdt, en berooven hun selven van groot
ghewin, Lucrum cessans, maer oock doen dickmaels groote schaede voor hun selven,
Damnum emergens jae stellen hun in perijckel van al te verliesen, Periculum sortis.
Want alsoo doende beroven sy hun selven van alle die gratien en verdiensten, die sy
inde volghende staeten souden vercrijghen door de gratie Godts, die den mensch
altydt wilt voorder en voorder en volmaeckter hebben. Het gheschiedt dickwils, dat
den Heere, siende dat sy soo aenghecleeft zyn aende meditatie, maeckt dat sy-se niet
meer en connen doen, soo dat sy hun ghelijck onmoghelick wordt: ende als sy noch
obstinatelick met ghewelt daer in willen voortgaen, soo beschaedighen sy niet alleen
hunne zielen, maer oock hun lichaem en hooft, ende maecken hun tot alles onbequaem.
Jae Godt, siende dat sy aen sijnen Goddelicken wille, treck, ende gratie soo
wederspannigh zyn, en en aen die alsoo willen paelen en limiten stellen, door sijne
rechtveerdighe gramschap ontreckt hun die bysondere gratie, die hy hun begonst en
be-
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reydt hadde te gheven. En laet hun met hunnen wille loopen: en commen somtijdts
swaerlick te vallen, met perijckel van eeuwighlick verloren te gaen: ghelijck
d'experientie somtijts leert. 't En is geen kinder-spel de gratie en treck Godts, als hy
iemant tot bysonder volmaecktheyt roept of treckt, te wederstaen, op pretext dat men
maer de gemeene weghen wandelen en wilt. De S. Angela van Fulginien seght, dat
sy Godt dickwils heeft hooren schroomelicke vermaledijdinghen donderen, teghen
soodanighe. Ende gaet dit alsoo met die arme zielen, hoe sal het gaen met die Meesters
die hunne Discipelen niet voorder connende leeren, ofte niet willende leeren, hun
wederhouden en beletten den treck en wille Godts te volghen; jae hun ghelijck met
ghewelt dwinghen daer teghen te wercken? den Heere wilt hun verlichten, op die sy
souden sien, wat rekeninghe sy sullen moeten gheven voor die schaede, ende intrest
dat sy aen die zielen doen, ende oock aen Godt, hem beroovende vande eere en glorie
en vermaeck, dat hy in die zielen soude hebben, hadden sy de gratie en treckt Godts
ghevolght.
31. V. Wie zijn't die 't Landt der Meditatie te haest verlaeten?
A. Het zijn die, de welcke onvoorsichtelick die laeten, eer dat het tijdt is om die
te laeten. Dese doen ghelijck eenen Scholier, die wilt clemmen tot een hoogher
Schole, eer dat hy daer toe bequaem is: en sulcke worden selden wel gheleert.
32. V. Uyt welcke teeckens sal ick mogen kennen wanneer het tijdt is, om 't Landt
der Meditatie te laeten, ende in een ander te gaen?
A. Siet hier eenighe: het eerste is, als't u pijnelick valt te mediteren, en u ghetrocken
vindt
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tot de nateurelicke contemplatie, ofte affectien. Ten 2. als ghy ghewaer wordt, dat
ghy gheen vrucht meer uyt de Meditatie en verkrijght, maer ter contrarien, een
vermoeytheyt, en misnoeghen. Ten derden als ghy nu de uytwerckingen verkreghen
hebt, diemen door de selve tracht te becommen, dat zijn die goede affectien selve.
Alsdan is het tijdt de selve te laeten, op dat gy, door de selve willende soecken dat
ghy nu hebt, niet en soude uwen tijdt verliesen; jae oock somtijts verliesen dat ghy
hebt.
Maer ghy moet hier wel letten, dat ghy de Meditatie niet t'seffens, ofte met een
slagh en laet, om te commen inde affectien; 't en waere dat gy daer toe van Godt
ghedreven wiert op een ongemeene maniere: Want hy somtydts op een ooghenblick
aen sommighe de Meditatie soo onmogelick maeckt, dat sy oock met ghewelt die
niet en connen doen, maer sprekende vanden ghemeenen cours, men moet die op
dese maniere allenskens laeten: allenskens verminderende, ofte vercortende de
consideratien, discoursen, en t'samen verlanghende ofte vermeerderende de affectien;
den tijdt, diemen d'eene ontreckt, aen d'ander ghevende: soo dat d'eerste minderen,
en de tweede groeyen, te weten de affectien, tot dat sy ten lesten hunne plaetse en
tijdt innemen.

De III. Lesse.
Vande Naturelicke Contemplatie ofte Beschauwinghe.
33. V. WAt Landt paelt'er aen dat der Meditatie, door welcke men den wegh
vervolghen magh?
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A. Het is het Landt der Naturelicke Contemplatie, dat seer nae by gheleghen is by
het selve, ghelijck ghy sien mooght uyt het ghene ick u daer van hier seggen sal. Ick
segge Naturelicke Contemplatie, om die te onderscheyden van een ander soorte, die
boven-naturelick is.
34. V. Welcke is de eerste van dese twee soorten van Contemplatie, ofte
beschauwinghe, en waer in verschillen sy van malkanderen?
A. De eerste is de naturelicke Contemplatie ofte beschauwinghe, de welcke oock
genaemt wort de vercreghen, de werckelicke, ende de ghemeene. Dese is een
eenvoudigh aensien, ofte aenschauwen van Godt, ofte van Goddelicke saecken, om
daer door beweeght te worden tot de liefde Godts, ende andere Deughden.
Sy wordt ghenaemt naturelick, niet om dat wy die uytter nature hebben, of connen
hebben sonder de ghemeene gratie Godts, sonder de welcke wy niet goets en connen
doen; maer om dat wy die connen becommen door de ghemeene hulpe der gratie
Godts, ghelijck alle andere Christelicke Deughden; sonder dat sy ons van Godt moet
inghestort worden sonder middel, door een onghemeen en overvloedigh goddelick
licht, ghelijck de tweede soorte, die daerom boven-natuerlick ghenaemt wordt.
Sy wordt oock ghenaemt Vercreghen, om dat wy die door ons toedoen met de
ordinaire hulpe Godts vercrijghen connen; sonder dat sy ons bysonderlick van Godt
moet in ghestort worden sonder ons toedoen, ghelijck de tweede, die daerom
Inghestort ghenaemt wordt.
Sy wordt gheseyt Werckelick, om dat sy door onse werckinghen vercreghen wordt,
en niet Lydender-wys ontfanghen, ghelijck de tweede,
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die daerom Lydtsaem ghenaemt wordt.
Sy wordt Ghemeene ghenaemt, niet om dat sy aen alle menschen ghemeene is,
maer om dat sy door onse ghemeene maniere van doen met de ghemeene hulpe der
gratie Godts becommen wordt; sonder daer toe noodigh te zyn die extraordinaire en
onghemeene gratie Godts, die de selve in ons foude uytwercken ghelijck hy de tweede
werckt.
Sy wordt gheseyt een Eenvoudigh aensien, &c. Om dat sy eyghentlick uyt haer
nature bestaet in eenen enckelen act van aenschauwinghe, sonder menighvuldigheyt
van discoursen, of redeninghen, ofte andere acten: waer in sy oock over een comt
met de tweede soorte; al is't dat dese acten tot dien eenen en eenvoudighen voorworp
nootsaeckelick moeten vooren gaen inde eerste soorte, maer niet inde tweede.
Ick hebbe gheseyt, Om daer door &c, om die te onderscheyden vande
beschauwinghe der heydensche Philosophen, die alleenelick voor hun eynde hadden
de kennisse, ofte wetenschap: ende oock van die van eenighe andere, die meenen
dat het al in't peysen gheleghen is.
35. V. Welcke is de tweede soorte?
A. Dese is de boven-naturelicke beschauwinge, die oock ghenaemt wordt
inghestort, lijdtsaem, ende onghemeene. Dese bestaet in een eenvoudigh aensien,
ofte aenschauwen van Godt en Goddelicke saecken, door een overvloedigh Goddelick
licht, het welcke Godt sonder middel door sy selven stort inde Ziele, sonder datter
eenighe redeningen, ofte andere acten van't verstant moeten vooren ofte mede-gaen;
soo dat sy boven-naturelick is, soo in haer wezen, als in maniere van voort te gaen.
Ick hebbe gheseyt van Godt, die haeren prin-
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paelsten en ghemeensten voorworp is, maer niet den eenighen (ghelijck sommighe
meenen, maer teghen de reden en de waerheydt) om dat sy haer oock uytstreckt tot
alle Goddelicke saecken gheene uytghenomen. De reste van haere beschryvinghe
mooght ghy lichtelick verstaen uyt het gene dat ick vande eerste gheseyt hebbe, ende
hier naer noch seggen sal.
36 V. Welcke zyn die acten, die ghy gheseyt hebt te moeten gaen voor de
naturelicke beschauwinge, ende hoe gheschieden dese?
A. Het zijn alle die discoursen, redeninghen, consideratien, &c. die het verstant
ten tijde van de Meditatie gemaeckt heeft op sijnen voorworp, ende alle de
omstandigheden d'een voor, d'ander naer, elck in't bysonder, tot dat het alles wel
begrepen ende doorgront heeft, watter in besloten is. Alswanneer het stil staet,
vereenight sijn gesicht, om dien voorworp met een eenvoudigh gesicht heel t'seffens
te aensien (welck ghesicht eyghentlick de beschauwinghe is) en vertoont dat aen den
wille, om daer op oock te wercken. By exempel: als gy voor voorworp nemende
uwen Salighmaecker stervende aen het Cruys, naer dat u verstant in't bysonder
gheconsidereert heeft: wie daer sterft, voor wie, waerom, op wat maniere, wat soorte
van doodt, met wat pijnen in ziele en lichaem, met wat verachtinghe, bespottinghen,
&c. dit alles wel overdacht hebbende, soo hout het op den loop sijnder werckinghe,
ende besiet al t'seffens met een eenvoudigh stil ghesicht, dat het in't bysonder
overdacht heeft, daer van maeckende ghelijck een bondelken: ende op den selven
tijdt vertoont dat (de memorie hier oock al mede-werckende) aen den wille, die daer
door wordt ontsteken, en verweckt tot alderhande ac-
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ten van weder-liefde, danckbaerheyt, medelijden &c. Dit is dat Bondelken van Myrrhe,
dat die gheestelicke Bruydt op haer herte droegh, en den H. BERNARDUS oock, gelijck
ick u hier vooren geseyt hebbe. Doet ghy oock alsoo: en dit Bondelken van Myrrhe
sal in u oock soo groote uytwerckinghen doen, ghelijck het ghedaen heeft in veel
heylighen, die, oock door een licht aenschauwen van een Crucifix, terstont uyt-borsten
in traenen, acten van liefde, medelijden &c. gelijck men leest in hunne levens. De
memorie moet hier neerstigh, en sorghvuldigh zyn, om dat Bondelken altijdt mede
te draegen, en in soodanighe occasien den wille voor te houden.
Uyt het gene hier gheseyt is cont gy sien, hoe men vande Meditatie tot de
Contemplatie comt: en waerom ick geseyt hebbe, dat het Landt der Contemplatie
soo naer by gelegen is by dat der Meditatie: en dat sy oock de selve uytwerckingen
heeft. Hoe langhe men hier blyven moet, cont gy mercken uyt het gene dat vande
Meditatie geseyt is.

De IV. Lesse.
Van de Aspiratien.
37 V. WAer't dat jemant niet en coste mediteren, noch contempleren (gelijck men-der
veele vindt, die dat niet en connen, al zyn sy oock goet van verstant:) wat moeten
die doen, ofte alwaer moeten sy hunnen wegh maecken?
A. T'is waer, men vint'er veele, en S. THERESIA was een van die, gelijck sy selve
be-
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tuyght: dese moeten hun helpen met goede boecken, ghelijck sy oock dede, ende
daer uyt trecken de kennisse vande mysterien des Geloofs en van de leeringe van
onsen Heere JESUS CHRISTUS: als oock met het hooren van Sermoenen: uyt al het
welcke sy mogen trecken het profijt, dat d'andere uyt de Meditatie trecken.
38 V. En isser geenen anderen wegh, die dese souden moghen ingaen?
A. Jae't, daer is eenen die van geleerde en H. Mannen seer aengepresen wordt, die
recht op aengaet naer't Landt der goede Affectien; soo dat sy daet in gheraecken, eer
dat sy het weten, en noch al verre voorder: jae sommige zyn door dese ghecommen
tot het eynde vande derde Dagh-reyse, en tot groote Heyligheyt en vereeninghe met
Godt. Desen wegh hebben ghemeenelick ghebruyckt de Monicken van Egypten,
ghelijck den H. AUGUSTINUS seght. Sy hebben hem ghebruyckt, niet alleenelick ten
tijde die ghestelt was tot het Ghebedt, maer oock al gaende, staende, ende in hun
daghelicks handt-werck.
39. V. Welcken is desen?
A. Het is den wegh der Aspiratien, ofte minnelick versuchten tot Godt, die men
oock Schiet-ghebedekens noemt. Die dese wandelen zijn al schutters, en worden soo
ervaeren in de conste van te schieten, dat sy ten lesten door de wolcken en hemelen
schieten tot in't herte Godts, het selve quetsende, en treffende door liefde, gelijck de
geestelicke Bruydt van't boeck der Sanghen dede, die met eenen schicht van haere
oogen, dat is verstant, memorie, en principalick van den wille, het herte van haeren
Bruydegom quet-
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ste. Soo dat hy tot haer was roepende: Gy hebt mijn herte doorwondt, mijn Suster,
mijn Bruydt, met een van uwe ooghen. Vulnerasti cor meum, Soror mea, Sponsa, in
uno oculorum tuorum &c. Cantic. 4.
40. V. Wat verschil isser tusschen desen wegh, ende 't Landt der goede Affectien?
het schijnt dat sy ghelijck een ende het selve zijn.
A. Het schijnt wel alsoo te zijn: maer daer is dit verschil, dat sy (principalick in't
beginsel des weghs) niet en zijn acten van goede Affectien, maer meer begheerten
en wenschen der selve; by exempel als men seght: O Heere wanneer sal ick u
oprechtelick beminnen! ô mijnen Godt gheeft my uwe liefde! Maer als men dese
eenighen tijdtghebruyckt heeft, soo veranderen sy in waerachtighe acten der liefde:
En daerom seght den H. BONAVENTURA, dat die dese voorseyde dickwils ghebruyckt,
meer voortganck sal doen inde liefde Godts, als die langhe meditatien soude maecken
op de hooghe mysterien der Godtheyt ende H. Dryvuldigheyt: daerom hebbe ick
gheseyt, dat sy hun vinden in't Landt der Affectien, eer dat sy't weten.
In't eerste dan zijn die affectien onvolmaeckt, en worden allenskens volmaeckter,
en commen meer en meer uyt het herte, en voorder gaende commende inde tweede
Dagh-reyse, uyt de redelicke crachten der ziele, ende ten lesten inde derde Dagh-reyse,
uyt den gheest in Godt verheven. Daerom hebbe ick u gheseyt, datter door desen
wegh sommighe ghecommen zijn tot het eynde vande leste Dagh-reyse, en tot groote
heyligheyt en vereeninghe met Godt. Dit blijckt bysonderlick inden H. Pater
AEGIDIUS, Medegheselle van den H. FRANCISCUS, vanden welcken
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den H. BONAVENTURA (als die het ghesien heeft) ghetuyght, dat hy, door veel
ommeloopen des tijdts sonder ophouden hem beghevende tot verheffinghe, oft
op-jaeginghe sijns gheests tot Godt, meer een Engelsch leven leefde, als een
menschelick: ende dat hy verheven is tot het opperste van een verheven
beschauwinghe: ghelijck sijnen H. Vader van hem voorseyt hadde.
41. V. Desen wegh staet my beter aen, als die der Meditatie: soude ick hem wel
mogen volgen?
A. Ick raede u, dat ghy, als ghy mediteren cont, den ghestelden tijdt des ghebedts
u inde meditatie oeffent: maer buyten dien tijdt, in desen wegh der Aspiratien, al
gaende, al staende, al sittende, al sprekende met de menschen, ende principalick in
uw daghelicks handtwerck: u altijdt houdende, soo veel het moghelick is, inden
Gheest der devotie ende des Ghebedts, aen welcke alle tijdelicke dinghen moeten
dienen. Ghelijck den voorseyden H.V. FRANCISCUS seght in sijnen Reghel. Is't
nochtans dat ghy in dien ghestelden tijdt des Ghebedts bevindt, dat de Aspiratien u
beter en profijtigher zijn, ofte als den H. Gheest dit, ofte iet anders van u versoeckt,
ghy moet de selve, ende sijne beweghinghen ghetrauwelick volghen. Het ghebedt is
een hanteringhe met Godt, alwaer hy selve moet meester zijn; en daerom is't, dat wy
hem in't beginsel aenroepen; als't hem dan belieft dese hanteringhe te keeren op een
ander maniere, als wy gheschickt hadden, hy is meester, ende het staet ons toe sijnen
Goddelicken wille te volghen.
Ghy moet nochtans weten, dat, al is't dat de Aspiratien, die tot de liefde Godts
trecken, hier de beste ende eyghenste zyn, ghy nochtans oock dickmaels moet
ghebruycken andere, die strec-
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ken tot het vercrijghen van alderhande deughden, die u in desen, ende inde volghende
staeten nootsaeckelick zyn, volghens dat ick u leeren sal. Weet oock, dat, generaelick
sprekende, die Aspiratien, die meest uyt het herte commen, ofte ter herten gaen, de
beste gherekent worden.

De V. Lesse.
Van den Staet der goede Affectien.
42 V. WElck en hoedanigh is het Landt, datmen naer dat vande Meditatie &c. passeren
moet?
A. Het naerstgheleghen Landt, en datmen eerst ontmoet, is dat-men noemt DER
GOEDE AFFECTIEN, ofte Acten vande Liefde Godts, ende alderhande deughden. Dit
is het gemeene werck vande Inwoonders van dit landt, daer sy hun al mede besigh
houden.
Men comt'er in op dese maniere. Den wille, die in't beginsel vande reyse ghelijck
blindt, ende soo slap te beene was, dat hy by naer niet voort en cost, door de
voorgaende hulpe van sijne medeghesellen (dat is, 't verstant en memorie) nu verlicht
en versterckt zijnde, ende uyt de meditatie ghetrocken hebbende de goede
beweghinghen, ende affectien, die-men daer door verwachten moet; en sich meer
gheneghen vindende tot d'affectien, als consideratien (ofte door de voorgaende
Aspiratien nu verweckt, en versterckt) beghint nu cloeckelick voort te gaen, en sich
te begheven met een groote lichtigheyt tot alderhande acten der deughden, en
Affectien, die de voeten der Ziele zyn, ghelijck de H. Vaders segghen.
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Ick segghe Met groote lichtigheyt, om dat, al is't dat inden eersten staet, te weten
vande Meditatie (ende oock dien der Aspiratien) oock Affectien voortghebracht
worden; nochtans isser tusschen die, ende dese van desen staet merckelick verschil.
Het eerste is, dat men inden staet der Meditatie discoureert op eenighe materie, ofte
men ondersoeckt eenighe passagien van de H. Schrifture, ofte men let op eenigh
artijckel des gheloofs, ofte men mediteert op eenigh mysterie van het leven, ofte van
de passie ons Heeren, om die affectien en acten der deughden daer uyt te trecken:
maer hier en is gheen mediteren meer, noch ondersoecken; ende de ziele verweckt
hier die affectien uyt haer selven, sonder die hulpe, die sy inden voorgaenden staet
moeste hebben.
Het tweede verschil is, dat die affectien van den eersten staet voortghebracht
worden met pijne en arbeydt des gheests: men moet'er sich toe begheven, en 't hooft
spannen, om ten eynde te gheraecken: maer hier en is't niet meer alsoo: de affectien
en costen hier niet, sy commen voort uyt den wille met groote lichtigheyt en
soetigheyt. In den eersten staet, de affectien waeren ghelijck een water, dat men met
cracht der armen moet uyt eenen diepen put haelen. Maer alhier zijn sy ghelijck een
water, dat door een gote naturelick vloeyt uyt een reviere. Inden eersten staet, de
affectien waeren ghelijck een vier, dat men moeste ontsteken met blaesen, ende dat
men niet en coste onderhouden, 't en zy met ghedeurigh hout daer by te doen. Dit
blaesen was de menighvuldigheydt van die acten, of wercken, door welcke het herte
sich trachte te ontsteken tot affectien; het hout waeren die
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materien der consideratien, die noodich waeren om 't selve te onderhouden: maer
inden staet der affectien isser niet alleenlick een vier, ende een vier meer brandende
als dat vande Meditatie; maer oock een vier meer stantvastigh, meer vast, jae by naer
ghedeurigh.
Het gaet hier by naer ghelijck in't leeren van eenighe conste. Siet, iemant die leert
spelen op eenigh Instrument: d'eerste maenden cost het hem moeyte ende sorghe;
maer vervolghens wort het hem soo licht, dat hy speelt, by naer sonder hem daer toe
te beghevem. Alsoo oock het voortbrenghen der affectien inden eersten staet is
moeyelick; maer als-men daer van een habitude ghenomen heeft, dat-men becommen
heeft een gheneghentheyt tot Godt, of tot sijn Heylighen, of tot den Hemel, of tot de
deught, &c. men voelt sich daer toe ghedreven sonder moeyte, ende men heeft
eyghentlick niet noodigh, als sich daer naer te laeten gaen.
Hier uyt cont ghy bemercken, dat het een groote dolinghe is, te segghen, datmen
Godt niet en can beminnen in't ghebedt, 't en zy datmen elcke reyse herhaelt de
beweegh-redenen, die in ons die liefde verweckt hebben. 'T is een groot misverstant,
dat niet alleenelick en can door de Philosophie, en Theologie, ende de H. Schrifture,
maer oock door de daghelicksche experientie wederleyt worden. Siet, een mensch
die door de consideratie van eenighe groote af fronten eenen doodelicken haet teghen
iemant heeft ghecreghen: als hy, oock langhe daer naer sijnen vyandt onverwachtelick
sict, hy schiet in cholere, ende soude hem terstont dooden dat hy conde, sonder dat
hy soude moeten noch eens gaen considereren wat hy hem heeft ghedaen.
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Siet een Moeder, die haer kindt caresseert, en alle liefde betoont, seght haer, dat sy
dit niet doen en can, 't en zy dat sy elcke reyse overpeyse, dat een Moeder haer kindt
moet beminnen, en dat dit haer kindt is, &c. Sy sal met u lacchen, als met eenen
simpelen en onnooselen, die soo ghemeene dinghen niet en weet. Als een gheestelick
man een Joffrauw' wilde wijs maecken, dat men elcke reyse, als-men Acten van
Gheloove, ofte Liefde wilt verwecken, moeste de beweegh-redens herhaelen; sy
seyde, myn Heer, soo mochte ick wel elcke reyse alle die boecken gaen lesen, die
my daer toe ghebracht hebben, ende eenen Predicant doen haelen, om my 't gheloove
ende liefde aen te predicken. Een ander seyde, ghy wilt ons doen spellen daer wy
wel connen lesen. Is dit aldus, soo moeten wy altydt, als wy willen lesen, eerst alle
de letteren wel sien, ende die by een voeghende, daer van sillaben maecken, ende
van dese woorden, ende vande woorden besluytredenen. Dit is in't eerste noodigh,
maer alsmen de conste wel can, dit te doen waer een sot werck.
43 V. En zynder dan in desen staet der Affectien gheen consideratien meer te
vinden, ofte te ghebruycken?
A. Men ghebruycktse hier somtijts, maer niet dickwils, te weten als Godt ons daer
toe beweeght. By exempel als wy ghewaer worden, dat wy profijt trecken uyt iet dat
wy ghehoort, ofte ghelesen hebben; ofte uyt eenigh mysterie dat ons vertoont is; als
wy ghevoelen, dat wy daer door ontsteken worden, het is een teecken dat het den
wille Godts is, dat wy daer wat op letten. Het selve is oock, als wy ons ghevoelen

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

58
heel ydel, dorre en droogh, en dat wy reden hebben om te peysen, dat eenighe
consideratie, &c. ons soude herstellen in onse eerste vierigheyt, men moet niet laeten
die te ghebruycken.
44 V. Moet men hier eenighe bysondere maniere ghebruycken, ghelijck inde
meditatie?
A. 'Ten is niet noodtsaeckelick, om dat-men hier begint sy selven volmaecktelicker
te laeten aende beweghinghe vanden H. Gheest, die ons door sijne inspraecke, ende
beweghinghe sal vervoeren al daer hy wilt, ende alsoo hy wilt.
45 V. Moet-men inden staet der Affectien eenighe bysonder materie nemen, daer
sy op moghen spelen?
A. Men moet die nemen met sulcke ghesteltenisse, dat-men die laete, als het Godt
belieft ons elders te leyden: ofte als wy sien datter jet anders ons profijtigher is: want
de beste is daer men meest vrucht uyt treckt. Is't dat den gecruysten JESUS u soo
profijtigh is, neemt hem voor alle andere. Vint ghy u beter met het aenschauwen van
eenighe volmaecktheyt Godts, houdt u daer aen. Is't dat eenigh mysterie u ontsteeckt,
becommert u daer mede. Is't dat eenigh woordt vande H. Schrifture u meer raeckt,
houdt u daer aen; niet dat ghy met dit al uwen gheest moet becommeren, maer om
u te zijn als een poorte, ofte inganck tot dat vruchtbaerigh veldt der Affectien, en als
een cleene hulpe, om u herte te doen vier nemen.
46 V. Is het hier goet te ghebruycken sommighe boecxkens, daer soodanighe goede
affectien in staen?
A. Sonder twyffel dat jae; principalick als den wille ontsteken is: want alsdan can
hy hem lichtelick voeghen naer het gene dat hem voor-
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ghehouden wordt, ende alsoo veel acten doen, die hy andersints niet en soude ghedaen
hebben. Soodanighe zijn de Alleen-spraecken ende Meditatien vanden H.
AUGUSTINUS, en andere, ende oock het boecxken ghenaemt de SERAPHYNSCHE
OEFFENINGHEN, dat vol is van goede affectien, die de Heylighen selve gheoeffent,
ofte van Godt gheleert hebben.
47 V. Wat soorte van affectien hebben hier meest plaetse?
A. Al is't dat alle soorten van goede affectien en acten der deughden hier ghevonden
worden, ghelijck ick u gheseyt, ende de reden daer van ghegheven hebbe; nochtans,
om dat dit is den wegh der liefde Godts, de affectien zijn hier ghemeenelick acten
vande liefde Godts.
't Is hier dat ontsteken wordt dat groot vier der liefde, dat in soo veel H. Zielen
ghebrant heeft, uyt het welcke sy soo veel H. Oeffeninghen getrocken hebben, diemen
in hun levens en schriften can vinden. Dit heyligh vier en can niet besloten blyven
in hunne borst, het wilt uyt-vlieghen door duysent scheuten, die men stiert tot Godt,
door duysent versuchtinghen die commen uyt den gront des herten.
48. V. Wat soorten van Acten der Liefde, zyn hier te vinden?
A. Daer zynder principaelick van drye soorten:
d'Eerste soorte, zyn Acten van liefde van Preferentie, ofte voorstellinghe, door de
welcke wy Godt en syne vriendtschap stellen voor, en boven alle dinghen. Dese
liefde en bestaet niet inde kennisse vande grootheden, en volmaecktheden Godts
vanden eenen kant, en van d'anderen kant vande Ydelheyt en kleene weerde van alle
creaturen; want dit en is maer een Act
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van het verstant, daer de Liefde eenen Act vanden wille is, die door die kennisse
gheholpen wort; Maer bestaet daer in, dat den wille Godt meer bemint, en wilt
beminnen, als al datter goet, groot, ende machtigh is, oft schijnt te zyn op de weirelt;
syne Liefde en vrientschap stellende boven al dit; soo datmen noyt om jet datter is,
of zyn can, de vriendtschap met hem souden willen breken.
De tweede zyn Acten van Liefde der Behaeghelickheyt, door welcke ons behaeght,
en verheught, dat Godt is die hy is, dat hy soo goet en volmaeckt is, soo groot, soo
machtigh, soo rechtveerdigh is, onbepaelt, oneyndigh, en onbegrijpelick. De Ziele
met dese Liefde bevanghen, verheught haer gelijck oneyndelick meer over syn
gheluck ende grootheden, als over die van haere vrienden, en van haer selven. De
derde, zyn Acten van Liefde der goetjonstigheyt, die ons alle goet aen Godt doet
begheiren en wenschen, soo het goet dat hy inwendigh in sy selven heeft, waer't dat
hy het niet en hadde, als al dat hy uytwendigh soude connen hebben, door de Eere,
Lof, Liefde, &c. van alle Engelen en menschen.
49 V. Zyn soodanighe Acten van liefde en andere altyt waerachtigh, ende en
speelt'er niet somtyts wat imaginatie mede?
A. Het can lichtelick gheschieden, dat sy soo goedt en volmaeckt niet en zijn,
ghelijck sy schynen te zijn, want om dat men hier meer werckt met de ghevoelicke
crachten, soo is dese liefde dickwils meer in het ghevoelen, als inden grondt vanden
wille. Het gheschiet dickmaels, dat jemant die jonck is, heet van bloede, en gheneghen
tot liefde, schijnt te branden van liefde
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tot Godt, jae daer ghelijck af sterven soude; daer nochtans sijn liefde niet seer
volmaeckt en is. Men prijst een vaste en stantvastighe deught, die niet en bestaet in
seker cleene passerende vierigheden, die zijn ghelijck een vier van stroy, dat by-naer
soo licht uytgaet, als het onsteken wordt; nochte in sekere verbeeldinghen van
deughden, die gheen wesen en hebben, als inde imaginatie; nochte die slap is, en
noch maer geboren en wordt; maer die diepe ghewortelt is en die men merckelicken
tydt gheoeffent heeft: men pryst oock een beproefde deught, die bevochten is gheweest
door verscheyde tentatien, diemen cloeckelick wederstaen heeft en overwonnen, die
door de cracht der nature, en van de weirelt, en van den duyvel bestreden is geweest,
en victorie behaelt heeft.
Wilt ghy dan sien, of een deught waerachtigh is, en of sy volmaeckt is, siet naer
haere uytwerckinghen. Wilt ghy dit sien inde liefde van preferentie? Aenmerckt, of
ghy, als de occasie voorvalt, de schaede, of verlies van Godt stelt voor het uwe, sijne
eere en glorie voor de uwe, sijn voldoeninghe, of contentement, voor het uwe, ofte
dat van uwen vriendt. Insghelijcks inde liefde van behaeghelickheyt, siet of ghy in
alles tracht hem sijn behaeghen te gheven, en u toe te eyghenen aen sijnen dienst:
Alsoo oock in die van goedtjonstigheyt, of als d'occasie comt, ghy u beste doet tot
vermeerderinghe van sijn eere en glorie, &c.
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De VI. Lesse.
Vande uytwerckinghn en Preuven vande Liefde, &c.
50. V. GHemerckt dan dat de uytwerkingen preuven zyn van een waerachtighe
Liefde, seght my, welcke zyn haer principaelste uytwerckinghen.
A. De EERSTE is een waerachtighe begeerte van in alles den wille Godts te doen,
en synen eyghen wille te verlaeten. Dit gheeft ons onsen Salighmaecker voor een
preuve van syne liefde tot synen Hemelschen Vader JOAN. 14. seggende: Op dat de
weirelt soude bekennen dat ick den Vader beminne, en ghelijck den Vader my bevolen
heeft, soo doe ick. En JOAN 8. Dat hem behaegelick is, dat doe ick altydt. Ende in
het Hofken, Vader niet mynen wille gheschiede, maer den uwen. Wy moeten sien of
onse wercken daer mede over-een-commen. Wy moeten ons begheven om dit te
beoeffenen, en tot een waerachtighe pratycke van onsen wille te laeten, en den
Goddelicken te doen, niet lettende wat dat onse gheneghentheden en eyghen
goetduncken, maer wat dat Godt van ons begheert, niet te wercke gaende, om eygen
Profijt, Eere of vermaeck, maer om den wille Godts en syn behaeghen. By exempel:
is't dat jemant van u eenighen dienst versoeckt, en siet niet naer uwe gheneghentheyt,
noch naer den teghenstrijdt die ghy daer in hebt; maer oft het den wille Godts is; Is't
synen wille, doet het, is't niet, en doet het niet. Valt daer iet vooren van jevers te
gaen, en doet het niet om u vermaeck,
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ofte om uwen vrient te voldoen, maer om dat Godt wilt dat ghy gaet. Insghelickx
isser questie van iet te segghen, of te swijghen, en siet niet naer uw begeerte, of
profijt; maer naer den wille Godts; wilt hy, seght het; wilt hy niet, swygh'et.
51. V. Maer hoe sal ick weten welck den wille Godts is?
A. Al dat u bevolen is van Godt, vande H Kercke, ofte van uwe Oversten, het is
seker den wille Godts dat gy dat doet: al dat u van die verboden is, 't is den wille
Godts dat gy dat niet en doet. Als de saecke in haer selven noch gheboden, noch
verboden is, siet wat het beste is, ofte in sy selven, of ten opsichte van uwen staet;
by exempel, van Misse te hooren op eenen werck-dagh, is't dat noch de Liefde, noch
de ghehoorsaemheyt u dat verbiedt, hoort die: Want dat is het beste. Ick segghe, Ist
dat noch de Liefde, &c. Want is't dat de Liefde anders versoeckt om eenen siecken
by te staen, ofte om jemant eenen gewichtighen dienst te doen, ofte uwe Oversten u
anders bevolen hebben, het is den wille Godts dat gy die Misse niet en hoort.
Is't dat ghy niet en siet wat het beste is, aenmerckt oft het een saecke van groot
ghewichte of ghevolgh is; by exempel, is't eenen staet te verkiesen, een groote reyse,
oft eenigh Proces aen te nemen, &c. men moet Godt seer bidden, dat hy u synen
wille laete weten, en tot desen eynde Communien, Aelmoessen, en eenighe
strengigheyt aenveerden, Missen doen Celebreren, en boven al synen Directeur ofte
Biecht-Vader te raede gaen, door wiens mondt den Heere ghewoon is te spreken, en
volght dat hy seght. Maer is't dat de saecke van cleen gewichte, of ghevolgh is, by
exempel. een Visite
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te doen, ofte niet; een woort te segghen, of niet; den eenen Boeck te lesen ofte eenen
anderen, als sy alle beede goet zyn, in sulcke occasie moet ghy twee Extremiteyten
vlieden. d'Eerste soude zyn dit al te doen, sonder den wille Godts daer in te
aenmercken: de ander, te langhe zyn sonder u te determineren, en te groot beslagh
te maecken. Gaet dan wat in u selven met de gesteltenisse om Godt te aenhooren, en
met een begheerte van synen wille te doen, ende alsdan determineert u. Is't dat het
soo wel niet uyt en valt als't behoort, ghy en sult'er gheen schult in hebben, en ghy
soude quaelick ghedaen hebben om soo cleen een saecke uwen tydt te verliesen. Den
H. FRANCISCUS DE SALES seght hier op, dat het gheen Costume en is kleen gelt te
weghen, ghelyck oortiens, stuyvers en schellinghen: alsoo, seght hy, en moet men
sich niet amuseren, of synen tydt verslytten met te weghen de cleene wercken die te
doen vallen.
52. V. Welcke is de tweede Preuve en Uytwerckinghe van dese affectien?
A. De TWEEDE is eenen grooten Yver tot de glorie Godts, den welcken door de
selve vercreghen wordt: de Inwoonders van dit Landt, dat is, die sijn in desen staet
der goede Affectien, die volbrengen seer wel dat gebodt des Apostels 1. CORINTH.
10. 'T zy dat ghy eet, 't zy dat ghy drinckt, en alles wat dat ghy doet, doet het al om
de Glorie Godts. Sy en souden niet eenen voet willen versetten, niet een woordt
spreken, als om Godt te eeren en te glorificeren. Den eenen van dat volck wenscht
aen Godt te gheven soo veele eere en glorie, als alle de Enghelen en Heylighen oyt
hebben ghedaen: andere wenschen dat alle menschen hun souden mede voeghen,
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om Godt te glorificeren; andere dat alle de blaederen der boomen wierden verandert
in tongen, om te looven hunnen Schepper; sy nooden daer toe alle Creaturen, soo
onghevoelicke, als ghevoelicke, &c.
Noteert hier de pratycke van sommighe, de welcke wel wetende datter niet en is
dat Godt meer glorie gheeft als dien Godt-mensch CHRISTUS JESUS, soo vereenighen
sy alle hunne wercken met de sijne, sy doppen die al in sijn Dierbaer Bloedt, om
alsoo meer te glorificeren sijne Goddelicke Majesteyt, ende om dat sy Godt
aenghenamer souden zijn. Sy bidden de H. Maget aen Godt op te draeghen al dat sy
doen, om hem alsoo meer te eeren door die wercken, opghedraeghen door de Moeder
Godts. Sy bidden, dat de Alder-heylighste Dryvuldigheydt haer selven soude willen
glorificeren, ghemerckt daer niet en is inde weirelt, dat het selve weerdelick can
doen. Dese en soodaenighe hunne begeerten zijn somtydts Godt soo aenghenaem,
ghelijck oft sy dat al metter daet ghedaen hadden; ghelijck CHRISTUS aen de H.
BRIGITTA, aende H. MECHTILDIS, en andere veropenbaert heeft.
53 V. Welcke is de derde preuve ende uytwerckinghe der selver?
A. De DERDE is een groote begheerte tot de H. Communie. Daer zynder die soo
grooten hongher hebben tot dese Hemelsche spyse, dat sy niet op en houden van te
versuchten, tot dat sy vande selve verzaet zyn. De begeerte, die de H. CATHARINA
VAN SENEN hadde van haer te vereenighen met dit Goddelick Sacrament, was soo
groot, dat sy ghelijck verghinck, ende al levende stierf. Den hongher van de H.
CATHARINA VAN GENUA en was niet minder.
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Als sy de H. Hostie sagh in de handen des Priesters, sy riep met extraordinairen yver,
haest u, stelt hem in't diepste myns herten, want hy sijn voetsel is. De S. AGATHA
DE LA CROYX was in peryckel van te sterven, als sy niet en mochte te Communie
gaen: maer onderwesen zijnde vande gheestelicke Communie, ghebruyckte de selve
wel hondert, ofte twee hondert-mael daeghs. De S. JOANNA DE LA CROYX oeffende
soo dickmaels de H. Communie, dat gheheel haer leven een ghedeurighe Communie
scheen te wesen: ende sy heeft oock van CHRISTUS verstaen, dat sy oock soo
dickmaels de gratie van dit H. Sacrament was ontfanghende. En was haer leven
alsdan niet als een ghedeurighe maeltijt? Maer dese Heylighen waeren wat voorder
in desen wegh, als desen staet, die wy beschrijven.
54. V. Behooren die in desen staet zijn dickwils te Communiceren?
A. Dickmaels, of niet dickmaels te Communiceren, hanght aenden staet inden
welcken men sich bevindt. Men can gheenen beteren reghel gheven, als dat een yder
hem regulere naer de costume sijnder Orden, ofte naer den wille sijns Oversten, ofte
Directeur, die sijn leven kent. Wat aengaet desen staet, aenmerckende de
nootsaeckelickheyt van de H. Communie, die CHRISTUS verclaert JOAN. 6. segghende,
dat wy sonder de selve gheen leven en sullen hebben, te weten gheen leven der gratie,
ende de Costume vande H. Kercke in haer eerste beginselen, die veel jaeren ghedeurt
heeft, ende oock haere intentie, verclaert in't H. Concilie van Trenten, ende daer naer;
als oock veel andere redenen, die hier te lanck souden zijn om te verhaelen, 'ten waere
niet berispelick aen de ghene die leven
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ghelijck men in desen staet leeft, de daghelicksche Communie toe te laeten.
55. V. Welcke is de VIERDE uytwerckinghe ende Preuve?
A. Het is eene groote begheerte, van in sijn ziele en lichaem te draeghen de
verstervinghe van JESUS CHRISTUS. De weireldtlicke menschen en hebben noyt
meerder begheerte ghehadt tot de plaisieren des weireldts, als veel zielen in desen
staet hebben tot cruycen en verstervinghen, ofte penitentien. Een vande meeste
moeyelickheden van eenen Directeur, is hun te wederhouden, dat sy niet buyten
schreve en loopen. 't Is waer, dat de inwendighe verstervinghen de beste zijn, om dat
door die onse herten en zielen gereguleert worden, die ons principaelste deelen zijn,
en de uytwendighe ghelijck maer middels en zijn, om tot de selve te gheraecken;
maer men moet daerom de uytwendighe ende lichamelicke niet verachten, die den
H. Apostel PAULUS selve gebruyckt heeft, en soo menighe Heylighen. Men moet-se
nochtans maetelick ghebruycken naer de ordonnantie, ofte oorlof van sijnen Directeur,
in saecken die wat onghemeene zijn. In ghemeene, daer gheen perijckel en is van de
ghesontheyt te beschaedighen, en moet men gheen oorlof hebben, en sy en laeten
daerom niet verdienstigh te zijn.
Men moet hier acht nemen op yders crachten, ghesontheyt, en plaetse daer hy is.
Een yder en can niet langhe vasten, hayre cleederen draeghen, en andere penitentiale
instrumenten ghebruycken, ende in alle plaetsen en can-men't niet verborghen houden.
Maer die de uytwendighe niet en connen doen, hun en sullen gheene occasien
ontbreken vande inwendighe te oeffenen, die, al
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zyn sy cleen, en laeten daerom niet aen Godt aenghenaem te zyn. Ende sy zijn meer
bevrijdt vande ydelheyt, als andere die meerderen schyn hebben, daer men somtyts
lichtelick vermaeck in neemt, peysende datmen wat doet voor Godt, dat pyne cost.
Sy zijn oock verdienstigh door haer menighte, en om dat sy suyverlicker om Godt
ghedaen worden. Wie can u beletten van niet alles te sien, dat ghy gheirne soudt sien;
niet alles te hooren van nieuw-maeren, en ander saecken, die de curieusheyt geirne
hooren soude; van te wederhouden dat ghy geirne soudt segghen; in eeten en drincken
u menighmael versterven, dat het niemant en merckt; dese en diesghelijcke zijn
cleene verstervinghen die ick u raede, wiens pratycke noch de ghesontheyt
beschaedight, noch de weirelt en merckt, noch de ydelheyt en bederft. Dese cont ghy
ghebruycken in alle tijden, in alle plaetsen, en in alle occasien. Weest indachtigh
waer mede dat eenen coopman rycke wordt, dat is van niet de minste occasie van
winste te laeten voor-by gaen: ende ghy sult haest sien, hoe profijtich u dit wesen
sal.
56 V. Welcke is de VYFDE uytwerckinghe en Preuve der affectien?
A. Het is een groote begheerte om te weten al dat Godt raeckt, ende de weghen
die tot hem leyden. Hier toe leest-men boecken, en vraeghtmen raedt van d'een en
d'ander; men hoort de Sermoenen; men gaet naer geestelicke t'samenspraecken; &c.
maer hier can exces zijn; en te groote driftigheyt en deught niet, daer is perijckel in
van te vele raedt te vraeghen: want men vint'er lichtelick die gheene gheven en
connen. Eenvoudighe menschen meenen, dat al die gee-
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stelicke cleederen draegen, alle geestelicke saecken verstaen; maer bevinden haest,
dat het niet al Leeraers en zijn. Numquid omnes Doctores? Men moet dan geestelicken
raedt vraeghen aen persoonen die seer inwendigh zijn, en boven al peysen, dat Godt
ons in't Ghebedt meer leeren sal, als alle de Boecken en Leeraers des Wereldts.
57. V. Welcke is de SESDE Uytwerkinghe en preuve.
A. Dese is gheirne van Godt spreken. Men spreeckt gheirne van die men bemint:
En ghemerckt datmen hem hier seer bemint, wat wonder is't datmen geirne van hem
spreeckt? Dit volck souden daeghen en nachten van Godt spreken, ghelijck eens dede
den H. BENEDICTUS, met sijne H. Suster SCHOLASTICA. Alle andere t'samen-spraecke
is hun somtijts onverdraegelick; maer van Godt te spreken, is hun seer licht en
vermaeckelick. Dese lichtigheyt en yver en heeftmen noch niet inde Meditatie, nochte
oock in de naervolghende staeten, al is't dat sy volmaeckter zyn, om dat de liefde
aldaer soo ghevoelick niet en is. Daer door gheschiet het, dat sommighe die seer
volmaeckt zyn, nochtans van Godt niet en connen voortbrengen. Men moet hier
letten, dat door dese lichtigheyt niet in en kruypt de Ydelheyt. Men moet van Godt
spreken alsser occasie is, maer met maetigheyt, niet als willende maecken den
suffisanten, ofte verlichten, maer alleenelick om sy selven en andere meer inde liefde
Godts te ontsteken.
58. V. Welcke is de SEVENSTE Uytwerkinghe en preuve?
A. Dese is een groote couragie om alle moeyelickheyt verduldelick te verdraeghen,
die inde inwendighe weghen voorvallen. Daer en is niet
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soo moeyelick, daer men niet over en gheraeckt, terwillent datmen is inde vierigheyt
der affectien; maer dese couragie en is niet altijdt vast en stantvastigh: Sy steunt
dickmaels op een vierigheyt die licht passeert en vergaet, en ghepasseert zynde, laet
ons in onse naturelicke cranckheyt, en slappigheyt. 't Is aldus gheschiet aen den H.
Coninck David, ghelijck hy bekent in sijnen 28. PSALM, segghende. Ego dixi in
Abundantiâ meâ non movebor in aeternum: Ick hebbe gheseyt in myne
Overvloedigheyt, ick en sal inder Eeuwigheyt niet meer beroert worden. Maer hoort
wat hy daer by voeght: avertisti faciem tuam à me, & factus sum conturbatus: Ghy
hebt u aensicht van my ghekeert, en ick ben beroert gheworden. Alsoo langhe als
wy zijn in overvloedigheyt vande gevoelicke gratie en liefde, soo zyn wy ghelijck
onberoerlick, maer als sy ontrocken worden, en dat men sich vindt in dorrigheyt, en
ander moeyelickheden, alsdan begint den moet te sincken. Ick sal hier van in't
naervolghende breeder handelen.
Men magh hier dan op sy selven niet steunen, maer op de gratie Godts, en die
moeyelickheden niet aensien als licht om verwinnen sonder de selve, maer als
onverwinnelick sonder syne hulpe: En men moet altydt in desen wegh voortgaen,
dat onse liefde meer en meer sal doen groeyen: En dese dieper ghewortelt zynde in
onse zielen, sal ons cloeckmoedigh maecken, en onverwinnelick van onse Vyanden.
59. V. Wat is het ACHTSTE Uytwercksel en preuve van dees Affectien?
A. Het is eenen Yver tot de Saligheyt der zielen. Desen Yver doet sommighe
vaeren over geheele zeën, om die saligh te maecken: Sommige be-
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rooven hun selven van alle vermaeck, van alle voldoeninghe, sy en spaeren gheenen
aerbeyt om die te helpen: Den H. BONAVENTURA seyde, dat hy in syn herte vont
ligghen eenen Yver en begheirte, om voor elcke ziele in't bysonder syn leven ten
besten te gheven, soo dickmaels stervende als'er zielen souden zyn, om hun saligh
te maecken. Den H. Propheet MOYSES, ende den H. Apostel PAULUS, wenschten te
wesen ghelyck een verworpelinck voor de selve. De S. CATHARINA van Bononien
soude geirne met haer lichaem de mont vande Helle ghestopt hebben, ende in haer
alle de pynen der selve ontfanghen hebben, om die aen andere te stoppen. Maer dese
extraordinaire begheerten quaemen van een vier, dat meeder en krachtigher was, als
het ghene dat hier in desen staet ghemeenelick ghevouden wort.
Desen Yver moet met een groote voorsichtigheyt en discretie ghematight en
gheregeert worden; soo datmen niet en wilt doen dat onse macht te boven gaet, ofte
niet over een en comt met onsen staet of conditie, ende oock met den wille Godts.
Yver sonder discretie, of wysheyt, seght den H. BERNARDUS, als hy hem haest, om
profijt te doen, wort bevonden schaede te doen. Men moet hier te vreden zyn met de
ordinaire middelen om de zielen te helpen, ghelijck zyn veel daer voor te bidden,
bysonderlick voor die aen 't eynde van hun leven naederen. 'tIs eenen crachtighen
middel om veel zielen saligh te maecken, alle ure den Heere hertelick te bidden door
die benautheyt die hy aen het Cruys gheleden heeft, principaelick als syn H. Ziele
van syn H. Lichaem ghescheyden is, dat hy soude bermhertigh zyn aen de gheene
die in dees ure sterven, bysonder-
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lick die in quaeden staet zyn, hun ghevende een waerachtigh Berauw over hunne
sonden. Ick en twiffele niet, of die dit neerstelick doet, sal oock in die leste ure
bermhertigheyt vercryghen. 'tIs oock goet voor de saligheyt der zielen, en tot desen
eynde Missen te doen lesen, Aelmoessen te doen, Communien, Strengigheden,
Vermaeninghen en tydt en stont, alsmen daer mede profijt meent te doen.
60 V. Welcke is de NEGHENSTE Uytwerkinghe en preuve der Affectien?
A. Het is een verachtinghe van alle menschelick opsicht. Van dat miserabel Wat
salmen segghen; dat soo menigh goet werck doet achterlaeten. In't eerste heeftmen
hier noch wat daer van, ghelijck de Discipels die by onsen Heere by nachte quaemen,
ghelijck NICODEMUS dede: Maer als die Affectien nu seer ontsteken zyn, men acht
het niet meer, ghelijck NICODEMUS daer naer dede, den Heere ten uytersten
beschermende voor Pilatus. Als een plante nieuwelick verplant is, men decktse, uyt
vreese dat den brant der Sonne haer soude verdrooghen, ofte dat de groote coude
haer soude doen sterven: Maer als sy eens wortel ghevat heeft, alle die
voorsichtigheden zyn om niet. Men moet het goet om de Menschen niet doen, nochte
oock om hun laeten. Men moet het goet datmen doet niet ten toone stellen, ghelijck
de Pharisëen deden, maer soo veel in ons is, dat trachten en wenschen te verberghen.
Maer alsmen't andersins soude moeten laeten, ofte het van selfs te voorschijn comt,
men moet dat niet achten. Den Heere seght. LUC. 12. Dat u-lieden licht alsoo schyne
voor de Menschen, dat sy uwe goede wercken sien, en glorificeren U.L. Vader die
inde Hemelen is,
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aen wie alleen zy de glorie van alles, ende aen ons verachtinghe en beschaemtheyt
over onse ellendigheyt.
61. V. Welcke is de THIENSTE uytwerckinghe, en preuve der Affectien?
A. Het is een groote Begeerte der eenigheyt, en van sich te ontslaen van alle
affairens, ten minsten die niet nootsaeckelick en zyn. Men verlanght hier naer de
eenigheyt, om van niemant belet, ghesien of ghehoort te worden, en sijne Affectien
naer onsen lust den toom te gheven.
Daer zijn twee soorten van Eenigheyt; d'eene is Uytwendigh, en d'ander Inwendigh.
De Uytwendighe is goet, soo veel onsen staet die toelaet; maer al te groote
uytwendighe eenigheyt is periculeus voor die noch niet wel gheoeffent en zijn. Men
magh die niet aennemen sonder bysonderen roep Godts (die wel ondersocht moet
worden van die het verstaen) nochte oock sijnen staet verlaeten daer men toe
gheroepen is, op pretext van meerder eenigheyt.
De Inwendighe is, door de welcke de ziele oock in't midden van alle gheruchten
des weirelts, soo stil en gherust is om met Godt te handelen, als of'er inde weirelt
niet anders en waere als sy en Godt. Alles dat uytwendigh is en raeckt haer niet, noch
en belet haer. Ick sal u van dese hier naer spreken.
62 V. Welcke is de ELFSTE uytwerckinghe, en preuve der Affectien?
A. Daer zijnder noch eenighe, die ick soude connen by-brenghen; maer de
voorseyde zijn genoeghsaem om te sien wat dat die Affectien in den mensch
uytwercken, en of sy oprecht en waerachtigh zyn; al is't dat sy altemael in een
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yder niet en moeten ghevonden worden. Ick en wil u noch maer eene uytwerckinghe
voorstellen die sy voortbrenghen als sy oprecht zyn, te weten een seker Innigheyt:
want die Affectien door het lanck ghebruyck, worden allenskens beter en volmaeckter,
en beghinnen meer ter herte te gaen. De liefde door de voorgaende Meditatien en
Affectien vercreghen, is nu meer in't herte ghegront, en wilt haer te wercke stellen
en oeffenen in eenen stillen en minnelicken toekeer tot Godt. Die ziele ghevoelt haer
meer gheneghen om dit inwendigh te doen, en dat doende siét sy dat hy beter en
volmaeckter is, stilder en lanckdeurigher, en de nature soo niet en vermoeyt, ende
alsoo wordt sy allenskens naerder aen het eynde van dit landt der Affectien: ende
wordt bereydt en bequaem ghemaeckt om te commen en te gaen reysen in een ander
naerst-gheleghen landt, te weten het landt van Eenen minnelicken toekeer tot Godt
teghenwoordigh.

De VII. Lesse.
Vanden Staet van eenen minnelicken toekeer der Ziele tot Godt haer
teghenwoordigh.
63. V. ICk bidde u, seght my hoe dat de Ziele uyt het landt, ofte staet der goede
Affectien comt tot dien, den weleken ghy naemt EENEN MINNELICKEN TOEKEER TOT
GODT TEGHENWOORDIGH?
A. Ghelijck het materieel vier, Noyt en seght het is ghenoegh, maer tracht altydt
voort naer sijnen center, ofte rust-plaetse die hierboven is,
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soo doet hier oock de liefde (die een gheestelick vier is) als sy nu door die voorgaende
oeffeninghen vande Meditatie, en goede Affectien seer ghegroeyt, ghewortelt, en
ghegront is in het herte: sy en wilt niet stille staen, noch ledigh zyn, maer wilt altydt
voort naer haeren center, die Godt is. Ende om dat sy bevint, dat haeren voortganck
meer gheleghen is in eenen stillen, eenvoudighen, innighen en minnelicken toekeer
tot Godt, als in die menighte der ghepeysen en ghevoelicke Affectien, soo beghint
sy dese te laeten; ofte om beter te segghen, sy laet die al ghelijck versmilten in dien
minnelicken toekeer, haer tot den selven gheheel beghevende: waer door sy daer van
krijght een habitude, door welcke sy inden selven een groote lichtigheyt cryght, om
den selven by-naer ghedeurigh te doen sonder moeyte, of moeyelickheyt. Ende alsoo
wordt sy inghelaeten, en comt in't Landt en staet van eenen minnelicken, een
voudighen, en Innighen toeker tot Godt teghenwoordigh. Sommighe gheven hem
den naeme van naturelicke contemplatie, om dat dit hier al gheschiet in't landt der
nature, dat is, in die ghemeene en naturelicke ghesteltenisse, inde welcke de ziele
noch werckt met de ghemeene en ordinaire gratie Godts, ende noch niet verheven
en wordt door die onghemeene en extraordinaire, die de contemplatie ofte toekeer
maeckt boven-naturelick, l[ij]tsaem, en inghestort.
De inwoonders van dit Landt zyn al seer deughdelick, zeeghbaerigh, stil en
ghestichtigh van manieren. Die anders worden, of willen zyn, en moghender niet
blyven, sy wordender uyt gheset. Daer zynder hier van alle staeten, conditien en
ambachten, ghelyck in d'ander lan-
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den: maer wat werck of aerbeydt sy doen, sy doen hun beste om hun altydt te houden
in dien minnelicken toekeer, al is't dat het door de menschelicke cranckheyt niet
altydt gheschieden en can. Den Heere van dit landt heeft groot behaeghen in hunnen
handel en minnelicken toekeer tot hem: en is't dat sy hier in aen hem en sijne gratie
ghetrauwe zijn, hy en salse niet langhe hier laeten blyven, maer sal hun voortstieren
tot een naerst-gheleghen landt ende staet, het welcke seer verschillende is van dit in
schoonheyt, weerdigheyt, ryckdommen, vruchten &c. In't welcke sy hun ghedeurigh
werck van hem te beminnen, op een veel edelder en volmaeckter maniere sullen
doen, met meerder profijt, &c.
64. V. Is't nootsaeckelick dat iemandt tot desen wegh, en staet van dien minnelicken
toekeer bysonderlick gheroepen wordt?
A. Hier en is gheenen bysonderen roep van noode: 't is ghenoegh dat hy door de
voorgaende staeten en oeffeninghen ae bequaemheyt daer toe ghekreghen heeft. Jae
alwaer't dat iemant, die maer ghecomen is uyt eenen quaeden en verdommelicken
staet, sy selven coste oeffenen in desen minnelicken toekeer, hy magh, en hy moet
hem daer toe begheven; maer hy moet sijn leven voortaen soo schicken, dat het met
den selven wel over een comt.
De redens om de welcke sommighe hier versoecken eenen bysonderen roep, zyn
de fauten en ghebreken van sommighe, die schijnen in desen staet te zijn: uyt de
welcke sy willen besluyten, dat sy tot den selven niet gheropen en zijn. Maer dit
besluyten en is niet wettelick. Uyt de boosheden die Judas den Verraeder in den
Apostolijcken staet bedreven heeft, en magh-men,
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noch en can-men niet besluyten, dat hy tot den selven niet wettelick gheropen en is.
Den mensch blijft mensche, al is hy in een hooghen staet gestelt: Ende soo langhe
als hy mensch is, en is het niet te verwonderen, dat hy ghebrekelick is.
Nochtans ick bekenne dat hun ghebreken meerder verergheringhe gheven, als die
van andere: Daerom moeten sy hun selven bysonderlick van de selve wachten, ende
niet achterlaeten van hun te oeffenen, en ghedeurigh meeren meer te vervoorderen
inde verstervinghe huns selfs, en andere deughden, ghelijck het hier vooren op
verscheyden plaetsen gheleert is. Hoe verder dat iemant in gheheel desen wegh
avanceert, hoe meerder, hoe vaster, en cloecker syn deughden moeten zyn, en hoe
meerder suyverheyt des herten hier noodigh is, niet alleenelick van doodelicke sonde,
maer oock van vrywillighe daeghelicksche en affectie tot de selve. Ick segghe
Vrywillighe, om dat wy, eylaes! altydt eenighe cleene fauten hebben, inde welcke
de groote heylighen selve ghevallen zyn. Maer 't is een ander dinghen die te doen
door cranckheyt, als door vrywilligheyt. Als men eenighe faute oft sonde ghedaen
heeft, men magh niet wachten tot datmen te biechte gaet, maer men moet terstont
daer over een Berouw verwecken, om alsoo wegh te nemen het beletsel, dat sy stelt
tusschen Godt en onse ziele.
65. V. Wat is dan eygentlick dien minnelicken toekeer tot Godt?
A. Het is eenen eenvoudighen en innighen Act vande liefde Godts, den welcken
den wille, gheholpen door het verstant en memorie, voortbrenght. Hy wort Eenvoudigh
ghenaemt, om de redens die hier volghen: Ende Innigh, om dat hy inwendigh ghedaen
wort in't herte, veel meer
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als die voorgaende Affectien, die luttel van dese Innigheyt hadden
Soo dan onse drye Pelgrims moeten reysende door dit landt ghedeurigh t'samen
gaen: Ende sy moeten hun voeghen ende draegen naer de maniere vanden Lande, in
alle deughden, zeeghbaerheyt, stilte, en gestichtigheyt: Ende sy moeten elck hunnen
Dienst, ofte Founctie doen.
66. V. Wat is't dat het VERSTANT doet, ofte doen moet?
A. Het gheeft aenden ville sijnen voorworp, die Godt is, ende aensiet, ofte
aenschouwt hem door middel en hulpe van 't Gheloove met een eenvoudigh aensien,
ghelijck hy is in hem selven, dat is sonder eenigh beeldt, of gelyckenisse, diemen
van hem soude connen maecken: Als oock sonder reflectie, ofte redeninghe, en
menghelinghe van eenighe andere Acten: Ende daerom wort het Eenvoudigh
ghenaemt. Inden staet der meditatie, het verstant moeste aen den wille voorhouden
alle die volmaecktheden, en uytnementheden Godts, en beweegh-redens tot synder
Liefde: Het welcke dickmaels gheschiedende, soo wort de ziele ghelijck gepenetreert,
en doorgaen, en ghelijck doordroncken van die kennissen, ende daer blijft in haer
eene habituéle kennisse, die de cracht van die bysondere in haer begrijpt, ende gelijck
in eenen ooghenblick hun uytwerckinge gheeft, ghelijck ick u hier vooren ghetoont
hebbe in de ghelijckenissen van eenen die eenen doodelicken haet heeft tot synen
Vyandt, ende van eene Moeder met haer Kindt.
Hoort eens wat tot onsen propooste den H. FRANCISCUS DE SALES seght in sijnen
Boeck van de liefde Godts. [De Meditatie, seght hy, is gelijck aen iemant die rijckt
de Genoffel-bloeme,
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Roose, Roose-marijn, Thymus, Jasemijn-bloemen, de Orange, d'een achter d'ander
distinctelick: maer de contemplatie (soo noemt hy desen Act van't verstant) is ghelijck
aen die rieckt het wel-rieckende water, dat van alle dese Bloemen ghecomponeert
is: want desen met eenen Act ontfanght alle dese reucken t'samen vereenight, die
den anderen hadde verscheyden geroken. Daer en is niet aen te twijffelen, ofte desen
eenighen reuck en geur, die voortcomt uyt de mengelinghe van alle die reucken, is
veel soeter en kostelicker, als die reucken van welcke hy ghemaeckt is, in't bysonder
ghescheyden zijnde, d'een voor, d'ander naer. Daerom is't dat dien Goddelicken
Bruydegom seer acht, dat sijn welbeminde hem aensiet met eene ooghe alleen. Want
wat is't te aensien den Bruydegom met eene ooghe, als hem te aensien met een
eenvoudigh aendachtigh ghesicht, sonder het aensien te vermenighvuldighen? O hoe
gheluckigh zijn sy, die naer dat sy ghediscoureert hebben op de menighte der
beweegh-redens, die sy hebben om Godt te beminnen, alle hun aensien brenghende
tot een eenvoudigh ghesicht, en alle hunne ghepeysen tot een enckel besluyt-reden,
hunnen gheest, ofte verstant stille doen staen inde eenigheyt der contemplatie:] aldus
spreeckt dien H. Man.
Ick moet hier by voeghen, dat, waer het saecke dat het verstant, ofte memorie iet
in't bysonder wilden voorhouden vande uytnementheden Godts, beweegh-redenen,
&c. dat dit de eenvoudigheyt soude weghnemen, en den wille meer beletten, als
helpen, ghelijck sy door ondervindinghe haest ghewaer worden, die iet sulckx doen
willen.
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67. V. Wat doet hier de MEMORIE?
A. Sy doet gedencken de teghenwoordigheyt Godts. Een yder ghelooft wel dat
Godt tegenwoordigh is, maer yder en peyst niet op sijne teghenwoordigheyt: den
meesten deel vergeetse. Men heeft hier vooren gheweest in de Pratijcke van die
dickmaels te ghedencken; men heeft soo dickmaels eenen Act van Gheloove
ghemaeckt, en gheseyt, Ick gheloove dat Godt my teghenwoordigh is, datmen daer
van soo overwonnen is, datmen dat niet meer en soude ghelooven, waer't datmen't
metter ooghen saeghe; maer alhier is men ghedisponeert om dit altydt te ghedencken:
Ende ghelyck ick gheseyt hebbe, dat de ziele gelyck ghepenetreert en doordroncken
is van de kennisse Godts, ende de selve ghelijck habitueel wort, soo is't hier oock
van syne teghenwoordigheyt, die de ziele doorgaen en ghepenetreert heeft, dat sy
sonder eenighe reden, of voorspel recht tot hem gaet, en met hem handelt als
tegenwoordigh. Het waere belacchelick dat men aen eenen persoon diemen
aenspreeckt als tegenwoordigh, soude segghen, Ick gheloove dat ghy hier
teghenwoordigh zyt. Alsoo waer het oock, waer't datmen aen Godt hem
teghenwoordigh siende, seyde, Ick gheloove dat ghy my teghenwoordigh zyt.
Sommighe nemen hier Godt teghenwoordigh in hun selven, in hun herte, of in
hun hooft; andere als Hemel en Aerde vervullende: En soo gaen sy in Godt, sy spreken
in hem, sy wercken in hem, volghens dat den Apostel seght in hem leven wy, roeren,
en zyn wy: Maer yder een moet hier in synen treck volghen, en doen dat hem 't beste
sal duncken.
68. V. Wat doet hier den WILLE?
A. Den WILLE heeft hier het meeste, en

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

81
principaelste te doen: want desen minnelicken toekeer tot Godt, is sijnen eyghen act,
ende eenen eenvoudighen act van liefde, die niet geoeffent en wordt door veel en
verscheyde dinghen te segghen, en te willen in't bysonder, gelijck men dede in't Landt
der goede affectien; maer meer door minnelicke versuchtinghe; als oft men seyde,
O! mynen Godt! O! myne Liefde! waer door men segghen en doen wilt al die Acten,
diemen dickmaels ghedaen heeft, en noch meer.
Soo dan desen minnelicken toekeer is eenen Act vande drye crachten der ziele.
69. V Magh den wille hier gheene andere Acten maecken, als van dien minnelicken
toekeer?
A. Sonder twijffel dat jae; maer niet dickwils; maer sy moeten seer eenvoudigh
zyn. Ghy moet in dese materie desen Reghel onderhouden. Ghy moet u laeten
voorstaen dat uwen minnelicken toekeer tot Godt, soo langhe hy deurt, is eenen
ghedeurighen Act, den uytnemensten die ghy nu kont doen. Als ghy u dan ghevoelt
inde oeffeninghe van desen Act, ghy en moet gheen andere hebben die desen moghen
verminderen, of onderbreken. Maer als desen toekeer ofte verflauwt, ofte teenemael
vergaet, alsdan en is't niet alleenelick niet quaet die aen te nemen, maer 't is oock
nootsaeckelick. Weest maer indachtigh dat sy moeten seer eenvoudigh zyn, gelyck
souden wesen die soete trachtinghen, of pooghinghen tot Godt, als kleene teeckens
van uwen wille, die aen hem ghetuyghenisse gheven, nu van uwe onweerdigheyt,
nu van leetwesen van hem vergramt te hebben, nu van betrauwen op syn goetheyt,
nu van begheerte van gheheel aen hem te zyn, &c.
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70. V. Magh-men hier niet meer peysen op de gheboorte, Leven, Leeringhen, Passie
ende Doodt van onsen Salighmaecker, &c.
A. Ghy mooght dat wel doen, principaelick in drye occasien. De Eerste is als Godt
u die in't verstant stelt: De tweede is, inde Solemniteyten, als-men die Mysterien
viert. De derde is als't u noodigh is om te verstercken, ofte te vernieuwen uwen
minnelicken toekeer tot Godt, die ghy ghevoelt verslapt, ofte vergaen te zyn: en dat
soo langhe, tot dat ghy dien herstelt hebt.
Maer dit peysen en magh niet zijn met redeninghen, of discoursen, met
verbeeldinghen, ghemaeckt door de imaginatie, ghelijck men dede inde Meditatie;
want u dit nu soude schaedelick zijn, en uwen minnelicken toekeer beletten; maer
wel een eenvoudigh aenschauwen, volgens den reghel, die ick u hier vooren
ghegheven hebbe.
Men magh hier oock peysen op de H. Maget, op de H. Enghelen, ende Heylighen,
ende hun bidden; maer al op de selve maniere.
71 V. Hoe moet-men alhier doen sijne daghelicksche oeffeninghen van 's morghens
en 's avonts, van misse te hooren, te biechten, communiceren, &c.
A. Sprekende in't generael, men moet die soo doen, dat men niet en breeckt dien
minnelicken toekeer tot Godt, met iet dat van minder weerde is. Het is seker, dat
men die daghelicksche oeffeninghen moet doen op verscheyde manieren, volghens
de verscheyden staeten, in de welcke men sy selven vindt. Hy soude sy selven
bedrieghen, die, zijnde inde voorseyde staeten, soude willen doen ghelijck in desen,
ende de naervolghende: ende dien soude insghelijcks oock
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vallen in groote dolinghe, die, wesende in desen, ende de naervolghende, sich souden
willen draeghen ghelijck inde eerste: want hy soude de gratie Godts te cort doen,
teghen sijnen wille wercken, ende sy selven seer beschaedighen naer ziele en lichaem,
sy selven ghelijck beroovende van die gratien ende jonsten, die Godt hem soude
ghegheven hebben.
Dese oeffeninghen dan moeten hier ten eersten eenvoudigh wesen, vervolghens
den reghel ende leeringhe op de voorgaende Vraeghe ghegeven.
Ten tweéden sy moeten stilder, innigher, en soo ghevoelick niet zijn als inde
voorgaende staeten, maer allenskens min en min, tot dat sy in't eynde van dese
Dagh-reyse, ende daer voorts in d'andere, geestelick worden.
Ick segghe allenskens min &c. om dat men in desen staet noch ghevoelickheyt
van doen heeft, om ons te ondersteunen: ende om dat men hier niet versmachten en
magh de ghevoelicke gratien, die Godt ons gheeft om ons te verstercken in sijne
liefde, die hier tot het eynde van desen staet in het herte noch wat ghevoelick is.

De VIII. Lesse
Vande moeyelickheden ende perijckels die in de eerste Dagh-reyse
ghemeenelick overcomen.
72 V. ICk bidde u, eer dat wy ten eynde van dese Dagh-reyse commen, my te willen
segghen, wat moeyelickheden inde selve ghemeenelick overkommen.
A. De principaelste, ende ghemeenste zijn de naervolghende.
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De eerste is de VERSTROYTHEYT. Dese valt somtijdts soo moeyelick aen onse Pilgrims,
dat sy hun de Meditatien, de affectien, en toekeer tot Godt komt te beletten, ofte seer
moeyelick te maecken. Al is't dat de verstroytheden uyt verscheyden oorsaecken
spruyten; nochtans de onghebondentheyt vande imaginatie levert hun hier somtijts
het meeste spel; soo dat sy haer niet eenen ooghenblick en connen doen stille staen.
Sy loopt van alle canten ghelijck een wilt peerdt, ofte ghelijck eenen sot. Van dese
heeft oock de H. THERESIA dickwils ghequelt ende belet gheweest.
Ghy moet hier trachten den wortel, ofte oorspronck vande verstroytheden te
achterhaelen. Sy spruyten somtijts uyt de onghebondentheyt van onse sinnen, ofte
uyt de groote vryheyt die men neemt van alles te sien, en te willen weten sonder
onderschil. Ten tweeden uyt eene te groote liberteyt, die-men gheeft aen onse
imaginatie, verstant, ende wille. Ten derden uyt te groote aencleventheyt aen eenighe
saecke.
Den wortel der selve achterhaelt hebbende, doet dien te niet door het versterven
uwer sinnen, door het oeffenen vande vergaederinghe den dagh door, ende door het
breken vande aencleventheyt die ghy hebt.
Soo haest als ghy de verstroytheyt ghewaer wordt, keert uwen gheest daer af door
eenen vlytighen wederkeer tot Godt, u veroodtmoedighende, ende hem vergiftenisse
biddende van uwe uytloopinghen, trachtende u crachtelicker te vergaederen, ende
aenroepende de hulpe der gratie Godts, uwen toevlucht nemende tot de H. Maghet,
uwen H. Enghel, en andere Heylighen. Is't dat dit al niet en helpt, stelt u om
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te lyden, en u inden wille Godts te resigneren.
De tweede moeyelickheyt is de DORRIGHEYT, door de welcke men sich somtijts
berooft vindt van alle licht, van alle goede ghepeysen, van allen smaeck, en van allen
troost. Dit doet den Heere somtijts; ten eersten om ons te beproeven, en ons gheloove
te verstercken: ten tweeden om onse onghetrauwigheden te straffen: ten derden om
onsen yver te doen groeyen, en op dat wy hem met meerder vierigheyt souden
soecken. Hier moet ghy u seer veroodtmoedighen voor Godt, ende peysen dat het
wel besteedt is, dat hy u alsoo laet, ende ghy moet u houden in groote verduldigheyt,
en overghevinghe u selfs aen de voeten des Heeren, als eenen verlooren sone, ofte
als eenen publicaen, vol van schaemte ten opsichte van uwe sonden en
onghetrauwigheyt, hem segghende uyt gantscher herten: Heere hebt medelijden met
my, want ick eenen armen sondaer ben.
De derde is de OPSPRAECKE der menschen. Den Apostel seght: Dat alle die willen
godtvruchtigh leven in CRISTUS JESUS, sullen vervolghinghe lijden, verachtinghen,
bespottinghen, &c. Hier moeten onse Pelgrims doen, dat ick in't eerste gheseyt hebbe,
te weten, hunnen wegh voortgaen, ghelijck of sy dit al niet en wisten, noch saeghen,
noch hoorden. Tot soodanighe opvallen moeten sy altydt mede-draeghen een goede
provisie van patientie cruydt, die sy moeten vergaederen in't landt der meditatie, daer
dit cruydt overvloedigh groeyt en te cryghen is.
De vierde, is de menighvuldighe QUELLINGHE DER DUYVELEN, vande welcke men
in gheenen staet, hoe goedt en verheven hy is, vry is.
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Hy moeyt hem oock met de voorseyde moeylickheden, ende heeft'er somtyts een
groot deel in, om dat hy de verstroyde ghepeysen helpt en vervoordert, en
d'imaginatien opstoockt. Hy veroorsaeckt somtyts sulck een misnoeghen van dese
reyse, en alle gheestelicke oeffeninghen, datter niet en is datmen niet liever en soude
doen als de selve. Hy stort somtyts inde Ziele een groote vreese, datmen synen tydt
verliest: ende om ons den moet te doen verliesen, stelt hy ons voor ooghen den
cleenen voortganck die men doet, ende de menighvuldigheyt van onse ghebreken.
Hy doet sijn beste om ons met schrupulen te vervullen, ons wys-maeckende dat wy
sonde ghedaen hebben, daer gheen sonde in en was: dat wy noyt goet berauw ghehadt
en hebben, noch goede biechte ghedaen en hebben, en veel inde selve
achter-ghelaeten: ende eyndelick datmen alle teeckens heeft van een verdoemt mensch.
Den besten middel, om alle dese quellinghen te overwinnen, is, datmen sich voor
Godt veroodtmoedight, ende die al veracht, daer van gheen werck maeckende, ende
sy selven ghedeurigh voort-stierende, sonder daerom een ooghenblick stil te staen
op de reyse, ofte eenighe gheestelicke oeffeninghe achter te laeten: want dat men dat
dede, soo soude hy ghewonnen hebben, ende meester van't veldt blyven. Ick sal
terstont noch wat van sijne tentatien segghen.
73. V. Seght my toch oock, of'er op dese reyse, die ghy tot hier toe beschreven
hebt, gheen PERYCKELS en zyn van quaedt volck, van dieven, moordenaers, &c.
A. Ghelijck gheheel ons leven vele peryckelen onderworpen is, groote ende cleene;
alsoo
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zynder hier oock te vinden. De eerste zyn van de menschen, die ons niet alleenelick
door vervolghinghen willen van onsen wegh trecken, maer oock met hunne quaede
exempels, met quaeden raedt, ende met valsche redenen, die, al is't dat sy somtydts
wat schijnen te zyn, nochtans inder daet valsch zyn en bedrieghelick: sy soecken ons
op pretext van ghevoeghelickheyt af te trecken vande verstervinghe tot sinnelickheyt,
tydt-verlies; &c. Men moet dese perijckelen ontgaen door het vluchten der occasien,
ende sy selven inwendigh vast houden, ende verstercken in onse voorighe goede
voorneminghen, die niet willende laeten door eenigh menschelick opsicht; ende Godt
inwendigh om sterckte bidden, ende noyt verheten sijne teghenwoordigheyt, &c.
De tweede zyn die van de DUYVELEN veroorsaeckt worden: die soo veel meerder
en vreeselicker zyn, hoe sy schalcker, machtigher, onsienelicker, ende meer in't ghetal
zyn. Den H. GREGORIUS seght, dat sy ghelijck roovers besetten onsen wegh.. Als sy
ons connen vermoorden, quetsen, van onsen wegh verleyden, ofte onsen voortganck
beletten, sy doen dat. Men is nerghens vry van hunne tentatien.
74. V. Welcke zyn de principaelste, ende ghemeenste in dese Dagh-reyse?
A. De Eerste is de tentatie van ydel Glorie, presumptie, en verborghen
hooveerdigheyt. Als sy sien, dat de ziele vol is van yver, van goede begheerten, vol
van ghevoelickheyt der liefde Godts, hebbende in haer een groote verachtinge vande
goederen, ydelheden, en playsieren des weirelts, sy beginnen haer wys te maecken,
dat sy, haeren voortganck metende naer het ghevoelen,
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al seer ghevoordert is inde deught en volmaecktheyt; Jae soo verre, dat sy by-naer
niet voorder en soude connen commen, nochte tot eenen beteren staet. Volghens dit
blaest hy haer in, een grootachten van haer selven, en van al dat sy doet, ende een
verachtinghe van andere, die in sulcke vierigheyt niet en zyn.
De beste Remedie teghen dese tentatie is een waerachtighe ootmoedigheyt. Men
moet sich selven houden voor de arghste van al, en dat wy noch maer novitien en
zyn in die inwendighe weghen, en noch al veel wegh moeten afleggen, eer wy commen
sullen daer wy moeten zyn. Wy moeten peysen dat wy op eenen ooghenblick door
een ghepeys ofte quaede begheerte connen verliesen, al dat wy schijnen ghewonnen
te hebben. Wy moeten onse ooghen slaen op onse onvolmaecktheden en ghebreken,
die noch al een goet ghetal maecken, al is't dat wy-se niet al en sien, ende oock op
onse voorgaende sonden. Men moet doen ghelyck sommighe, die verheven zynde
tot een hooghe fortune, bewaeren de teeckens van hun eerste conditie, om indachtigh
te zyn wat dat sy gheweest hebben, en door de teghenwoordighe niet verblint te
worden. Men moet oock weten, dat Godt veel weghen heeft, door welcke hy de zielen
leydt, en dat dickmaels die den minsten schyn hebben, de beste zyn. Daer zynder die
niet veel ghevoelicken yver en hebben, ende nochtans volmaeckter zyn, voortgaende
met meerder moderatie en matigheyt; die soo veel niet en segghen, of uytwendigh
toonen, maer meer doen; die hunne affectien meer ghegrondight hebben, en
doorgaende tot het innighste der ziele. Niemant en can van onse volmaecktheyt seker
oordeel strijcken, als Godt,
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die den grondt van het inwendigh doorsiet, daer sy te vinden en te sien is. Is't dat
ghy dese leeringhen ghetrauwelick volght, gheen ydel glorie, presumptie en
hooveerdigheyt en sal in uw herte regneren: Van welcke ghy u altydt ten uyttersten
wachten moet: Want daer niet en is, waer door dien hooveerdighsten gheest meer
macht over de ziele crijght, ghelijck den H. AUGUSTINUS seght.
De tweede tentate is die van Cleenmoedigheyt. Als dien boosen gheest siet dat een
ziele ghestelt is in dorrigheyt, en berooft van alle ghevoelen der gratie, ende licht,
en ghelijck niet goets doen en can, alsdan comt hy haer wysmaecken dat sy van Godt
verlaeten is, en teenemael gheabandonneert, dat het met haer ghedaen is: Dat sy
sekerlick moet verdoemt zyn: En vervolgens ghemerckt dat sy hem met haere sonden
noch ghedeurigh terght en onteert, en haere verdommenisse vermeerdert, dat het
beter waere met den eersten een eynde te maecken van sulck een leven. Siet hoe
verre dat comt de boosheyt van dat helsch Serpent.
De ziele en moet haer door alle sijne raesernye niet stooren, noch ontrusten, maer
al die verachten, en met een vast betrauwen trachten voort te gaen in haeren wegh,
steunende op haeren Reys-stock door een vast betrauwen op Godt en sijne liefde en
sorghe voor haer, ende soo met dien stock dat helsch Serpent verjagen. Sy moet oock
weten en considereren dat soodaenighe dorrigheden en ghesteltenissen geen teeckens
en zijn dar Godt de ziele verlaeten heeft, maer ter contrarie dat hy haer tot groote
gratien en voortganck brenghen sal: ende dat dit de weghen zijn, door de welcke de
meeste Heylighen oock hebben moeten passeren.
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De derde tentatie is van gramschap, en cholere. Den Duyvel wetende dat de ziele in
haeren handel met Godt, aende soetigheyt, die sy van hem ontfanght, die in dese
staeten meer ghevoelick is, als in de andere naervolghende, eenighe aenclevinghe
heeft, als hy siet datmen haer daer in belet, sprekende van eenige andere affairen,
ofte op eenige ander maniere, en dat sy daer pijne in heeft, datmen haer berooft
vandat sy soo seer bemint, en dat sy lichtelick soude connen in kurselheyt,
onverduldigheyt, en cholere geraecken, hy en laet niet van sijnen cant, om haer daer
toe te brenghen.
Insghelijcks hy, siende dat den mensch hier vol is van een vierighe liefde tot Godt,
tot den naersten, &c. En dat dese vierigheyt, hoe heyligh dat sy is, ghevoelick is,
ende niet en laet te ontsteken het leeghste deel der zielen, daer de passien in zyn,
onder welcke geene lichter ontsteken wort als de gramschap, soo tracht hy occasien
by te brenghen om haer te ontsteken; hy doet daer toe al dat hy can, en blaest van
synen cant, om dat vier van gramschap te doen branden.
De Remedie teghen dese tentatie is: ten eersten als-men gevoelt dat de gramschap
ontsteken wort, men moet sigh wel wachten van een woordt te segghen, en trachten
sigh te vertrecken van zyden af, en stellen in't ghebedt, en synen toevlucht te nemen
tot den meester van sachtmoedigheyt, die gheseyt heeft: Leert van my, dat ick
sachtmoedigh ben, en ootmoedigh van herten; ende met goet betrauwen bidden, dat
hy ons die sachtmoedigheyt leere, ende niet ophouden, tot dat-men sijnen eersten
vrede ende ruste vercreghen heeft Ten tweeden moet-men sigh wachten van sy selven
in cholere te stellen, om dat men in cholere gevallen is: Want dit waere ghenoegh
om alles te beder-
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ven; maer men moet sigh grondigh verootmoedighen voor Godt, bekennende dat dit
de vruchten zyn vande vermaledyde aerde onser herten. Ende dit is effen den middel
om met onsen val het profijt te doen, dat den Heere van ons pretendeert, ons laetende
tenteren, en vallen in tentatie. Ten derden men moet laeten alle aencleventheyt aen
alle soetigheyt der gaeven Godts, om dat sy ons gheen occasie meer gheven en soude;
te vreden zynde daer van berooft te zyn, als het Godt belieft. Ten vierden is't goedt
sy selven eenige straffe te stellen, ende men moet ootmoedelick zyn schult bekennen,
is't datmen iemant vererghert heeft.

De IX. Lesse.
Van het Eynde vande Eerste Dagh-reyse.
75. V. ICk bidde u, seght my nu, waer door wort-men alderbest bequaem, en bereyt,
om te commen tot het eynde van dese eerste Dagh-reyse, ende het beghinsel vande
naervolghende?
A. Hier toe dienen alderhande Acten van deughden, als sy cloeck ende volmaeckt
zyn: Groot Leetwesen over syne sonden, groote ootmoedigheyt, groote
verloocheninghe syns selfs, en verlaetinghe van al dat aerts is, sy selven teenemael
over te gheven in den wille Godts, ende een groote begheerte van dien in alles te
volbrenghen, een groote liefde Godts, &c. Is't datmen daer wel op let, als-men
soodaenighe cloecke Acten doet, men ghevoelt ordinairelick inwendigh een
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ghesteltenisse, die is gelyck een beghinsel ende ghelyck een Dagheraet van dien
aenstaenden Dagh der gratie, die ons inde tweede Dagh-reyse stellen moet. Daerom
seyde seer wel den H. JGNATIUS, dat eenen cloecken Act der deught meer weerdt is,
als hondert slappe en onvolmaeckte. Unus Actus intensus plus valet, quàm centum
remissi. Hier van hebben wy veel preuven inde levens der Heylighen: Ende wy
souden-der alle daeghe veel meer cryghen, waer het saecke dat alle de ghene, die
met eenen oprechten yver ende liefde Godts de weireldt verlaeten, ende een
cloosterlick leven, ofte een gheestelick inde weirelt aenveerden, die inwendighe
ghesteltenisse die Godt hun in't eerste gheeft, wel bewaerden, ende voortaen hun
leven daer naer wisten en wilden reguleren.
76. V. Seght my dan, wanneer comt-men tot het eynde van desen staet, en vande
eerste Dagh-reyse?
A. Het is als-men door de voorseyde staeten ofte andersints soo verre ghecommen
is, datmen Godt bemint uyt gantscher herten.
77. V. Wanneer magh-men segghen, dat iemant Godt bemint uyt gantscher herten?
A. Alsser niet en is dat hem belet, of wederhout van te ghebruycken gheheel de
macht sijns herten om Godt te beminnen, ende als hy dese macht daer toe ghebruyckt,
soo seght-men, dat hy bemint uyt gheheel syn herte.
Om dit te verstaen, soo moet men weten, dat den wille vanden mensch, om sich
tot iet te begheven, verscheyden trappen heeft van dese beghevinghe, den eenen
meerder, of minder als d'ander. Hy can willen, hy can beminnen (in Herte, Ziele, of
Gheest) luttel, of veel, meer

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

93
of min: en dat naer proportie en maete. Ten eersten naer dat den wille meer of min
vry is van alle beletsel, van al dat hem wederhoudt, en ghelijck ghebonden houdt:
Ten tweeden naer de maete dat hy syne cracht, of macht daer toe ghebruyckt.
Aengaende het Eerste daer is groot verschil tusschen een cracht die liber is, en vry
van alle beletsel, en eene die het niet en is. Als den mensch sijnen wille heel liber en
los heeft, en naer sijnen sin daer mede can wercken, alsdan can hy den selven gheheel
ghebruycken; maer als den wille belemmert is en belet, en can daer van maer
ghebruycken dat liber is. Hy doet wel eenighsints dat hy can, om dat hy als-nu de
macht niet en heeft om meer te doen; maer hy en doet evenwel niet al dat hy can, en
dat hy doet is luttel, by dat hy soude doen, ofte connen doen, dat hy heel liber waere.
Als iemant gaet met boeyen aen sijne voeten, ofte met een swaer pack ghelaeden,
dat hy doet is luttel, by dat hy soude doen als hy sijne boeyen, ofte pack soude quijt
zyn, alsdan connende vlytelick gaen, jae loopen.
't Is alsoo dat eenen onvolmaeckten mensch somtydts schijnt te doen dat hy can,
al is't dat hy luttel doet, jae inder waerheydt niet en doet al dat hy can doen, als sijnen
wille vry ende los soude zijn van al dat hem beletten, en wederhouden can. Hy can
segghen met den H. Propheet DAVID: Tot u, Heere, hebbe ick mijne Ziele of myn
Herte verheven, en is't dat men hem vraeght, op wat maniere hebt ghy dat ghedaen?
hy magh antwoorden met den H. AUGUSTINUS Quô modô potui, op die maniere op
welcke ick hebbe gheconnen, te weten soo veel het hem
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toeghelaeten hebben die swaere packen der sonden, onvolmaecktheden, onnoodighe
sorghen, becommeringhen en belemmeringhen, die onghereghelde gheneghentheden
en aencleventheden aen sy selven, aen sijn ghemack, vermaeck, eere, achtbaerheyt,
staeten, officien, tijdelicke goederen, &c. Hy bevindt, en proeft hoe waerachtigh het
is, dat AUGUSTINUS seyde: Hy bemint u min, ô Heere, die met u iet bemint, dat hy
om u niet en bemint. Minùs te, Domine, amat, qui tecum aliquid amat, quod propter
te non amat.
Maer als-wanneer sijnen wille sal heel vry en los, ofte verlost zijn van alle die
beletselen, door eenen heylighen haet sijns selfs, door waerachtighe verstervinghe,
door grondighe oodtmoedigheyt, door eene gheheele ghelatentheyt inden wille Godts,
door een kinderlick betrauwen op sijne goetheyt, en andere deughden, inde welcke
hy sich moet oeffenen tot het eynde sijns levens, niet hoorende naer die valsche
leeringhe van sommighe, die segghen datmen oock sterven moet aende begheerte
der deughden, ende van gheestelicken voortganck, &c. Als-wanneer, segh ick, dat
hy van alle die beletselen verlost sal zyn, ende met DAVID sal moghen segghen: Ghy
hebt, ô Heere, myne banden ghebroken: Dirupisti Vincula mea: Ghy hebt wegh
ghenomen die nederdruckende packen, die mynen voortganck belet hebben; alsdan
sal hy met gheheel syn macht naer Godt connen gaen, ende hem beminnen uyt gheheel
syn herte.
Aengaende het tweede, 't en is niet ghenoegh, dat den wille door het voorseyde
verlost is van die beletselen, ende ghelijck op sijne vrye voeten ghestelt is, om sijne
macht te ghebruycken, hy moet daer-en-boven het selve doen. Hoe
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veel en zynder niet, die hun selven bedrieghen, die naer dat sy vande meeste beletselen
ontslaeghen zyn, om dat sy wat goeden wille ghevoelen, meenen dat het al ghedaen
is, dat sy connen, en moeten doen. Maer sy en letten niet, dat sy hunnen wille niet
ghenoegh en voeghen, ofte appliqueren tot de liefde Godts; waer door sy inde selve
cleenen, ofte geenen voortganck en doen. Sy moeten dan hun daer toe teenemael
begheven, volghens de gratie die Godt hun geeft: en soo doende souden sy meerder
en meerder gratie, cracht, ende sterckte cryghen in hunnen wille, om hem uyt
gheheelder herten te beminnen: ende dat hun in't eerste dochte seer moeyelick te zyn,
jae by-naer onmoghelick, soude hun licht worden, ende sy souden moghen segghen
met den Apostel: Ick vermagh het al, in dien die my versterckt: Omnia possum in eo
qui me confortat. PHILIPP. 4.
Men magh dan segghen, dat iemandt Godt bemint uyt gheheel sijn herte, als hy,
syn herte en wille los en vry houdende van die voorseyde beletselen, hunne macht
en cracht teenemael besteet in hem te beminnen met die hertelicke, en ghevoelicke
liefde, daer wy van handelen. Waer in men moet volherden tot dat den Heere ons
hoogher treckt, ghelijck segghende met de wercken, die hy in ons doet: Amice ascende
superiùs: Vriendt clemt hoogher; ons stellende in een verhevender maniere van
wercken, ende hem te beminnen; weghnemende, ofte veranderende die ghevoelicke
liefde, in eene die meer gheestelick, stilder, ende innigher is.
78. V. Zynder niet eenighe teeckenen, uyt de welcke men mercken can, dat het
eynde van dese reyse aenstaende is?
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A. Daer zynder eenighe. De principaelste zyn de Inghestorte meditatien, Inghestorte
Affectien, &c. De Meditatie, by exempel vande Passie ons Heeren, wort inghestort
ghenaemt, alswanneer de kennisse ende beweghinghe, diemen inde ordinaire maniere
van mediteren tracht te becomen, van Godt op een bysondere, ende extraordinaire
maniere ons wort inghestort, somtydts door eenige vertooninghen, ofte openbaeringen:
Ende dit gheschiet met een aldermeeste ghevoelen van droefheyt, medelyden, ende
pyne die het herte gelyck doorsnijt, met overvloedige traenen, &c. Soodaenigh waeren
de Meditatien van den H. FRANCISCUS, van de S. ANGELA VAN FULGINIEN, vande
H BRIGITTA, ende andere; jae oock vande Alder-heylighste Maget ende Moeder
Godts. Dese nochtans en hebben in haer niet belet de alderhooghste beschauwinghe,
en vereeninge van haeren gheest met Godt: met de welcke sy oock in andere connen
t'samen staen.
Insghelycks ick noeme de affectien van liefde, ende andere, inghestort, als sy niet
door onse pooghinghe, ofte trachtinghe voort - commen; maer soetelick, en crachtelick
van Godt inde ziele ghestort worden. Soo dan dese inghestorte meditatien en Affectien
zyn hier goede teeckens, om dat sy maer ghegheven en worden aen die den Heere
haest voorder leyden wilt, ende voor welcke hy meerder gaeven, ende jonsten bereyt
heeft.
Daer is noch een teecken, dat een vande beste ende leste is, te weten, dat den Heere
die ghevoelicke liefde, ofte om beter te segghen, haere ghevoelickheyt weghneemt,
en den mensch ghelyck treckt, ofte noot, om met hem op een stilder, innigher, ende
onghevoelicker maniere te handelen, ende hem te beminnen.
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Soo langhe als de Apostelen den Heere beminden met die menschelicke en
ghevoelicke liefde, die door sijne lichaemelicke teghenwoordigheyt ghevoedt wiert,
en waeren sy niet bequaeme om den H. Gheest te ontfanghen, en hem te beminnen
met eene gheheel gheestelicke liefde, die hy hun door den selven H. Gheest wilde
gheven, ghelyck ick u hier vooren uyt den H. BERNARDUS Serm. De Ascens. Dom.
gheseyt hebbe. En daerom seyde hy, dat het hun profijtigh was, dat hy wegh soude
gaen, om dat andersins den H. Gheest tot hun niet commen en soude, om die
gheestelicke liefde te gheven. Daerom dan heeft hy hun sijne lichaemelicke
teghenwoordigheyt ontrocken, ende alsoo die ghevoelicke liefde met haeren
oorspronck wegh-ghenomen, ende heeft hun met de comste vanden selven H. Gheest
vervult met eene gheestelicke, ende veel volmaeckter liefde; inde welcke sy nu
volmaeckt zynde, souden moghen segghen met den H. Apostel PAULUS: Etsi
cognovimus Christum secundùm carnem, jam nunc non novimus. Al is't dat wy
Christus ghekent hebben naer den Vleessche, nu en kennen wy hem niet. 2. Corinth.
5
Alsoo doet den Heere met die hy wilt vervullen met sijnen H. Gheest, en verheffen
tot een geheel gheestelicke liefde. Hy neemt hun wegh die gevoelickheyt van sijne
liefde, ende andere jonsten, die hy hun gewoon was te geven. Sy worden daer door
bedroeft met de Apostelen, en ongerust: sy vreesen dat den Heere hun wilt verlaeten,
dat sy niet voort, maer achterwaerts gaen. Dit spruyt hier uyt, dat sy meenen, dat de
Acten, ofte werckingen, die-men inwendigh doet met het meeste gevoelen, de beste
zyn: maer het en is alsoo niet. Om dese hunne opinie te veranderen, en te
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verbeteren, dat sy wel aenmercken, dat Godt eenen Gheest is, ghelyck den Heere
seght JOAN: 4. en dat hy wilt aenbeden ende ghedient zyn inden gheest, veel meer
als door het ghevoelen.
Men moet wel bemercken en verstaen (want het een poinct van groote importantie
is, daer veele aen hanght) te weten, dat onse ziele, hoe onscheydelick en vereenight
dat sy is, in ons doet de founctie ofte dienst van drye zielen. Sy doet ons groeyen
(ghelyck de ziele vande Plantsoenen, Anima Vegetativa); sy doet ons ghevoelen
(gelyck die der beesten, Anima Sensitiva) ende daer en boven doet sy de founctie
van een redelicke ziele (Anima Rationalis.) Nu dan 't is seker, dat sy, voor soo veel
sy redelick is, veel volmaeckter Acten voortbrenght, dan voor soo veel sy ghevoelick
is. Die redelicke Acten, eyghentlick sprekende, en zyn niet ghevoelick, 't en zy door
eene soorte van wederom-bottinghe, die sy zyn: En ter oorsaecke vande connexie,
ofte gelyck t'samen-bindinghe die dese soorten van Acten onder malkanderen hebben:
ghelyck als-men roert een saecke die ghevoeght is by een ander, die en can niet wel
gheroert worden, sonder dat dese oock roert op den selven tydt. Alsoo als ick
voortbrenghe eenen Act vande liefde Godts, desen Act is vande redelicke ziele: Hy
en is niet ghevoelick door sijn selven; maer ghelyck de selve ziele op den selven tijdt
dat sy redelick is, oock ghevoelick is, sy en maeckt niet eer dien Act vande liefde
Godts door haeren redelicken en gheestelicken wille, als daer weder-bot iet op den
ghevoelicken wille (is't datmen hem soo noemen magh) Het welcke maeckt dat dien
Act ghevoelick is gheworden. Datmen dan coste maecken, dat onsen Act soude
alleenelick ghee-
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stelick zyn, en vry vande sinnen, hy en soude daerom niet laeten heel goet te zyn:
mits hy aen Godt niet en behaeght voor soo veele hy ghevoelick is; maer voor soo
veele hy voortcomt uyt den gheestelicken wille, gheholpen door de gratie Godts.
Dat sy dan om dat ontrecken der ghevoelickheyt van de gratien en liefde hun niet
en bedroeven, maer eer verblyden: want dit een teeken is, dat Godt sijnen H. Gheest
tot hun senden wilt, ende dat hy nu ghelijck op den wegh is om te commen. Dat sy
met de Apostelen hun af-scheyden van alle onnoodighe hanteringhen, affectien, ende
ghedencken van alle creaturen, en volherdigh blyven in't ghebedt, op dat dien
Goddelicken Gheest tot hun magh commen, ende hun verheffen tot een geestelicke
liefde, om hun alsoo te brenghen tot het eynde vande eerste Dagh-reyse, om de tweede
te gaen beginnen.
97. V. Waer het niet goet en geraedigh, alsmen beghint te naerderen aen het eynde
van desen staet, te doen een geestelick reces? ende hoe moet men dat doen?
A. Het is een loffelick ghebruyck, ofte ghewoonte, somtyts het selve te doen: waer
toe den Apostolicken stoel selve ons vermaent ende beweeght door het gheven van
schoone Aflaeten aen die hun begheven tot dese H. Oeffeninghe. Den H. Vader
FRANCISCUS, hoe volmaeckt hy was, ghebruyckte de selve. 'Tis gheschiet in een
soodanigh reces, dat hy dede op den Bergh van Alverne, dat hy ontfanghen heeft de
Wonden ons Salighmaeckers. In soodanighe eensaemheyt spreeckt den hemelschen.
Bruydegom herte aen herte aende Ziele: ghelijck hy seght OSEE 2. Ick sal haer leyden
in de eensaemheyt,
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en spreken aen haer herte. Wonderlick is den lof, die de HH. Vaders aen soodanighe
eensaemheyt gheven: wonderlick syn haere vruchten, als sy wel ghebruyckt wordt.
Aengaende de maniere op de welcke men sich inde selve draeghen moet; een yder
en magh de selve niet ghebruycken; maer sy moet ghereguleert worden volghens de
verscheyden ghesteltenissen, ofte staeten, inde welcke men sy selven bevindt. Hy
soude sy selven en andere bedrieghen, die een yder soude willen op de selve maniere
brenghen. Men moet dan in't reces de selve oeffeninghen doen, die-men daer buyten
doet, ende de selve maniere van bidden houden; maer by-naer al den tydt besteden
in't ghebedt: ende oock eenighen tydt in't eenvoudigh oversien onser fauten, ghebreken
ende wercken; trachtende te kennen wat Godt van ons versoeckt, om dat ghetrauwelick
te wercke te stellen: ende daerom hem hertelick bidden.
Ghy moet dan in dit reces (dat ick u raede) uwen minnelicken toekeer tot Godt
continueren, verghetende alles dat buyten hem is; ende vreedsaemelick hooren wat
den Heere in u spreken sal, ofte sien wat hy in u wercken sal.
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De tweede Dagh-reyse
Ghy sult den Heere uwen Godt beminnen.... uyt gheheel uwe Ziele.
De I. Lesse
Hoe, ende waer door den Mensch in dese Dagh-reyse comt; waer in sy
bestaet: ende voor wie sy is, &c.
80 V. WAer door comtmen in desen tweeden staet, ofte Dagh-reyse?
A. Men komt hier in ten eersten, door de oneyndighe goedtheydt Godts. Deus
charitas est (seght dien lieven Discipel des Heeren JOANNES 1. Ep. 4.) Godt
Almachtigh, dat Goddelick WEZEN, dat een en Dryvuldigh is, is de Liefde; die
opperste, ongheschaepen, en oneyndighe liefde, die alles bemint, niet met eene
toevallighe ofte accidentele liefde (ghelijck wy menschen doen;) maer door sijn
eyghen Wezen: want hy wesentlick en substantiélick sijn liefde selve is. Hy is dat
opperste, en oneyndigh goet, dat uyt sijn eyghen nature gheneghen en ghedreven
wort, om sy selven, en al dat hy heeft mede te deelen.
Dit sietmen ten eersten, (ad intra) in dat alderverhevenste mysterie vande
Alderheylighste DRYVULDIGHEYT: want wat is dese anders, als een
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eeuwighe en ghedeurighe mede-deylinghe, niet van eenigh toevalligh, ofte accidenteel
goet, maer van dat Goddelick Wezen selve, en van al dat het in sy selven is
besluytende, alle eyghendommen, volmaecktheden, wille, liefde, &c.
Ten tweeden (ad extra) ten opsichte van de creaturen, over de welcke die eeuwighe
liefde, door haer eyghen goetheyt en ghenegnentheydt, haer selven is uyt-stortende
door alderhande weldaeden; hun oock (soo veel sy bequaem zijn) deelachtigh
maeckende vande Goddelicke nature 2. PET. 1.4. haer selven, dat is dat een en
dryvuldigh Wezen, dat Godt selve is, instortende in onse zielen, door haere lautere
goetheyt, en genegentheyt. Soo dat wy om dat oneyndigh goet te becommen, om die
ongheschaepen liefde te vercryghen, soo veel niet en moeten aerbeyden, als vele
meenen.
Wy en moeten haer niet loopen soecken door wycken, straeten en hoecken. Die
haer maer hertelick en begheert, sal haer aen syn deure vinden sitten, Sap. 6.15. Sy
voorcomt selve die haer begheeren Ibid. c. 6. 14. Ende in haere weghen, dat is in
haere uytwerckinghen, vertoont sy haer aen hun blydelick, om hun tot haer te trecken.
Sy staet aen de deure van ons herte, en clopt om inghelaeten te zyn. APOCAL. 3.20.
Sy seght oock door den Wysen-man, PROVERB: 8.31. Myn vermaeck is te wesen met
de kinderen der Menschen: met hun te woonen, hun in my te trecken, met hun
minsaemelick en vriendelick te handelen, hunne ziele met my te vereenighen. Dit is
haeren wille, haer werck, wenschen en pleysier.
Ten tweeden, den Mensch comt hier in desen staet ende reyse, door sijne liefde
tot Godt.
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Quàm bonus, Israël, Deus his qui rectô sunt corde! Psalm. 72. Hoe goedt, ô Israël,
is Godt aen die recht van herten zyn, die hem uytter herten beminnen! Godt
almachtigh siende, dat den Mensch met soodaenighe neerstigheyt hem heeft ghetracht
te voorderen in sijne Liefde, dat hy hem nu bemint uyt gheheel sijn herte; al is't noch
maer met een menschelicke en ghevoelicke liefde, ghelijck de Apostelen den Heere
beminden voor sijnen Hemelvaert, en wilt niet wijcken in liefde aen sijne creaturen:
hy wilt houden staen, dat hy door den Wijsen-man geseyt heeft PROV. 6. Ego
diligentes me diligo. Ick beminne die my beminnen. Hy wilt oock voldoen aen sijne
belofte, die hy ons ghedaen heeft IOAN: 14. segghende: Si quis diligit me &c. Ist dat
iemandt my bemindt..... Hy sal van mynen Vader bemindt worden, ende ick sal hem
beminnen: ende wy sullen tot hem commen, ende by hem onse woninghe maecken.
't Is de liefde dan, die den mensch tot dese jonsten bequaem en weerdigh maeckt.
De liefde Godts doet hem inde ziele daelen, de liefde der ziele verheft haer tot Godt.
De liefde is den naersten wegh, den eenighsten middel, om tot die goddelicke
ghemeenschap ende vereeninghe te gheraecken; sy is haer beghinsel, haeren
voortganck, sy wort haere volkommen volmaecktheyt. Door haer worden ten lesten
dese twee geesten, Godt ende de ziele, als twee vlammen vier, met malkanderen
vereenight.
81. V. Hoe, ofte op wat maniere comt-men hier in desen staet?
A. Op dese maniere: Godt door sijne oneyndelicke goetheyt comt op een bysondere
maniere in dese ziele, ende maeckt sich aen haer kenbaer
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haer laetende ghewaer worden sijne Goddelicke teghenwoordigheyt, door syne
Goddelicke werckinghen die hy in haer doet, door welcke hy haer met haere drye
Pelgrims (dat zyn haere drye redelicke krachten) stelt op een meer verheven wegh,
om inden selven te doen hunne tweede Dagh-reyse, door het Landt der gratie, in het
welcke landt hy hem gedeurigh geselschap hout.
'tIs dan Godt selve, 'tis den heyligen Gheest, die inde Apostelen daelende op den
Sinxen-dagh, hun van een menschelicke liefde tot CHRISTUS, geleyt heeft tot een
gheheel gheestelicke; desen hier kommende op een bysonder maniere inde ziele,
beghint allenskens te doen, dat hy inde Apostelen met eenen slagh dede, dat is, door
sijne Goddelicke werckinghen, gaeven, ende bestieringen den mensch te leyden,
ende leeren Godt te beminnen met een gheestelicke liefde, tot dat hy, hier in
ghedeurigh voort-gaende, ten lesten comt tot het eynde van desen wegh, het welcke
is Godt te beminnen uyt gheheel syn ziele: soo dat wy segghen moghen, dat op seker
maniere dit al begrepen wort, in te hebben den Gheest des Heeren, ende sijne H.
werckinghe, het welcke, soo den H. FRANCISCUS seyde, syne Broeders boven al
moeten begheeren. Regulae Cap. 10.
82. V. Waer in bestaet eyghentlick dese tweede Dagh-reyse?
A. Sy en is anders niet, als een ghedeurigh trachten om sigh te vervoorderen, ofte
voort te gaen inde gheestelicke liefde Godts, soo door middel vande inwerckinghe,
ende gratie Godts, als door ons toedoen ende medewerckinghe.
83. V. Waerom seght ghy, dat dese Reyse geschiet door het Landt der Gratie?
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A. Om dat de ziele hier meer voortgaet door een bysondere gratie, ende inwerckinghe
Godts, als door haere werckinghe, ende kracht: Want sy hier verheven wort door de
gratie Godts boven haer selven, in een ghesteltenisse die sy met alle haere macht
oock met de ghemeene gratie, noyt en soude connen becommen; verheven wordende
tot het opperste van haere redelicke krachten, en aldaer werckelick ghemaeckt, meer
ontslaeghen, en min dependerende vande leegher krachten, als sy is in haere ordinaire,
ende ghemeene maniere van wercken; soo dat haere werckinghen, ende maniere van
wercken hier meer boven-naturelick zyn, lydsaem ende inghestort, als naturelick,
ghelyck de Theologanten ende gheestelicke Leeraers segghen van de waerachtige
contemplatie, dat sy soo in haer selven, als in haere maniere van wercken
boven-naturelick is, lydsaem, ende inghestort.
84. V. Voor wie is dese tweede Dagh-reyse?
A. Sy is voor een yder, en yder een behoorde daer naer te trachten, ende sigh daer
toe bequaem te maecken, want aen een yder gegeven is dat ghebodt: Ghy sult den
Heere uwen Godt beminnen uyt gheheel uwe ziele. Daer zynder veele gheroepen,
maer luttel uytverkoren; luttel die daer toe kommen, en tot haer eynde gheraecken:
De Religieusen nochtans, die uyt kracht en bysonder eynde van hunne instellinghen
moeten trachten naer de volmaecktheyt der liefde Godts, die zyn hier toe bysonderlick
gheropen. Den H. BERNARDUS hier van sprekende Tract: ad ff. de monte Dei, seght,
dat andere menschen Godt moeten dienen, maer de Religieusen hem aenhanghen;
dat andere in hem moeten ghelooven, weten, beminnen ende vreesen, ende de Reli-
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gieusen hem smaecken, kennen, ende genieten, &c.
85. V. Waer door gheschiet het, datter soo luttel hier toe gheraecken?
A. Het en gheschiet niet door ghebreck vande goetheyt Godts: Want hy heeft een
aldermeeste begheerte van sy selven aen syne schepselen mede te deelen, ende met
hun minnelick te handelen, ghelyck hy ons kenbaer maeckt in veel plaetsen vande
H. Schrifture, die hier te lanck souden zyn om te verhaelen; maer het gheschiet door
de schult der menschen, die hun niet en willen bereyden en bequaem maecken, die
de gratien en treck Godts niet waer en nemen, en niet en willen behoorlick
beantwoorden; jae somtijdts de selve versteken, met ghewelt wederstaen, en
verworpen, met hun groot perijckel van oock van Godt verstooten te worden. Siet
wat ick gheseyt hebbe op de 30. Vraeghe. Sommighe willen ghelyck paelen en limiten
stellen aen Godt, niet willende voorder gaen, en willen altijdt blyven inde ghemeene
weghen.
Sommighe die daer beghinnen in te commen, en gaen niet voort, om dat sy niet
voort en gaen in't versterven, en verlaeten van hun selven. Sy laeten hun verleyden
door de bedorven nature, en somtyts oock door quaet gheselschap, tot ydele
tydt-cortinghen, vermaeck en pleysier der sinnelickheyt in eten en drincken, &c. Sy
hebben liever de vleesch-potten vande Egyptenaers, als het Hemels Manna vande
kinderen van Israël: andere en willen niet voorts-gaen, als sy beginnen te ghevoelen
datmen in dese weghen sy selven teenemael moet laeten, niet alleen uytwendigh,
maer oock inwendigh; en datmen sterven moet aen sy selven, aen alk eyghen wille,
gheneghentheyt, aencleventheyt, en aen alle crea-
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turen. Het ghedencken alleen van dese doodt valt hun al te bitter.
Andere zijnder, die alle goede bequaemigheyt hebben, maer als sy sien, dat sy
hunne ghewoonelicke oeffeninghen, op de welcke sy hun steunsel ghestelt hebben,
souden moeten laeten, en boven de sinnen gaen wandelen inden gheest, sy en derven
niet voortgaen, al is't dat sy inwendigh daer toe ghetrocken worden; jae sommighe
nu ghecommen zijnde tot aenden wyn-kelder des Bruydegoms, en derven niet ingaen.
Maer siet wat hy hier somtyts doet, die uyt sijn nature de goetheyt selve is, die
soo seer begheert sich mede te deelen aen sijne creaturen: hy neemtse ghelijck by
der handt, en leydt hun binnen, op dese maniere. Hy neemt hun af hunne
ghewoonelicke oeffeningen, (gelijck weêr sy willen, of niet) en hy verheft-se soo tot
hem, dat sy die ghewoonelicke werckelicke oeffeninghen, hoe seer dat sy dat trachten
te doen, niet en connen hernemen; tot dat sy, smaeckende hoe soet dat den Bruydegom
is, nu niet en moeten ghetrocken worden, maer van selfs loopen inden geur van syne
salven.
86. V. Waerom seght den H. FRANCISCUS dat syne broeders dit moeten begheeren
boven al?
A. Om dat het een soo groot, soo profijtigh, en soo vermaeckelick goet is. O si
scires donum Dei! och oft gy, mensch, wie dat ghy zijt, wel kende de jonste en gaeve
die u ghepresenteert wordt; en wie dat u roept, en met wat liefde hy u roept! Och oft
gy cost weten en verstaen, hoe groot en eerlick goedt het is, soo ghemeensaemelick
te handelen met uwen Godt, met die opperste Majesteyt; jae ten lesten met hem ver-
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eenight te worden, ende eenen gheest met hem te worden! hoe profijtigh en
verdienstigh het is, hem met soo groote en by-naer ghedeurighe liefde aen te hanghen,
hoe vermaeckelick dat het is te ghenieten dat opperste en oneyndigh goet, ende eenen
voorsmaeck te kryghen van die hemelsche goederen, die hy bereyt heeft voor die
hem beminnen; ende nochtans hoe licht dat dit soo groot goet te becommen is, te
weten, door de liefde. Wat isser lichter om doen, als te beminnen uwen Godt, vanden
welcken ghy soo bemint wordt?
87. V. Maer en is dat niet teghen de oodtmoedigheyt, soo groote saecken te
begheeren? en seght den Heere niet, stelt u inde leste plaetse Recumbe in novissimo
loco?
A. Die dese gaeve Godts, ofte andere soude begheeren, alleenlick om dat sy groot,
treffelick, en voor hem eerlick is, die soude teghen de oodtmoedigheyt sondighen,
en vande selve verstooten worden, en vallen in hooveerdye, ende in de netten des
Duyvels: want daer en is geen sonde, aende welcke de Wet Godts meer wederstaet,
en over welcke dien hoveerdighsten geest meer macht kryght, als de hoveerdye,
ghelyck den H. AUGUSTINUS seght, de Trinit: lib. 4. c. 15.
Die dese gaeve en andere souden verfoeyen, op pretext van oodtmoedigheyt, om
dat sy verheven en groot zyn, die souden een valsche ootmoedigheyt hebben. Datmen
de gaeven Godts om dese reden moeste verfoeyen, ofte verwerpen, men soude het
selve (ten eersten) oock moeten doen ten opsichte vande Goddelicke deughden,
Geloove, Hope en Liefde, die oock groot en verheven, en boven-naturelick zyn, van
Godt inghestort worden, ghelyck de gaeve van desen staet. Wy
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en souden oock niet mogen begheeren onse eeuwighe saligheyt: Want dese is de
meeste van al, de verhevenste, en boven-naturelickste. Ten tweeden waerom soude
den H. PAULUS, naer dat hy verscheyde boven-naturelicke gaeven hadde verhaelt,
die van soo groot profijt ter saligheyt niet en zyn voor die-se hebben, gheseydt hebben
tot die van Corinthus Epist. 1. c. 12. onder de gaeven begheert die beter zyn (volghens
den Latinschen Text) ofte die uytnemender zyn volghens den Griecxschen Text?
Men moet dan de gaeven Godts begheeren, al is't dat sy groot zyn, en daer naer
trachten, om dat het synen wille is, om dat hy daer door syne eere, glorie, en
welbehaeghen soude hebben: maer nochtans dit doende, moeten wy ondertusschen
ons houden in groote ootmoedigheyt. Dit wilt ons den Heere segghen door die
woorden; stelt u in de leeghste plaetse. Dat is: Zyt ootmoedigh, en stelt u voor
niemant, stelt een yder voor u, houdt u voor den meesten der Sondaeren, voor den
ondanckbaersten, onweerdighsten, &c. Dat is den waeren sin van dese woorden, die
van sommighe quaelick verstaen worden, ende ghebruyckt voor een deckmantel van
hunne traegheyt, onachtsaemheyt, ende onverstorventheyt. Sy en hebben de couragie
niet om hun te willen disponeren, ghelijck het nootsaeckelick is, om dese jonste des
Heeren t'ontfanghen. Sy en willen hun selven niet voor goedt versaecken, noch oock
de reste der creaturen. Sy en willen aen Godt niet zyn sonder uytnemen, ofte iet voor
hun te willen behouden, &c.
Verootmoedight u dan in alles; maer bysonderlick als ghy eenighe bysonder jonste
van Godt
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ontfanght, en vergheet niet u voor hem inwendigh en grondigh te verootmoedighen.
Sommighe Heylighen deden dit oock uytwendigh voor de menschen, als sy die jonste
ghewaer wierden.
88. V. Is't nootsaeckelick om in desen staet te commen, datmen een goet verstant
heeft, ende wel gheoeffent inde wetenschappen.
A. Geensints: 'T is wel waer, dat die soodanigh zyn, als sy hun voor goet tot Godt
begeven, ende de conditien hebben die hier noodigh zyn, wonder dinghen connen
doen; maer 't is te beclaegen, datmen-der onder hun vindt, die niet alleenelick niet
in en commen, maer oock de andere beletten, ende bestryden. Het schijnt dat van
soodanighe, ende om sulcke redens den Heere heeft willen segghen aen sijnen Vader
MATT: 11. Ick belijde u, Vader, Heere van Hemel ende Aerde; om dat ghy dese
dinghen verborghen hebt voor de wyse en voorsichtighe, ende die gheopenbaert hebt
aende cleene. Die groote verstanden en willen niet sterven aen hun eyghen begrijp
ende goetduncken; sy en willen niet cleen worden; de eenvoudigheyt en staet hun
niet aen; sy disputeeren van alles; sy willen alles reguleren naer den menschelicken
gheest, en dit zyn de beletselen die hun hier den inganck beletten: daer nochtans
eenen middelbaeren gheest, die dese faute niet en heeft, al is hy onwetende inde
menschelicke wetenschap, 't zy dat hy eenen aermen landts-man is, ofte eenen aermen
werckman, ofte iemandt die met syne handen sijnen cost moet winnen, seer grooten
voortganck sal connen doen in dese H. oeffeninghen. Cum simplicibus sermocinatio
ejus. Sy syn sekerlick seer verdoolt, die meenen dat sulcke persoonen
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moeten uytghesloten zyn uyt die verheven staeten van het inwendigh leven. De reden,
de H. Vaders, ende de daeghelicksche experientie geven hier van sulck een
versekertheyt, datmen by naer soude doen, ghelijck den S. Broeder AEGIDIUS,
medegheselle vanden H. FRANCISCUS eens dede. Desen wonderlicken man te Parys
woonende met den H. BONAVENTURA, vraeghde hem eens, of een arm, ende
onwetende vrauwken Godt soo wel coste beminnen, als eenen treffelicken, ende
hoogh-gheleerden Leeraer ofte Doctoor? als den H. man hem antwoordt dat jae: soo
is dien Broeder, door den gheest ghedreven, gheloopen naer den hof, ende heeft
beghinnen te roepen naer alle soodanige vrauwkens van Parys, dat sy souden goeden
moet nemen, dat sy Godt soo wel conden beminnen als den Leeraer BONAVENTURA.
89. V. Hoe connen de onervaeren, ende ongheleerde menschen in dese weghen
wel voortgaen? die nochtans niet en connen onderscheyt maecken tusschen de maniere
van wercken diemen hier moet houden, ende die vande voorgaende staeten; die niet
en weten wat het opperste deel der redelicke crachten is, ende soo voorts?
A. Al is't dat sy dat al niet en weten, sy en laeten daerom niet wel voort te gaen,
om dat sy ghetrauwelick, en eenvoudelick de gratie Godts en haer gheleydinghe
involghen: sy trachten altyt (of sy de gratie ofte inwerckinghe Godts ghewaere
worden, of niet) met liefde naer Godt te gaen, op een goede maniere die sy door
experientie leeren, bevindende ende ghevoelende wat hun helpt, ende wat hun
schaedelick is: ende hunnen inwendighen meester leert
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het hun: want het zijn al leerbaer kinderen Godts: Erunt omnes docibiles Dei: JOAN.
6. ende sijne inwendighe salvinghe leert het ons al. Unctio ejus docet nos de omnibus.
1. JOAN. 2.
Men siet, dat de ongheleerde menschen, die niet en weten op wat maniere datmen
hoort, siet, en spreeckt, door wat lidtmaeten, instrumenten, &c. ende hoe datmen die
ghebruycken moet: Dit al en connen sy niet begrijpen, noch uytlegghen, ghelijck de
Philosophen, en gheleerde doen; nochtans en laeten daerom niet soo wel te sien, te
hooren, en te spreken, als dese doen. Soo gaet het hier oock in dese materie.
Nochtans dit al niet teghenstaende, soo en laet het niet profijtigh, jae nootsaeckelick
te zyn, dese materien wel te onderscheyden, en te verclaeren, om datter dickmaels
veel moeyelickheyt, en twijffelachtigheyt can voorvallen, daermen sonder bysonder
hulpe, ende onderwijsinghe, niet wel mede deure en kan, ende niet sonder perijckel
van te doolen &c.

De II. Lesse.
Vande Uytwerckinghe die den Heylighen Gheest doet inde Ziele, in't generael.
90. V. GHemerckt datmen hier niet alleenelick en heeft den Gheest Godts, maer
oock sijne Heylighe werckinghe, ick bidde u my te willen leeren, het gheene dat ick
dies aengaende behoore te weten: Ende dat eerst in't generael.
A. Godt Almachtigh, den Vader, den Sone,
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ende den H. Gheest, die commen hier tot ons door een oneyndighe liefde, niet
alleenelick om in ons te woonen, maer oock om in ons te wercken.
De liefde en is noyt ledigh, seght den H. GREGORIUS, hoe soude dan Godt, die de
oneyndighe liefde is, connen ledigh zyn; daer hy in ons komt, om in ons te wercken,
en door sijne Goddelicke inwerckinghen ons van sy selven deelachtigh te maecken?
Myn Vader, seght onsen Salighmaecker JOAN. 5. die werckt tot nu toe, ende ick
wercke oock: Maer wie sal ons segghen, hoe groot en menighvuldigh hun wercken
zijn? Ghy siet, seght den H. AUGUSTINUS Serm. 186. de tempore, wat dat de ziele
doet in het lichaem: sy gheeft cracht ende sterckte aen alle de lidtmaeten, sy siet door
de ooghen, sy hoort door de ooren, &c. sy wandelt door de voeten, sy helpt alle de
lidtmaeten t'samen, op dat sy leven souden, sy gheeft het leven aen alle die lidtmaeten,
ende aen yder een sijne founctie, ofte bedieninghe. Dat de ziele aen 't lichaem doet,
seght hy dat Godt oock aende ziele doet. Sommighe in desen staet ghecommen zijnde,
bevinden hun in veel dinghen soo versterckt, soo verandert, en soo verbetert, dat sy
segghen dat hun met die goddelicke woonste en inwerckinghe, ghelijck alle goet
t'samen ghekommen is, Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa SAP. 7.
91. V. Hoedanigh zyn dese H. inwerckingen in hun selven, ofte uyt hunder nature?
A Sy zyn ten onsen opsicht, inghestort, en boven-naturelick; men seght oock, dat
sy lydtsaem zyn, ofte op lydtsamer wyse ontfanghen.
92. V. Hoe moet men verstaen die woorden, ofte termijnen inghestort,
boven-naturelick en lijdtsaem?
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A. Ghy moet dese wel verstaen: want men moet de selve, als-men handelt van dese
materien, dickmaels ghebruycken.
Men noemt een saecke boven-naturelick, lijdtsaem en inghestort, die Godt in ons
werckt door een bysondere en extraordinaire gratie, ende in de welcke wy gheen
ander deel en hebben, als dat wy die ontfanghen, ende dat wy daer in consenteren,
en daer mede wercken door die indruckinghe die hy ons gheeft. Om dit beter te
verstaen, laet ons het naturelick stellen by het boven-naturelick: Het eerste gheschiet
in ons, en door ons, met de ghemeene gratie. By exempel: Ick meditere op de Passie
ons Heeren, maeckende daer op verscheyden consideratien van sijne liefde tot ons,
door welcke ick verweckt worde tot weder-liefde, en brenghe voort eenen Act van
liefde. Dit can een yder doen door de ghemeene gratie Godts, die aen een yder
ghemeenelick ghegheven wordt. Het tweede en gheschiet alsoo niet; by exempel:
Godt door sijne goedtheyt die stort in mijne ziele een gratie die my treckt en
voort-drijft tot de liefde Godts, al is't dat ick daer toe niet en doe, of peyse. Ick en
doe hier anders niet, als die te ontfanghen op een lijdtsaeme maniere, sonder daer
toe eenighe werckinghe te ghebruycken; ende daerom noemt men die gratie lijdtsaem,
en niet werckelick, ofte in werckelicker wijse van my voortghebracht: waerom sy
oock gheseyt wordt inghestort: maer mijne ziele nu ghewaer wordende die
inwerckinghe Godts, die soo seer over een komt met haere ghenegentheyt van Godt
te beminnen, soo consenteert sy terstont daer in, en daer-en-boven stelt haer, om daer
mede te wercken op een levende maniere, (vitaliter) maer die seer stille
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en vreedtsaemigh is, haer gelijck laetende vloeyen in Godt door liefde, &c.
Hier uyt volght (soo ghy bemercken kont) datter in die goddelicke inwerckinghen,
die hy inde ziele doet, van haeren cant twee werckinghen zijn: De eerste is het consent
dat sy gheeft in die inwerckinghe Godts die sy ontfanght en aenveert: De tweede is
haer mede-werckinghe met die werckinghe Godts, die sy doet door, en volghens de
indruckinghe Godts, die sy van hem ontfanght op een boven-naturelicke en
extraordinaire maniere: ende vervolghens de naerste dispositie is om met
boven-naturelicke acten de gratie Godts te beantwoorden: ende dit al moet wel
verstaen worden en ghenoteert.
93. V. Waerom seght ghy, dat dit wel verstaen moet worden en ghenoteert?
A. Om dat het een saecke is van groot ghewichte en ghevolgh, die sommighe
qualick verstaen, en daer door commen in dolinghe te vallen. Want als sy in sommighe
boecken lesen, ofte hooren segghen, dat eenighe wercken, die Godt in ons doet,
boven-naturelick zijn; en dat hy die doet in ons sonder ons; en dat wy die maer en
moeten ontfanghen; en dat Godt het al moet doen, en wy niet met allen, &c. Sy, dit
qualick verstaende, stellen hun om die inwerckinghen Godts te ontfanghen sonder
daer in te confenteren, en sonder mede te wercken, als ofte sy een hout, ofte steen
waeren: en dat op pretext dat al dat sy souden doen, die inwerckinge Godts soude
beletten. Dit is een groote dolinghe en misverstant, dat alles bederft, en die gratie
van haere uytwerckinghe ofte vruchten berooft: en de ziele tot valsche ledigheyt
brenght.
Soo dan sulcke leeringhen moeten verstaen
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worden sonder uyt te sluyten het voorseyde consent en mede-werckinghe, tot de
welcke de inwerckinghen Godts de ziele soetelick voort-dryven, als sy daer niet
vrywilligh teghen en staet, ghelijck de voorseyde doen.
Om dit abuys te beletten en te voorcommen, soo segghen hier sommighe, dat men
de gratie moet ontfanghen, ende daer niet by doen van het sijne, dat is, door eyghen
werckinghe.
94. V. Wat verstaet men door eyghen werckinghe?
A Men verstaet daer door alle die gheschiet door het leeghste deel der crachten
vande ziele, op de ghemeene maniere, op de welcke wy uyt eyghen wille en
verkiesinghe met onse redelicke crachten handelen met malcanderen en met Godt,
peysen, discoureren, en willen, ghelijck men oock inde Meditatie doet; soo datter
twee manieren van wercken van onsen cant hier ghevonden worden. De eerste, is de
ghemeenelicke en naturelicke, die ick hier beschrijve. De tweede is een onghemeene,
en boven-naturelicke, die gheschiet in't opperste der redelicke crachten door de
indruckinghen Godts, en volghens den heesch der selve, met een groote stilte,
vreedsaemigheyt, &c.
95. V. Welcke van dese twee manieren van wercken moeten onse Pelgrims in dese
tweede Reyse ghebruycken?
A. Sy moeten somtijdts de tweede ghebruycken, en somtijdts de eerste; soo dat
men hier met onderscheyt, ofte distinctie antwoorden en doen moet, volghens de
ghesteltenisse inde welcke sy metter daet zijn.
Alswanneer dat sy door de Goddelicke inwerckinghe ghestelt en verheven wyn
tot hun opperste deel, soo moeten sy de tweede ghebruyc-
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ken, hun met groote stilligheyt, vrede, en innigheyt voeghende, en volghende de
indruckinghe Godts: en sy moeten hun wel wachten van als dan hun te begheven tot
die eerste maniere. Hier in commender veel te faelen, principalick in't eerste als sy
in desen staet commen, willende altyt hernemen hun voorgaende maniere, die sy in
den staet der Meditatie en Affectien ghebruyckt hadden: waer door sy hun selven
groote schaede aendoen, en den wille en de gratie Godts te cort doen, en hunnen
voortganck beletten. Waer door sy dickmaels hun selven in groote benautheyt en
troubel stellen, niet wetende van waer het comt. Maer als sy die inwendighe
verheffende inwerckinghe Godts niet en hebben, als-dan moghen, en moeten sy (is't
dat sy dat connen doen) hun helpen met de oeffeninghen vande voorgaende staeten,
principalick vande twee leste, te weten dien vande Affectien, en dien vanden
minnelicken Toekeer tot Godt, wiens oeffeninghen meer over een commen met desen
staet, en hun alder-best sullen dienen.
Ick segghe, Is't dat sy dat connen doen: want het gheschiet dickmaels, dat het hun
onmoghelick is: ende als sy alsdan die met force willen hernemen, en daer in met
ghewelt voortgaen (behalven dat sy doen teghen den wille en treck Godts, en hunnen
tydt verliesen) soo beschaedighen sy seer hunne ghesontheyt, en maecken hun
onbequaem tot alle gheestelicke oeffeninghen. Hier op moet men wel letten, op
datmen sy selven, ofte een ander, die men daer toe raeden, praemen, of bedwingen
wilt, niet grootelickx en beschaedighe. Ende dit is eenen van de principaelste steenen,
daer sommighe commen
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over te vallen, die dese weghen niet en kennen. Sy moeten hun dan wachten van alle
force en ghewelt, en met groote stilligheyt, innigheyt, oodtmoedigheyt en
ghelatentheyt doen dat ick gheseyt hebbe, en noch segghen sal.
95. V. Wat dunckt u vande ghene, die als sy de inwerckinghe Godts niet ghewaer
en worden, hun selven niet en willen begheven om iet te doen van hunnen cant om
de selve te vercryghen: maer willen die verwachten, hun houdende sonder eenighe
werckinghen in een ydel verwachten van dat Godt sal doen?
A. My dunckt dat sy hun selven bedrieghen, en stellen in een onnutte en ydele
ledigheyt: want al is't dat sy (ghelyck ick supponere) op dien tydt niet verbonden en
zyn door eenighe wet, ofte ghebodt, om iet in't particulier te doen, waer door men
soude moghen segghen, dat sy sondighen door het selve achter te laeten (per
omissionem); nochtans dese maniere van soo ghedurigh voorts te gaen, is ghelyck
Godt te tenteren, en comt allenskens tot valsche ledigheyt.
96. V. Sy segghen hier teghen, dat den wille Godts onsen oppersten reghel is, naer
den welcken wy alle onse wercken moeten schicken, en dat hy sijnen wille door sijn
Goddelicke inwerckinghen en inspraecken te kennen gheeft.
A. 't Is waer dat sijnen H. wille onsen generaelen en oppersten reghel is van al ons
doen en laeten, en dat wy met alle onse wercken altijdt moeten besloten blyven
tusschen de paelen die hy ons stelt. 't Is oock waer dat sijne Goddelicke inwerckinghen
en inspraecken den selven kenbaer maecken: maer den selven niet te willen volghen,
't en zy dat hy ons op soodanige boven-
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naturelicke maniere wordt kenbaer ghemaeckt, is een dolinghe, ghelijck aen die van
sommighe ketters, die, segghende dat wy ons voetsel al van Godt moesten hebben,
ginghen op de boomen sitten met open monde, tot dat sy beswijckende, van flaute,
van boven neder vielen. Siet wat ick van't kennen vanden wille Godts gheseyt hebbe
op de 51. Vraeghe.
98. V. Sy segghen oock, dat den Heere selve ons dat leert, segghende LUC. 12.
dat wy moeten ghelijck zijn aende menschen die hunnen Heere verwachten, tot dat
hy vande Bruyloft komt. Den H. ANTONIUS VAN PADUA in een seker Sermoen dese
woorden handelende, seyde dat sy zijn voor die in den staet der contemplatie leven,
aenden welcken desen teghenwoordighen seer ghelijck is.
A. De goede en ghetrauwe knechten, die hunnen Heere verwachten, en staen niet
gedeurigh ledigh aen de deure tot dat hy komt: maer begheven hun ondertusschen
tot de wercken die noodigh zijn, en die hunnen Heere van hun gedaen wilt hebben.
Van soodanighe spreeckt den Heere, en den H. ANTONIUS; niet van die daer staen
in een ydel ledigheyt. Wy moeten doen ghelijck den H. Propheet DAVID dede, ende
seyde Psalm. 112. Sicut oculi servorum &c. Ghelijck de ooghen der knechten zijn
naer de handen van hunne Heeren, &c. alsoo zijn onse oogen naer den Heere onsen
Godt, tot dat hy ons bermhertigh zy. Wy moeten de ooghen van onsen Gheest
geslaeghen houden op die milde handen van onsen Heere, tot dat hy ons sijn
bermhertigheydt wederom gheve; ooghen van liefde, van begeerte, van
oodtmoedigheyt, van betrauwen, van resignatie, en alderhande deughden. Ick segghe
Ooghen, op dat ghy soudt sien met wat stilligheyt,
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eenvoudigheydt, en innigheydt moeten ghedaen worden dese acten, en die der
affectien en minnelicken toekeer tot Godt, op dat wy door onse driftigheyt en troubel
de deure niet en sluyten aen onsen Heere, en sijne gratie. Wy moeten ons ghedeurigh
houden inde bequaemheyt ende dispositie, die tot die wercken des Heeren noodigh
zijn, altijdt bewaerende een suyver, gerust en gevredight ghemoet. Het helpt hier
somtijts, te sien door wat middel wy somtijts die werckinghen Godts vercregen
hebben, en den selven oock te ghebruycken.
99. V. En zijn de inwerckinghen Godts hier niet ghedeurigh, bysonderlick die
verheffinghe der redelicke crachten tot hun opperste deel ofte portie, die aen desen
tweeden staet ofte Dagh-reyse schijnt eyghen te zijn?
A. Gheensins: en die verheffinghe en is soo eyghen niet, dat sy gedeurigh zy De
werckingen Godts zijn ordinairelick in't eerste seltsaemer en minder; maer allenskens
commen sy dickwilder, naer de maete van den voortganck die men doet. Sy worden
vaster, lanckdeurigher en volmaeckter, al is't dat sy, volmaeckter zijnde, soo
ghevoeligh niet en zijn, ghelijck sy in't beginsel waeren: waer op wel ghelet moet
wesen, op dat men sich niet en regulere, ghelijck oft men die niet en hadde, aengaende
het ontfanghen ende mede-wercken. Hier is dan groot verschil tusschen die maer en
beghinnen, en die goeden voortganck doen, en die daer in volmaeckt zijn.
Ick segghe ordinairelick, om dat het somtijdts gheschiet, dat den Heere, de ziele
in desen Staet stellende, van het beghinsel af in haer seer dickwils en lanckdeurelick
is werckende: ende dat om haer daer in te bevestighen, ende om dat sy
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niet en soude wederkeeren tot het ghene dat sy heeft moeten verlaeten: maer als hy
haer genoegh gewonnen en vast heeft, soo begint hy haer dickmaels sijne
inwerckinghen te ontrecken, en haer te oeffenen door dorrigheyt, verstroeytheyt,
veel pijnen en swaerigheyt, ghelijck ick hier naer segghen sal.
Men moet hier oock bekennen, dat die ontreckinghe maer al te dickmaels en
gheschiet door de cranckheyt, ende schult vande ziele, om dat sy haer niet en draeght
naer de leeringhen die hier gegeven worden: om dat sy haer niet genoegh en wacht
van fauten en ghebreken, en kleyne sonden te kleyn acht, om dat sy de gratie Godts
niet ghenoegh waer en neemt, haer te seer uytkeert en uytstort inde uytwendighe
wercken en handel met de menschen, &c.
100 V. Waer door komt het, dat sommighe segghen dat-men in eenen staet moet
kommen die altijdt deurt, inde welcke men soo lichtelick in Godt leeft, als-men sijnen
aessem herhaelt, en noyt en moet nederdaelen tot eenighe acten van deughden, &c.
A. My dunckt dat dese, ofte ten eersten de saecke te hoogh verheffen, sprekende
met exces (hyperbolicè) by exempel, als-men seght, dat iemant, die sterck en snel
is, stercker is als eenen leeuw, snelder als eenen Arent, dat iemant, die een saecke
dickmaels, ofte ghemeenelick doet, seght dat hy die altijdt doet, &c.
Ofte ten tweeden dat sy het een voor het ander nemende, bedroghen worden, te
weten nemende voor een waerachtighe, en bysonder inwerckinghe Godts, dat inder
daet geen en is; maer alleen eenen schyn daer van heeft. Ghy moet weten, en wel
verstaen, dat als iemandt
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alhier dickmaels boven sy selven verheven is geweest door de Goddelicke
inwerckinghen, dat hy daer van allenskens krijght ghelyck een maniere van habitude,
een seker innighe, stille en vreedsamighe ghesteltenisse (die sommighe oock uytter
nature hebben) inde welcke hy sich lichtelick can houden. Het is ghelyck een
overblijffel vande voorgaende jonsten Godts. Dese ghesteltenisse en is eyghentlick
geen bysonder werck Godts, nochte en verheft de ziele niet boven haer selven; al is't
dat sy seer goet is, en behulpsaem om sich tot Godt te keeren op een gheestelicke
maniere, en de waerachtighe inwerckinghe Godts te vercryghen, als-men daer mede
wel te wercke gaet: dat is als-men sy selven daer mede tracht te verheffen in Godt,
en met hem te handelen ghelyck men in sijne inwerckinghen doet, en doen moet;
want dit is ghelyck de deure te openen aen den Beminden, die soo goet is, dat hy
(ghelyck hy selve seght) aen de deure staet, en clopt om inghelaeten te worden: Ego
sto ad ostium, & pulso, &c. APOCALIP. 3.
Dese ghesteltenisse al is't dat sy goet is, can nochtans qualick ghebruyckt worden,
ghelyck alle andere, hoe goet en heyligh sy zyn. Het schijnt, en 't is te vreesen, dat
sommighe Schryvers, dese niet wel en precyselick verstaende, ofte niet genoegh
uytlegghende, souden connen oorsaecke ghegheven hebben aen sommighe van in
dolinghe te commen: want sy, siende dat die ghesteltenisse soo ghedeurigh is, en die
nemende voor een bysondere inwerckinghe Godts, conden lichtelick peysen, dat sy
in een verheven staet zijn die altijdt deurt, &c. ghelijck ghy seght.
101. V. My dunckt dat dit een delicatie mate-

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

123
rie is: en dat men hier lichtelick d'een voor d'ander soude connen nemen; soo van
d'eenen cant dese habituele ghesteltenisse nemende voor eene inwerckinghe Godts;
als van d'anderen cant, de inwerckinghe Godts voor die habituele ghesteltenisse.
A. Ghy seght seer wel; want het gheschiet maer al te dickmaels. Ten eersten, dat
sommighe die habituele ghesteltenisse meenen te wesen een bysonder werckinghe
Godts, en daer op voortgaende, ghelijck terstont geseyt is, kommen in dolinghen te
vallen.
Ten tweeden, dat sommighe gheleerde persoonen, die dese wegen niet gewandelt
en hebben, het een van het ander niet konnende onderscheyden, de Goddelicke
inwerckinghen niet anders en souden meenen te zijn, als een soodaenighe habituele
ghesteltenisse, en die selve alsoo verfoeyen en beletten: waer in sy seer souden dolen,
met groote schaede der zielen, en groot intrest en schaede der glorie en eere Godts,
en van sijn wel-behaeghen. Dese moeten peysen, dat hoe hoogh gheleert dat iemant
is in eenighe wetenschap, dat hy daerom niet en weet alle andere consten en
ambachten die hy niet geleert en heeft. Den seer gheleerden Cancellier GERSON seght,
dat iemant die de mystycke saecken door experientie niet gheleert en heeft, niet meer
onderscheydinghe, ofte oordeel daer van gheven kan, als eenen blinden van de
coleuren. Het selve segghen oock sommighe heylighen, de welcke Theologanten
zijnde, wel wisten hoe verre dese wetenschap haer nytstrecken kan: hier door nochtans
en willen sy niet uytsluyten het oordeel vanden Apostelijcken Stoel, die door den H.
Gheest bysonderlick gheregeert wordt.
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102. V. Seght my dan waer door ick d'een van d'ander eenighsints sal moghen
onderscheyden en kennen:
A. Ghy sult dat moghen doen hier door. Ten eersten, dat die habituele ghesteltenisse
uyt haer selven cranck en slap is, en ghelijck een gheschildert vier: maer de
werckinghe Godts is levendigh en crachtigh, en ghelijck een waerachtigh vier. Ten
tweeden, die ghesteltenisse en wordt door valsche ledigheyt niet licht verloren; maer
de werckinghe Godts, als-men daer niet mede en werckt, wordt seer haest verloren.
Wat aengaet de Pratijcke, ghy en moet u dies aengaende niet ontrusten, noch met
u selven disputeren wat het is dat ghy ghevoelt: maer stelt u daer mede te wercke,
ghelijck oft het een waerachtige inwerckinghe Godts waere, ende soo en sult gy niet
faelen. Want is't een werck Godts, gy doet dat gy doen moet; is't niet, gy doet dat
goet is en profijtigh, ghelijck ick geseyt hebbe. Daer en boven de maniere van mede
te wercken, die ghy als-dan in u ghevoelen sult, sal u hier oock groot licht gheven:
want is u medewercken boven-naturelick, soo hebt ghy een werckinghe Godts, die
dat mede brenght; is't niet, soo en hebt ghy maer die gheseyde ghesteltenisse.

De III. Lesse
Wat onse drye crachten moeten doen ten opsichte vande inwerckinghe Godts.
103 V. ICk bidde, u seght my nu wat onse drye Pelgrims moeten doen ten opsichte
van
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die Goddelicke werckinghen; soo als sy die hebben, als oock als sy die niet en hebben.
A. Ten Eersten als sy ghewaer worden dat den Heere in hun wilt wercken, soo
moeten sy hun tot dat Goddelick werck begheven, daer op neerstelick letten, ende
dat aenhanghen. Dit is den raedt vanden H. AUGUSTINUS, by TAULERUS Serm. 2.
Dom. 13. post Trinit. segghende: Cùm Deo in homine operari placet, operi illius
studiosè vacare, intendere & adhaerere debet. Sy en moghen de werckinghe Godts
niet stooren, noch beletten; maer moeten hem altydt daer toe plaetse en tydt gheven,
door een gantsche doodt en vernietinghe van alle eyghenschap, eyghen liefde, eyghen
werckelickheyt, en eyghen verkiesinghe in Godt; hem altytdt volghende en
mede-werckende, volghens, en voor soo veel hun de macht en bequaemigheyt van
Godt wordt gegheven, en de gratie Godts is verheysschende, om sekerlick tot elcken
ooghenblick haere Goddelicke inwerckinghen en besoeckinghen in hun te ontdecken,
ghestaedelick naer te spooren, eenighlick te volghen, en behoorlick te beantwoorden
op de voorseyde maniere.
Ten tweeden, sy moeten altydt wel indachtigh zyn, datter (ghemerckt de Goddelicke
inwerckinghe niet ghedeurigh en is) twee diversche tyden zyn, op de welcke men op
andere en andere maniere moet te wercke gaen; te weten, den tydt van overvloedigheyt
der gratie, als dat Goddelick licht hun is overschijnende, en de straelen vande Sonne
der rechtveerdigheyt op hun zyn werckende. Desen tydt noeme ick den geestelicken
Dagh, en den Somer. Den tweeden tydt is dien der Duysternisse,, als dat Goddelick
licht en sijne werckinghen ghelyck wegh ghe-
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nomen zyn, en de ziele verstroyt is, dorre, en ghelyck op haer selven ghelaeten; jae
somtydts ghelyck van Godt verlaeten is. Dit noeme ick den geestelicken Nacht en
Winter der Zielen.
Ten derden, sy moeten wel aenmercken datter twee soorten van wercken zyn, die
op die twee tyden moeten ghebruyckt worden; de eerste ghemeene soorte, by nachte
en in den winter; de tweede, by daeghe en inden somer, gelyck hier vooren gheseyt
is.
Ten vierden, sy moeten hun wel wachten van te vallen in eenighe dolinghen, soo
vande voorseyde, als die noch gheseyt sullen worden.
Insghelijcks moeten sy hun wachten van alle hooveerdye, vermetelickheyt, en
aencleventheyt, aen die extraordinaire gratien Godts, daer op te seer peysende, die
te seer prysende, daer te veel afsprekende daer sy niet en moeten, ofte daer eenigh
ydel behaeghen in nemende. Item van te veel te steunen op hun eyghen goetduncken,
te licht te ghelooven, dat het ghene hun inwendigh inghegheven is, van Godt comt;
dat te lichtelick kenbaer maecken, en sonder raedt ofte tegen den raedt, van die sy
moeten ghelooven en ghehoorsaem zyn, dat willen uytwercken, &c. Waer door
somtijdts groote verergheringhen en troubel veroorsaeckt wordt, als hun segghen
contrarie uytvalt.
104. V. Wat moet het VERSTANT in dese tweede Dagh-reyse doen en laeten?
A. Ten eersten 't moet hier doen ghelijck inden voorgaenden staet op de 66. Vraeghe
gheseyt is. Als het eenigh bysonder licht ontfanght (dat hier dickmaels gheschiet)
het moet dat stillekens ontfanghen, sonder daer op te gaen wercken, ofte discoureren,
ofte daer mede te spelen met syn

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

127
leeghste Deel, op die eerste voorseyde ghemeene maniere, ofte het selve te laeten
vallen inde leeghste krachten ofte sinnen, die ghelyck de kinderen der ziele zyn, die
met die kostelicke gaeven vanden Beminden spelende, de selve lichtelick verliesen
ende bederven: Ende de ziele moet beschaemt blyven voor hem, als hy daer van
rekeninghe comt te vraeghen. Het verstant moet dan syn verlichtinghen, en al dat
hem ghegeven wort, bewaeren, ende houden daer het hem gegheven wort, te weten
in syn opperste Deel.
Ten tweeden het moet hem wachten van alle verstroytheyt, van hier en daer te
loopen buyten den wegh, om te sien watter al omme gaet; van hem te becommeren
met iet dat den wille, synen meester, soude moghen beletten in synen voortganck.
Als den wille van den Koninck inghelaeten wort in syn Cabinet, het verstant moet
aende deure blyven staen met goede patientie, en te vreden zyn met de kennisse die
het aldaer gelyck van verre ontfanght: 't en magh niet stoutelick willen binnen gaen,
om te doorsnuffelen wat daer gheschiet; 't en zy dat den Koninck hem oock binnen
roept, door eene bysondere gratie het selve verlichtende, ende instortende kennisse
van Hemelsche, ofte Goddelicke saecken; ende als hy dit doet, 't en magh het ghene
het daer hoort ende siet niet gaen segghen aende leeghste crachten ende sinnen,
ghelyck ick nu gheseyt hebbe.
Siet wat dat van dese Materie seght de H. THERESIA, in den wegh der
volmaecktheyt. In desen staet, (seght sy) is de ziele ghelyck aen een kint, dat noch
suyght, aen welck syne Moeder, om hem te caresseren, als het in haer aermen light,
laet wat sogh storten in synen mondt, sonder dat het syne lippen roert. Want het selve
gheschiet
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in dit ghebedt (der ruste) dat den wille bemint, sonder dat het verstant daer iet toe
doet door synen aerbeyt, om dat onsen Heere wilt, dat sonder iet ghepeyst te hebben,
sy bekenne dat sy haer te vreden houde met te suyghen het sogh daer mede hy haeren
mondt vervult; dat sy smaecke dese soetigheyt, sonder haer te pijnighen selfs om te
weten dat sy aen hem verbonden is; dat sy haer verheughe, sonder te willen weten
in wat maniere dit gheschiet; nochte wat dat het is, dat sy gheniet; en dat sy alsoo
gheraecke in een geluckigh vergheten haer selfs, door het betrauwen, dat hy, by den
welcken sy is, en haer vint, sal voorsien aen alle haere noodtsaeckelickheyt. Aldus
spreeckt dese groote Heylighe.
Waer mede sy wilt te kennen gheven, dat den wille, in Godt boven sy selven
verheven zijnde, hem bemint, sonder dat het verstant daer iet toe doet door eyghen
aerbeydt, dat is op sijn ghemeene, en groeve maniere van wercken of peysen; ende
dat het verstant hem moet te vreden houden met die onvolmaeckte kennisse van dat
hier gheschiet, die het ghelyck van verre ontfanght; te weten, dat de Ziele ofte wille
een groot goet gheniet, dat uytvloeyt tot al de reste der Ziele; sonder hem te pynigen,
om door die gemeene maniere te doorsnuffelen, dat is precyselick en bescheedelick
door sijne bemerckinghen ende reflexien (tot de welcke het in desen staet zijnde niet
bequaem en is), te sien wat dit goet is, dat sy gheniet, ende op wat maniere dat dit
geschiet, ende wie haer dit gheeft, te weten Godt, op pretext van danckbaer te zijn,
&c. De reden hier van is, dat, als het verstant dit op die maniere doet, het sy selven
uyt den gheest worpt inde nature, ende sich berooft van dat inwercken
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Godts, ende t'samen oock den wille van die vereeninghe, die hy met Godt heeft, als
hy daer in consenteert, of dat beveelt: maer dit doende sonder consent, ofte bevel
vanden wille (het welcke maer al te dickwils en gheschiet) soo kan hy noch blyven
inde vereeninghe ende ghenietinghe Godts. Dit al nochtans niet teghenstaende, en
laet de ziele door het verstant niet te weten door een ander verheven kennisse die sy
heeft, die stil, vreedsaemigh, ende voor de nature verborghen is, ghelijck den S.
JOANNES A CRUCE leert, dat het Godt is die sy gheniet, ende hoe sy hem gheniet,
ende dat sy hem seer bemint &c. Het verstant krijght hier oock somtijts bysondere
claere en bescheyden kennissen, die Godt hem instort, ghelijck hier naer gheseyt
wordt.
105. V. Als het verstant door dat Goddelick licht ontfanght eenighe bysondere
kennisse van Godt, ofte Goddelicke saecken, ghelyck gy op de leste Vraeghe gheseyt
hebt, magh het daer op wel blyven rusten in't aenschauwen der selve?
A. Sonder twijffel det jae: Maer men moet wel onderhouden, dat ick aldaer gheseyt
hebbe, van die kennissen te houden in sijn opperste Deel, daer het die ontfanght:
Ende alsmen die aldaer aenschauwt op die voorseyde stille en gheestelicke maniere,
en den wille met syne liefde hem daer by voeght, soo heeft men een waerachtige
Inghestorte Contemplatie, ofte beschauwinghe; de welcke naer de leeringhe van den
gheleerden P. Suarez, en andere, boven-naturelick is, soo in haer substantie ofte
wezen, als in haere maniere van voortgaen. Soodaenigh is hier oock dese
aenschauwinghe.
Om dit wel te verstaen, ghy moet weten,
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datter twee soorten van levens zyn, die den Heere ons gheleert en aenghepresen heeft,
inde welcke alle Christelicke volmaecktheyt begrepen wort. Het eerste is het
Werckende Leven, het welcke aerbeyt in het oeffenen van alderhande goede wercken
en deughden. Het tweede is het Beschauwende Leven, dat gheoeffent wort in de ruste
der beschauwinghe. Siet hier hoe sy van malkanderen verschillen, en hoe sy hun
oeffenen. Het eerste is beroert tot veelderhande saecken, Het tweede omhelst dat
Een, dat alleen nootsaeckelick is: Het eerste dient de behoeftighe het tweede houdt
hem aen die gheen behoeftigheyt en heeft: Het eerste deelt uyt, het tweede wort
vervult: Het eerste becommert hem met de schepselen, het tweede met den schepper:
Het eerste wort uytwendigh gheoeffent, het tweede inwendigh: Het eerste oeffent de
liefde des naerstens, het tweede de liefde Godts: Het eerste wyckt af van het quaet,
het tweede gheniet het opperste goet: Het eerste deurt maer den tijdt van onse
stervelickheyt, het tweede deurt inder eeuwigheyt: Het eerste is het deel van Martha,
het tweede is het deel van haere Suster Maria. Sy zyn alle twee goet ende loffelick.
Het Deel van Martha is goet, maer dat van Maria is beter. Wilt ghy niet ghelooven
den Enghelschen Leeraer S. THOMAS, die dit met veel redens betoont 2. 2. quaest.
182. ad 1. ghelooft den Heere der Enghelen Christus selve, die klaerlick en opentlick
seght LUC: 10. Maria heeft het beste Deel verkooren, dat van haer niet en sal
wegh-ghenomen worden inder eeuwigheyt. Den H. AUGUSTINUS in Psalm: 26.
spreeckt hier van aldus. Maria, seght de Waerheyt selve, die niet bedroghen en kan
worden, dat is het beschouwende leven, heeft het
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beste deel vercoren &c. Ende Serm: 43. de tem. seght hy, dat het soo goet is, dat aen
hem moeten wycken alle de verdiensten der rechtveerdighmaeckinghen, ende alle
oeffeninghen der deughden. Una Contemplatio Dei est, cui meritò omnia
Justificationum merita, & universa virtutam studia postponuntur. Ick hebbe boven
gheseyt, ingestorte Contemplatie, om datter noch een andere soorte is, die maer
vercreghen en naturelick is: By exempel, als iemant naer veel ondersoecken eenighe
waerheyt achterhaelt, daer in sonder voorder ondersoeck, ofte discours rust, die
aenschouwende. Siet wat ick van dese soorte van beschouwinghe gheseyt hebbe inde
5. Lesse vande eerste Dagh-reyse.
106. V. Wat moet hier de MEMORIE doen en laeten?
A. Sy moet ten eersten wel letten op de verscheydentheyt der tyden, ende haer
daer naer reguleren, ghelyck ick hier vooren gheseyt hebbe. Ten tweeden, sy moet
oock onderhouden het gene ick terstont van het verstant versocht hebbe. Ten derden,
sy moet de gaeven die sy selve, en haere medegesellen ontfanghen, eenvoudelick
bewaeren, om die op sijnen tydt aen hun bequaemelick voor te houden.
107. V. Wat moet den WILLE doen? op wat maniere ende maete?
A. Aengaende het eerste, den wille, die Heere ende Meester is vande twee ander
Pelgrims, heeft hier het meeste en principaelste te doen. Wat is dit? Godt te beminnen
uyt gheheel sijne ziele.
Dit is het eynde van dese sijne tweede Dagh-reyse. Hier naer moet hy trachten by
daeghe en by nachte, soo inden winter, als inden somer: by nachte en inden winter,
op die eerste voor-
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seyde maniere; inden dagh en somer op de tweede, ghelijck hier vooren gheseyt is;
soo dat hy noyt op en houde van sijnen wegh te avanceren, en sijn beste te doen om
sy selven te voorderen in die geestelicke liefde tot sijnen Godt, op een van die twee
voorseyde manieren van wercken; by nachte en inden winter ghebruyckende de
verkreghen liefde (amore acquisitô) en die eerste voorseyde maniere van wercken,
als hy niet beters en kan; by daeghe en inden somer ghebruyckende de inghestorte
liefde (amore infusô) met de tweede maniere.
Aengaende het tweede, de maniere van beminnen die moet zijn gheestelick, soet,
stille, vreedsaemigh, en nochtans crachtigh, ghelijck den Heere alles soetelick, en
t'samen-crachtelick doet, fortiter & suaviter. Dese maniere moet hy wel leeren, en
is eyghen aen desen staet en reyse, want de eerste en komt'er maer by ghevalle en
noodt. De maniere op welcke den H. Gheest inden wille wercken sal, sal hem oock
leeren, hoe dat hy de selve wercken beantwoorden moet. De inwerckinghe Godts,
en de beantwoordinghe, moeten al op een ende 't selve fatsoen gaen: want waer het
saecke dat hy die wilde beantwoorden op die eerste ghemeene maniere van doen, hy
soude haer terstont verliesen, en uyt de verheventheyt, daer hy in ghestelt is, vallen
in de nature, Godt verliesen, en sy selven vinden met troubel, ancxt en benautheyt.
En dit is een poinct daer wel op ghelet moet worden. Want dit is een ghebreck daer
onse Pelgrims alle drye seer lichtelick kommen in te vallen, bysonderlick in't eerste
van dese tweede Dagh-reyse, door de ghewoonte en naturelicke ghenegentheyt die
sy daer toe hebben.

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

133
Aengaende het derde, de maete van Godt te beminnen, seght den H. BERNARDUS, is
hem sonder maete te beminnen. Als hy ons gheeft het ghebodt vande liefde ons
naestens, hy stelt daer een maete by, te weten dat wy hem moeten beminnen, ghelijck
ons selven, maer ons ghevende dat groot ghebodt van sijne liefde, en stelt hy ons
gheen maete of ghelijckenisse. Hy heeft alles gheschaepen, ghelijck de H. Schrifture
seght, in ghetal, ghewichte, en maete: maer in ons te beminnen, en heeft hy noch
ghetal, noch gewichte, noch maete onderhouden, seght den selven H. Vader. Laet
ons hem dan alsoo weder beminnen. Laet ons doen al wat wy vermoghen, wy en
sullen hem noyt soo veel beminnen als hy verdient ende weerdigh is.
De acten van liefde en andere deughden, ende hunne oeffeninghen, in sommighe
die dese leeringen wel onderhouden, zijn soodaenigh, dat men hun ghetal, ghewichte,
ende maete niet wel en soude konnen beschrijven. Als dien Goddelicken en H. Gheest
inde ziele ghekommen is, ende in haer sijne wooningne ghemaeckt heeft, soo
beschenckt hy haer, ende geeft haer te drincken van die levende wateren sijnder
jonsten ende gratien. Soo dat uyt haeren grondt vloeyen ghelijck gheheele rivieren
van levende wateren van acten en oeffeninghen van liefde en andere deughden. Dit
komt over een met dat onsen Salighmaecker ons te kennen geeft by den H. JOANNES
in sijn 14. cap. segghende: Op eenen grooten Feest-dagh stont JESUS in den tempel,
en hy en seyde niet, maer hy riep met grooten yver en hertelickheyt: Is't dat iemant
dorst heeft, dat hy tot my komme, en drincke: ende daer sullen uyt sijn inwendigh
vloeyen rivieren van
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levende wateren. Ende dit seyde hy vanden H. Gheest, die syn gheloovighe souden
ontfangen, ghelijck den H. Evangelist wel bemerckt heeft.
108. V. Wat conditien ofte hoedanigheden moet hier onse liefde hebben?
A. Ten eersten, sy moet zyn, 'k en segghe niet deughdelick, maer Deughde-ryck.
De liefde is de Coninginne, moeder, voester, wezen, en forme van alle deughden: sy
heeft-se al in haer bevel, en onder haer commande, hun bevelende, beschickende en
bestierende haere uytwerckinghen tot haer eynde: waer door sy al het wezen en forme
der deught ofte deughdelickheyt gheeft; soo dat sy eenighsints alle deught in haer is
behelsende en begrypende, ghelyck ons den Apostel leert, 1. Cor. 13.
Soodanigh moet hier oock onse liefde wesen, dat is alle deughden in haer
besluytende; niet alleenelick stellende in ons eenen vasten gront en fondament aller
deughden door een vaste, cloecke, en stantvastighe resolutie of opset van die alle te
aenveerden, en op het volmaecktste te oeffenen, principalick om het wel-behaeghen
Godts; maer oock door een dadelick beoeffenen der selve, als de occasie voorvalt;
ende dat niet door menighvuldigheyt der naturelicke wercken of werckelickheyt,
maer in hun wezen en substantie. Het is hier een groot voordeel, alsmen door
voorgaende oeffeninghen in alderhande deughden soo ghevestight en ghegrondt is,
dat sy ghelyck in nature verandert zyn.
Ten tweeden moet onse liefde oodtmoedigh zijn. Wilt ghy hier gherustelick
wandelen door dese weghen, en versekeren de gaeven en jonsten Godts, (inde welcke
dese reyse principaelick
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by-naer gheheel bestaet of gheleghen is) het eerste en leste van uwe sorghe zy de
oodtmoedigheyt; oodtmoedigheyt in't herte, oodtmoedigheyt in wercken,
oodtmoedigheyt inden grondt, oodtmoedigheyt in kleederen, oodtmoedigheydt in
huys-raedt en celle, oodtmoedigheyt in alles, en al oodtmoedigheydt.
Veroodtmoedight u totter aerden, en neemt de leeghste plaetse onder alle Creaturen,
ghemerckt dat ghy uyt u selven verworpender zyt als stof en asschen; jae min als
niet. Weeght wel met dese waerheyt, hoedanigh en hoe groot de bermhertigheyt
Godts is tot u, en ghemerckt ghy hem voor dese niet en vermooght te voldoen,
veroodtmoedight u, en houdt u ghedeurigh in den afgrondt van uwen NIET; niet door
veel werckelicke veroodtmoedinghen; maer door een ghedeurighe habituele
oodtmoedighe, jae vernietighde ghesteltenisse voor de ooghen vande Almoghentheyt
en onghemeten grootdadigheyt van uwen Schepper: Dat ghy die wel kende, en oock
uwen NIET, noyt en soude u oodtmoedigheyt ontbreken.
Ten derden moet onse liefde suyver zyn: want ghemerckt dat dien Goddelicken
Gheest de source ende fonteyne is aller suyverheyt, jae de suyverheyt selve, soo en
cander gheen vereeninghe met hem zyn, 't en zy dat den gheest van den mensch oock
suyver zy.
De liefde des Hemels maeckt die Hemelsche gheesten soo suyver, datter in hun
noch sonde, noch vlecke, nochte onvolmaecktheyt en is, nochte oock eenighe
onbehoorlicke beweghinghe. Soodaenigh moet oock onse liefde wezen, soo vele het
moghelick is. Sy moet uytsluyten alle sonden, soo cleene als groote; soo dat die aen
uwe
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Ziele onverdraeghelick schynen, en zyn; jae onverdraeghelicker als de helle.
Sy moet uytsluyten alle vrywillighe onvolmaecktheyt in woorden, wercken, en
ghepeysen; de liefde dese al uytsluytende door haer cracht en ghewelt, om dat sy de
ooghen Godts mishaeght, met een groote voorsichtigheyt, neerstigheyt, en stille
sorghvuldigheyt.
Sy moet de ziele praemen, niet alleenelick om te vlieden dat onvolmaeckt is, maer
oock om te doen in alles dat volmaeckt, ende Godt behaeghelick is: En dit niet alleen,
maer oock dat in alle occasie haer sal duncken te wezen het volmaeckste, en
aenghenaemste aen Godt; niet aensiende wat dat vleesch of bloedt, of het menschelick
opsicht, maer wat de suyver liefde versoeckt; niet alleen aengaende het verkiesen
des wercks, maer oock aengaende de omstandigheden des selfs.
Daerom siet voor u, en wacht u wel dat de Creaturen u niet en beletten, en den
duyvel door haer. Vergeet-se al, en scheyt u van alles af, soo veel het de liefde en
reden toelaet. Houdt u in eenigheyt soo veel ghy mooght, wilt ghy dees suyverheyt
bewaeren: Maer inde noodtsaeckelicke hanteringhe met de menschen, bewaert wel
de uytwendighe sinnen, en de inwendighe crachten: En siet dat ghy altydt die ooghe
des gheests op Godt ghevestight houdt, oock sprekende met de menschen. Maer in't
beginsel van elck merckelick werck, keert uwen geest gheheel in Godt, en doet alsoo
dat ghy te doen hebt.
Naer de maete van de suyverheyt der ziele, is de vereeninghe met Godt; en dese
en can niet volmaeckt zyn, soo langhe de andere on-
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volmaeckt is. Eylaes! hoe luttel is sy te vinden, de minste aencleventheyt aen eenighe
creature, een ydel woordt, een ydel vermaeck, de minste sinnelickheyt in eten of
drincken, en diesghelijcke, hoe cleen sy schynen, beletten de innighste vereeninghe
met Godt, die de suyverheyt selve is, tot dat sy door een oodtmoedigh en minsaem
leetwesen gheweert zyn.
Ten vierden moet, of behoort onse liefde alhier te zijn ghedeurigh, 't is een bysonder
Privilegie vande liefde der Salighen inden Hemel, dat sy ghedeurigh is, sonder
ophouden, sonder verminderinghe, ghelijck een vier dat altijdt brandt, dat hun
ghedeurigh verandert en transformeert in Godt. Soodanigh behoort oock onse liefde
te wesen (soo veel het den staet van ons stervelick leven toelaet) de selve
naervolghende, altydt brandende, altydt in Actie, ofte op die ghemeene werckelicke
maniere, ten tyde van duysternisse en dorrigheyt, ofte op die geestelicke ten tyde
van Inwerckinghe en licht des Heeren, ghelijck't hier vooren gheseyt is.

De IV. Lesse.
Vande Inwerckinghen Godts in't bysonder.
109. V. ICk bidde u nu wat te handelen vande Inwerckinghen Godts in't bysonder.
Wat is dan het eerste dat Godt doet, als hy in dese ziele comt?
A. Het EERSTE is dat hy in haer stort een seker gheestelick licht, het welcke
sommighe naemen het licht van het bloot Gheloove; om dat
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het van alle discoursen en verbeeldinghen ontbloot is. Den H. BONAVENTURA seght,
dat het is tusschen het licht des Gheloofs (dat alle geloovighe Christenen hebben)
ende het licht der Glorie, door het welcke de krachten van de Salighe inden Hemel
verheven worden, versterckt en bequaem, om Godt claerlick te aenschouwen en te
genieten. Dit licht dan heeft wat ghemeens met dese twee: Te weten dat het met het
eerste duyster en onbescheydelick is; met het tweede, dat het de ziele en haere
krachten verheft, versterckt en bequaem maeckt, om Godt op een gheestelicker en
verhevender maniere te kennen en te beminnen. Het verheft hun boven hun selven,
dat is boven hunne ghewoonelicke maniere van wercken en wezen: het vergaedert
de krachten der ziele: het ontdeckt haer dat oneyndelick goedt, dat haer seer innighlick
teghenwoordigh is, jae innigher als sy is aen haer selven. Het vervult haere memorie
met eene ghelyck ghevoelicke teghenwoordigheyt Godts, die sy in haeren gront door
het selve ghewaer wort en vindt: het brenght haer allenskens tot die Godtformighe
wyse en maniere, daer sy ghestaedelick in moet blyven om Godt behoorlick en op
een bysonder maniere in haer te vinden, en met hem te handelen: het verlicht haer
verstant met een verheven kennisse Godts, die nochtans, al is sy duyster en
onbescheyden, haer overstort met soo veel klaerheyt, dat sy haer ten lesten sal
verslonden vinden, en gantschelick verandert en verteert in haeren hemelschen
Bruydegom: En dat het principaelste is, het ontsteeckt haeren wille met een krachtighe,
innighe, en suyver liefde, door de welcke sy met hem vereenight wort. Hier uyt komt
inde ziele een groote ruste en vrede, en dickmaels een
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verzaetheyt, als die nu ghevonden heeft dat sy soo seer ghesocht heeft, en dat alleen
haer verzaeden can.
Dit licht dan en is geen schynsel of klaerheyt, die verlicht ghelyck een Keersse,
Sonne of Maene; maer is een heylighe en gheestelicke werckinge vanden Gheest
Godts, die hy inde ziele uytwerckt, de welcke haer suyver, claer en verlicht maeckt,
ghelijck de locht boven de wolcken vande Sonne doorschenen. Sy wordt licht
ghenaemt, om datter onder alle sienelicke creaturen niet en is, dat haer beter ghelyckt.
110. V. My dunckt dat ghy daer verscheyden bysondere uytwerckinghen van dat
Goddelick licht, ofte inwerckingnen Godts in't kort verhaelt: Ick bidde u dit wat
breeder te doen: ende dat op de orden ofte maniere die hy ghemeenelick ghebruyckt.
Welcke is dan de eerste?
A. Godt almachtigh in't gheven van sijne gaeven, en andere wercken, en is aen
gheene orden ofte maniere ghebonden; maer gheeft die alsoo, ende alswanneer het
hem belieft: nochtans onderhoudt hy somtyts een seker orden en schickinghe, die
schoon en wonderlick zyn, en over een commen met de nature, ende den heysch van
sijne uytwerckinghen, ghelyck wy hier sullen connen bemercken.
De EERSTE inwerckinghe die hy hier inde ziele doet, is een Lydtsaeme
vergaederinghe vande crachten der ziele. Sy wordt Lydsaem ghenaemt, om haer te
onderscheyden van een ander die werckelick ghenaemt wordt, de welcke in het
ghemeen ghebedt ghebruyckt wordt, en oock in desen staet, als die andere ghebreeckt.
Dese werckelicke dan is, door de welcke den mensch (geholpen vande ordinaire
gratie Godts)
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sijne crachten roept en treckt van buyten tot binnen, ofte innewaerts in sy selven, om
aldaer geheel aendachtigh te zijn tot Godt. Hy is hier in ghelijck aen een Schildt-padde
ende Everswijn, als sy hun willen intrecken in hun selven, ghelijck den H. FRANCISCUS
DE SALES, en S. THERESIA segghen.
Maer de lijdtsaeme, daer wy van handelen, en is soodanigh niet: want inde plaetse
dat wy ons selven souden vergaederen, Godt doet dat selve door sijn minnelicke
goetheyt. Desen goeden Herder die weet wel met een chifflet ofte wenck van sijnen
goddelicken wille, alle die verstroyde schaepkens, dat is onse verstroyde crachten,
terstont by een te vergaederen. Dit was 't dat den H. AUGUSTINUS den Heere badt
Soliloq. c. 36. segghende: Collige me de exterioribus ad me; Vergaedert my vande
uytwendighe dinghen tot my, dat door dese uytwerckinghe gheschiet: en hy voeght
daer by, & de me ad te, en van my tot u. Dat in't naerst-volghende ghedaen wordt.
111. V. Welcke is de TWEEDE Inwerckinge Godts in de Ziele?
A. Het en is hem niet ghenoegh, dat hy haer crachten by een vergaedert heeft;
maer hy gaet noch voorder, en Verheft die crachten van hun selven, tot hem selven,
alwaer hy inde ziele is woonende, en sijne residentie ghemaeckt heeft; niet tot het
leeghste deel van die redelicke crachten (ghelyck hy in't voorgaende dickwils ghedaen
heeft) maer tot het opperste der selve, tot het welcke hy die verheft en verheven
houdt. Waer door hy de ziele stelt in dese tweede Dagh-reyse, als dat niet eens of
twee-mael op een passagiere maniere en gheschiet, maer dick-
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wils, en met meerder vastigheyt, en by maniere van staete. Het schijnt dat den
Propheet JEREMIAS hier van mentie maeckt, als hy seght, dat het goedt is aenden
mensch, dat hy het jock des Heeren van sijne jonckheyt af ghedraghen heeft: want
hy belooft, dat hy sal sitten, dat is wesen in een stille en gheruste ghesteltenisse,
eensaemigh, dat is afghescheyden van alle creaturen, vergaedert en ghetrocken vande
selve, ende dat hy sal swijghen, houdende dat inwendigh silentium van syne leeghste,
en ghevoelicke krachten: om dat hy (te weten den Heere) hem verhevèn heeft boven
sy selven. Thren 3. Bonum est viro, cùm portaverit jugum ab adolescentiâ suâ, sedebit
solitarius, & tacebit: Quia levavit super se.
Ghy mooght hier bemercken datter oock twee soorten zyn van verheffinge der
ziele tot Godt. De eerste is de werckelicke en naturelicke, door de welcke wy ons
met de ordinaire gratie Godts tot hem verheffen. De tweede is de lijdtsaeme,
boven-natuerelicke en extraordinaire, die door een extraordinaire gratie in ons
ghevrocht wort, vande welcke wy hier spreken.
Siet hoe den H. FRANCISCUS DE SALES, een Man soo ervaeren in alle gheestelicke
saecken, soo door het gheene hy in sy selven, als in andere ondervonden heeft, van
dese twee inwerckingen Godts is sprekende. [Het gheschiet (seght hy) dat den Heere
inden gront des herten stort, sonder datmen het begrijpen kan, een seker stille
soetigheyt, die ghetuyghenisse gheeft van syne teghenwoordigheyt: Ende alsdan de
krachten, en selve de uytwendighe sinnen der ziele, door een verborgen consent,
keeren hun tot dat innighste Deel, daer dien alderminnelicksten, en liefsten Bruydegom
is. Want ghelyck eenen hoop, of
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swerm bien, als hy vluchten wilt, en veranderen van plaetse, wordt weder-roepen
door een soet gheclanck dat men maeckt op een becken, ofte door den geur van
meede, ofte door den reuck van sommighe welrieckende cruyden; soo dat hy stille
staet door het aes van dese soetigheden, en gaet in den corf die men hem bereyt
hadde. A[ls]o onsen Salighmaecker, segghende eenighe verholen woorden van syne
liefde, ofte uyt-stortende den geur vanden wijn synder liefde, die lievelicker en soeter
is als honich, ofte wel uytdompende den geur van sijne cleederen; 't is te segghen,
eenigh ghevoelen van sijnen Hemelschen troost in onse herten, ende daer door hun
doende ghevoelen syne alderminnelickste teghenwoordigheyt, soo treckt hy tot hem
alle de crachten onser ziele, de welcke hy is versaemelende rondtsom hem, en sy
blyven in hem staen, als in hunnen alder-ghewensten voorworp: en ghelyck iemant,
die een stuck van eenen zeylsteen onder veel naelden soude stellen, soude sien dat
alle die poincten der naelden hun souden keeren vande zyde van hunnen welbeminden
zeylsteen, ende aen hem souden aencleven: Alsoo als onsen Heere ons laet ghevoelen
in't midden van onse ziele sijne vermaeckelicke teghenwoordigheyt, alle onse crachten
keeren hunne poincten naer dien cant, om hun te connen voeghen by dese
onverghelyckelicke soetigheyt:] Aldus spreeckt desen H. Man.
112. V. Welcke is hier de derde uytwerckinge Godts?
A. De DERDE is een Kenbaer-maecken van Syne teghenwoordigheyt. Inde twee
voorgaende werckinghen heeft de ziele begonst sijne teghenwoordigheyt ghewaer
te worden door het gene
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dat hy in haer dede; maer dit en was maer in't duyster, en onvolmaecktelick: Maer
hier geeft hy de selve veel claerder en volmaeckter te kennen; soo dat sy de selve
ghelyck ghevoelt. Dit gheschiet ordinairelick claerder en volmaeckter, naer de maete
dat de ziele inde liefde en volmaecktheyt meer voordert en aenneemt. Den H. PETRUS
DE ALCANTARA ghevoelde soo klaerlick Godt in hem teghenwoordigh, dat hy door
groote eerbiedinghe en opsicht van sijne Majesteyt altydt was met onghedeckten
hoofde, oock gaende door heete sonne-schijn, door reghen, haghel, sneeuw, &c.
Andere ghevoelden de selve soo claer, dat sy hun qualick conden wederhouden van
te segghen aen die by hun quaemen, dat sy Godt in hun teghenwoordigh ter aerden
vallende souden aenbidden, &c.
't Is door dese inwerckinge dat sommighe in hun selven vinden en ontdecken een
groot goet, soo sy segghen: (te weten dat opperste en oneyndigh goet, dat Godt selve
is) al is't in eene soete duysternisse, het welcke van hun eenvoudelick in hunnen
grondt aenschouwt wordt en genoten. Het welcke hun inwendigh soetiens met een
minnelicke doordringentheyt bestraelt, doorvloeyt en penetreet, gelyck verdoovende
alle voorigh soecken door middel vande werckende crachten, en hun ghelyck toont,
dat sijn eenvoudigh, bloodt, en lauter besitten door een stille, suyver en innighe liefde
in't opperste deel der redelicke crachten, en het voldoen aen sijnen inwendighen
treck, in sy selven besluyt het eynde waer toe alle het wercken vande crachten in
voorighe inwendighe oeffeninghen van Meditatien, Aspiratien, &c. ghestiert en
ghevrocht wordt.
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Om beter te verstaen dese werckinghe Godts, soo moet ghy weten datter in't
gheestelick leven twee soorten van teghenwoordigheyt Godts gevonden worden: De
eerste wordt ghenaemt de Werckelicke ofte vercreghen Teghenwoordigheyt, de welcke
men allenskens vercryght door veel Acten van gheloove van sijne teghenwoordigheyt.
Siet wat ick u van dese gheseyt hebbe op de 67. Vraeghe. De tweede is een
Inghestorte, lydtsaeme, en boven-naturelicke, die Godt selve inde Ziele stort door
een extraordinaire gratie, hem aen haer kenbaer maeckende met een bysonder
claerheyt; soo datmen hem, en sijne tegenwoordigheyt ghelyck ghevoelt.
113. V. Hoe can men Godt ghevoelen, die eenen gheest is, daer men eenen gheest
noch sien, noch hooren, noch smaecken, noch riecken, noch ghevoelen en can?
A. 'tIs waer datmen eenen geest, die noch vleesch, noch beenderen en heeft (gelyck
den Heere seght JOAN. 24.) nochte iet anders datmen soude connen door de
lichaemelicke sinnen bevatten: door de selve niet gevoelen en kan; maer men spreeckt
hier van dese sinnen niet; maer vande geestelicke. Gy moet weten, dat onse ziele, al
is sy eenen gheest, nochtans op een geestelicke maniere haer vyf sinnen heeft (gelyck
den H. BERNARDUS lib. de Amore Dei cap. 6. en den H. BONAVENTURA de sep. itin.
dist. 2. leeren) door de welcke sy eenen anderen gheest can sien, hooren, ghevoelen,
&c. op een gheestelicke maniere. Den H. AUGUSTINUS in Psalm. 99. seght, datmen
wel seght, dat een saecke, diemen met de sinnen niet vatten en can, niet tegenwoordigh
en is. Ubi non est sensus alicujus rei, rectè dicitur absens. Hoc est enim absentem
esse, sensu abesse. Hier uyt volght, dat als
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sy met de sinnen ghevat wordt, dat sy teghenwoordigh is, ofte gheseyt magh worden.
Desen H. Man, naer dat hy hem beclaeght hadde, dat hy Godt van buyten, inde
creaturen, met sijn verstant allomme loopende en discourerende gesocht hadde, maer
niet ghevonden, ghelyck hy wenschte, Sero te amavi, Bonitas, &c. Soo seght hy dat
hy hem ten lesten ghevonden heeft van binnen, in sijn selven, hem vattende met die
vyf gheestelicke sinnen, hem siende, hoorende, rieckende, smaeckende en
ghevoelende. Vocasti & rupisti, &c. Den H. THOMAS opusc. 60. de grad. am. Leert
oock dat Godt inwendigh en gheestelick ghevoelt can worden, Cùm senseris tactu
qui cognoscit de proximo & in conjunctione maximâ, labia illa JESU. &c.
114. V. Wat is Godt vinden?
A. Het is syne teghenwoordigheyt becommen ofte ghewaer worden door die
inwendighe gheestelicke sinnen der ziele, ghelyck ick nu gheseyt hebbe.
115. V. Waer is't datmen de teghenwoordigheyt Godts ghevoelt?
A. Sommighe gheven hier van verscheyden manieren, en nemen die in eenighe
deelen des lichaems; by exempel, in't hooft, ofte herte, &c. Maer als-men van
gheestelicke saecken spreeckt, men moet sich wachten van alle lichaemelicke
verbeeldinghen, ghelyck den H. AUGUSTINUS, en den H. BERNARDUS segghen.
Nochtans, gemerckt dat de werckinghen der ziele tot Godt gheschieden op twee
manieren, ghelyck de experientie, en den H. BERNARDUS leert in cantica Cantit.
Eerst by maniere van Verheffinghe, de tweede by maniere van Daelinghe ofte
Versinckinghe, soo maghmen sijne teghen-
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woordigheyt nemen, ten eersten om hooghe (sonder daer toe eenigh deel des hoofs
te imagineren) in het opperste vanden gheest, en van ons wezen, alwaer men alle
onse krachten, en ons selven passerende, en overklemmende (ghelyck S. AUGUSTINUS
spreeckt) Godt aenhanght inden gheest, en verkryght eenen nieuwen staet in Godt,
en een verbreydinghe en seker verheventheyt boven gheheel het nederste Deel.
Ten tweeden maghmen-se nemen ghelyck omleeghe, by maniere van daelinghe
inden grondt, ofte center der ziele, alwaer Godt in ons is innigher, als wy in ons
selven zyn; alwaer hy in ons is woonende als het eerste beghinsel van ons wezen en
werckinghen, en van alle goedt: Ende als een source ofte fonteyne, uyt de welcke
spruyten alle die levendighe wateren der gratien, en gheestelicke Oeffeninghen. Hier
komt de ziele dickmaels in Godt te versincken door een innige liefde: En dese maniere
dunckt haer beter, lichter en profijtigher, als de andere. Maer sy en magh hier gheen
verkiesen hebben; maer moet Godt nemen daer sy hem vindt, ofte daer hy sich
vertoont,
116. V. Welcke is de VIERDE Werckinghe Godts inde ziele.
A. Den H. Gheest Godts nu in dese ziele syn woonste genomen ende sijnen Throon
gestelt hebbende, haer van buyten tot binnen geroepen en vergaedert, en boven haer
selven by hem in syne tegenwoordigheyt ghestelt hebbende, beghint haer door syne
Goddelicke werckinghen die hy in haer doet, van Dienstmaeght en Vriendinne, te
maecken syne Dochter; want, ghelyck den Apostel seght Rom. 8. Die door den Gheest
Godts ghedreven worden, die zyn kinderen Godts. Sy wort dan de
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Dochter van dien oppersten Koninck, aldaer staende in syne teghenwoordigheyt; en
als soodaenigh beghint hy haer to vereeren met sijne Goddelicke en ingestorte liefde,
in vestitu deaurato, circumdata varietate, omringhelt zynde met een schoone
verscheydentheyt van andere gaeven en deughden. Den selven Apostel Galat. 5.
noemt dese liefde, dese werckinghe vanden H. Gheest, syne vrucht. Fructus autem
Spiritûs est Charitas &c. Die hy Coloss. 3. seght te zyn den bandt van alle
Volmaecktheyt, vinculum perfectionis. Ende 1. Cor. 12. eenen verhevenderen wegh,
excellentiorem Viam. De liefde dan is de eerste; de tweede is Blydtschap, Gaudium,
een bysonder Soetigheyt en vreught, die hy haer gheeft; de derde Pax, de Vrede, die
hy op een ander plaetse seght alle verstant te boven te gaen. De vierde is de
Verduldigheyt, Patientia, en een verscheydentheyt van andere Deughden die hy
verhaelt.
't Is waer dat dese ziele als een wyse Maget inde voorgaende Dagh-reyse hadde
haer beste ghedaen om de lampe van haer herte altydt brandende te houden; maer
haere olie en was maer van die ghemeene, die sy ghecocht hadde, die niet seer
welrieckende en is, noch suyver ghenoegh; maer ghemenghelt: die wel brandt, maer
haer vlamme en gaet niet op sonder veel roock. Dit is te segghen: Haer liefde was
een vercreghen liefde, die sy met haeren aerbeydt en moeyte hadde besorght, die
ghemenghelt was met sommighe onvolmaecktheden en ghebreken: maer Godt selve
die gheeft haer alhier een inghestorté liefde, die brandt door de olie sijnder gratie,
die suyver, klaer, stillekens en crachtelick brandt sonder eenighe vuyligheyt, roock
of stanck.
Sy magh nu wel segghen: mijnen Beminden
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heeft my inden wijn-kelder gheleyt: Introduxit me in cellam vinariam, alwaer hy sijne
vrienden beschenckt met dien most sijnder liefde, die hem soo veel heeft ghekost.
Hier seght hy, bibite amici, drinckt vrienden, & inebriamini charissimi, en wordt
droncke mijne alderliefste. Hier siet sy volbraght dat hy belooft hadde APOCAL. 3.
alwaer hy seyde: Ick stae aende deure des herten, en cloppe. Is't dat my iemant open
doet, ick sal tot hem binnen gaen, en mijn avondtmael met hem doen, en hy met my.
Wat zijn al die costelicke schotelen en gherechten van dit goddelick banquet, als
oeffeninghen en acten van liefde, van d'een en d'ander kant? Wat is hier anders, als
beminnen en bemint worden? als liefde en weder-liefde? elck heeft hier sijne liefde,
die hy d'ander presenteert, elck heeft hier sijnen wijn: sy brengen't aen malkanderen:
mijnen Beminden aen my (seght sy in cantic.) en ick aen hem. Dilectus meus mihi,
& ego illi: tot dat sy somtijdts alle beyde van liefde ghelijck droncke worden.
Hier uyt kont ghy trecken en leeren, dat het hier niet ghenoegh en is, dat de ziele
ontfanght de liefde die Godt haer instort, maer oock moet mede-wercken, en
weder-liefde geven, somtijts oock ghemenghelt met acten van andere uytnemende
deughden. Den wijn die de voorseyde aen haeren Beminden gaf, was den most van
haere Granaet-appelen, Mustum malorum granatorum meorum. Dese Appelen door
haere seer gheschickte roode graentiens daer sy vol van zyn, beteeckenen ons de
oeffeninghen en acten der liefde: op een ander tijdt, hadde sy gheconfijten wijn,
ghemenghelt met costelicke en aenghenaeme speceryen, de vino condìto. Dit is een
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liefde ghemenghelt met acten van andere costelicke en aenghenaeme Deughden.
Dese medewerckinghe en weder-liefde nochtans moet hier gheschieden op die
maniere, die in dese Daghreyse moet onderhouden worden; gelijck't hier vooren
gheseyt is.
117. V. Welcke is de VYFDE werckinghe Godts inde ziele.
A. Dese is de Vereeninghe der ziele met hem; soo dat sy hier met Godt eenen
gheest wordt: gelijck den Apostel seght; 1. COR. 6. Die den Heere aenhanght, is
eenen gheest met hem. De Heylighe Vaders segghen, dat de liefde is een
vereenighende cracht, amor est vis unitiva, om dat sy den ghenen die bemint
(subjectum suum) vereenight met haeren voorworp (unit objecto suo) dat is, met dat
hy bemint. Elcken trap of graedt der liefde heeft dese kraght, en brenght een
vereeninghe mede, meerder of minder, naer dat sy meerder of minder is: ende al is't
dat de liefde hier noch niet gheheel volmaeckt, en soo groot en is, ghelijck inden
derden staet ofte derde Dagh-reyse; nochtans gheeft hier een waerachtige vereeninge
met Godt, die seer edel is, en groote uytwerckinghen in haer doet, naer proportie en
maete van haere volmaecktheyt.
118. V. Hoe veel soorten zijnder van vereeninge der ziele met Godt? ende van
welcke spreeckt gy hier?
A. Daer zijnder principalick vijf.
De eerste is een vereeninge aengaende de plaetse en teghenwoordigheyt, door de
welcke Godt allomme is, in alle creaturen, door sijne ongemetentheyt, ghelijck den
Apostel seght: Wy leven en roeren, en zijn in hem. Dese soorte van vereeninge hebben
alle creaturen, oock die on gevoelick zijn.
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De tweede is, die door gevoelicke devotie en soetigheyt, in Mondt-ghebeden,
Aspiratien en Meditatien, &c verkregen en geoeffent wordt. Dese is eygen aen de
eerste Dagh-reyse.
De derde is die wordt geoeffent en becommen door geestelicke acten, affectien
en oeffeningen vande werckelicke liefde, die noch maer en zijn in't leeghste deel
vande redelicke krachten. Van welcke daer staet 1. JOAN. 4. Die inde liefde blijft,
die blijft in Godt, en Godt in hem. Dese is gemeene aen alle goede menschen, die
Godt vierighlick beminnen, maer de vijfde naervolgende noch niet en hebben.
De vierde, het steunsel en fondament vande 2. 3. en 5. (die oock noodtsaeckelick
is tot de saligheyt) is die, door welcke de ziele met Godt vereenight wordt door middel
vande rechtveerdigh-maeckende gratie en ingestorte habituele liefde Godts: dese
hebben alle goede Christene menschen, die in gheen doodt-sonde en zijn; oock de
kinderen die gedoopt zijn, eer sy het gebruyck der reden hebben. Van dese en wil
ick hier niet handelen, al is't dat sy goet zijn en verdienstigh (uyt-ghenomen de eerste)
en bereydingen om te kommen tot de naervolgende.
De vijfde, vande welcke ick hier handele, is een geestelicke verholen vereeninge,
door welcke de ziele met Godt in het opperste deel van haere redelicke crachten
vereenight wordt: Hy sijnen Goddelicken Gheest in haer stortende, ende haer in hem
treckende, en met hem vereenighende. Dese heeft hy verborghen voor de wijse en
voorsichtige naer de werelt, en veropenbaert aende kleyne, en sijne liefste kinderen,
sy wordt verholen ghenaemt, om dat sy door menschelicke wetenschap en geleertheyt
niet verstaen, noch
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begrepen, noch gheleert en wordt; maer door ondervindinghe; en dat noch maer ten
halven en onvolmaecktelick. Dese gaet de voorseyde verre te boven: ende en wordt
niet verkreghen door de naturelicke kracht der ziele, ofte eenige oeffeninghe der
selve, oock met de ghemeene gratie; maer wordt door extraordinaire gratie en jonste
van Godt gegeven aen die hy daer toe weerdigh kent, of weerdigh maeckt
119. V. Ick bidde u wat klaerder te segghen wat sy is, en hoe dat sy geschiet.
A. Wat sy is, en hoe sy geschiet, en kan geenen mensch klaerlick seggen ofte
uytleggen.
Ghy moet dat aenden Bruydegom vraeghen (seght den H. BERNARDUS) en niet
aenden Meester. Interroga Sponsum, non Magistrum. Die-se geeft, die moet-se oock
leeren, en dien kan-se alleen klaerlick uytleggen ende beschrijven. Nochtans, om u
begheerte te voldoen, sal ick seggen wat my daer van dunckt. Als de goetheyt Godts
eenige ziele met dese jonste vereeren en verrijcken wilt, als hy haer van alles dat
buyten hem is af-ghetrocken, in haer selven gheheel vergaedert, ende boven haer
selven verheven heeft, soo stelt hy sy selven aen haer teghenwoordigh op een
bevindelicke maniere in't opperste van haere redelicke krachten: ende door een vierige
liefde die hy haer instort, treckt haer tot hem, jae treckt haer geheel in hem. De ziele
van haeren kant siende dat haeren Beminden, die sy soo seer begeert heeft, nae wien
sy soo seer verlanght heeft, haer soo tegenwoordigh is, haer soo verweckende, ende
in hem treckende op eene onuytsprekelicke maniere, valt hem (om soo te spreken)
aen den hals met geheel haere liefde; ende hem willende omhelsen, wordt van
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hem omhelst, en van sijne liefde omvanghen. Hy stort in haer sijn Goddelick Wezen,
en al dat hy heeft; sy van haeren kant vloeyt weder in hem, met al dat hy haer gheeft;
soo dat dese twee liefden maer een liefde en schijnen te zijn, ende dese twee geesten
maer eenen geest. Eeenige bysondere werckingen, die den Beminden in haer doet,
sullen wy in't vervolgh bysonderlick handelen.
120. V. Welcke is de SESDE werckinghe Godts in dese ziele?
A. Dese is een boven-naturelicke ruste en Goddelicke vrede (die alle verstant te
boven gaet, gelijck den Apostel seght) die hy inde ziele stort: en volght gemeenelick
uyt de voorseyde vereeninge: want naer dat de ziele haeren Beminden soo neerstelick
ghesocht hadde, naer hem soo seer ghetracht, naer hem soo seer verlanght (dat al
Acten van Liefde en vanden wille zyn) nu ten lesten hem ghevonden hebbende, en
omhelsende, en ghelyck vast-houdende, soo is't dat al haer soecken, begheeren,
trachten, en verlanghen een eynde neemt, en tot ruste comt. En daer-en-boven inde
plaetse van dese al, soo cryght sy een besittinghe, ghenietinghe, omhelsinghe, ende
ghelyck een vasthoudinghe van dat oneyndigh goet, dat sy soo seer ghesocht ende
begheert hadde: De welcke oock Acten vanden wille zyn, die commen inde plaetse
van de voorgaende, ende worden beteeckent door de voorseyde ruste ende vrede
(Waer op ghy wel letten moet) Soo dat hier geen reden en is van te twyffelen, of de
ziele hier eenige werckinghe heeft, of ledigh is.
121. V. Waerom seght ghy dat ick hier op wel letten moet?
A. Om datter vele, oock sommighe gheleerde Mannen, hier op niet lettende, ofte
dit niet
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verstaende, van dese goddelicke ruste en vrede hebben quaet achterdencken, vreese
en opinie; jae quaet oordeel strycken, meenende dat sy een valsche ledigheyt is, die
naer de rechte reden, naer alle Theologie en oordeel vande H. Kercke verfoeyelick
is. Daer nochtans dese ruste soo Heyligh en Goddelick is, in haer begrypende soo
verheven Acten van wille en liefde, als de voorseyde zyn, te weten besittinghe Godts,
ghenietinghe, omhelsinghe, &c. ghelyck men uyt de Philosophie, Theologie, ende
de H. Vaders soude connen betoonen, principalick uyt den H. AUGUSTINUS in
verscheyde plaetsen, bysonderlick lib. 6. de Trinit: cap. 9. alwaer hy seght, dat den
wille eenen Act heeft die hem eyghen is, die is eenen Act van vast-houdinghe, ofte
omhelsinghe, ende ghelyck besittinghe &c. Vide D. BONAVENT: de VII. itin itin: 6.
d. 6.
't Is desen Act, ofte Acten, dese of soodanighe werckinghen die de Ziele cryght
door de goddelicke vereeninghe; 't is een besittinghe, eene omhelsinge, een
smaeckinge, een genietinge van haeren Godt, die sy nu gevonden heeft, ende gelyck
een vast-houdinge. Daerom seyde de geestelicke Bruydt in't Boeck der Sangen, dat
sy haeren Beminden naer veel soecken ten lesten gevonden hebbende, hem soude
vast-houden, ende niet laeten gaen: Tenui eum nec dimittam. Ende met goede reden
soeckt de Ziele, die hem gevonden heeft, hem vast te houden: Want haer dunckt dat
sy niet meer te wenschen en heeft. Alle haere crachten zyn soo voldaen, dat sy noyt
en soude willen laeten dese vreedsamige stilligheyt, seght de H. THERESIA, die van
dese ruste veel geschreven heeft. Sy noemt oock dese gesteltenisse eene
verslondentheyt ofte
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opslockinge der crachten, om dat sy metter daet zyn gelyck ingeslockt, en verslonden
in Godt; soo dat sy hun selven niet meer en sien, hun selven niet meer kennende, soo
lange als dese gesteltenisse deurt, om dat sy zyn geheel verafgrondight en verloren
in Godt. Den H. FRANCISCUS DE SALES in sijnen Boeck vande Liefde Godts, alwaer
hy de Ziele, die in dese gesteltenisse is, vergeleken hebbende by een suyghende
kindt, besluyt op dese maniere. [Het is het selve vande ziele die in vrede en ruste is
voor Godt: Want sy suygnt by-naer ongevoelick de soetigheyt van dese
tegenwoordigheyt, sonder te discoureren, sonder wercken, en sonder iet te doen door
haere crachten, 'ten zy met het poinct vanden wille, die sy soetelick ende ghelyck
onbemerckelick roert, als den mondt door welcken incomt de ghenoeghte ende
versaedinge die sy heeft in't genieten van de goddelicke tegenwoordigheyt.
Dese Heylighe ruste wordt somtyts oock genaemt den geestelicken slaep der
crachten: Ende door desen naem wilt-men segghen, dat de crachten onser ziele niet
meer in roeringe en zyn ghelyck sy gemeenelick zyn; maer dese hunne beweginge
ende beroerte op-gehouden zynde, soo zyn se gelyck slaeperich, ende slaepen in den
schoot Godts; maer het herte waeckt, gelyck die seght Cant. 5. Ick slaepe, ende myn
herte waeckt.
Dese Heylige ruste dan, soo gy siet, heeft verscheyden naemen, ende soud'er noch
meer connen hebben, die haer soo wel, of beter souden connen dienen ofte
toecommen, door het verscheyden goet dat sy in haer besluyt: maer wort gemeenelick
ruste genaemt, om dat dese hier
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meest gevoelt wordt: Want sy is hier soo groot, dat sy haer niet alleenelick uyt en
streckt tot geheel de ziele, maer oock tot het lichaem; soo dat het somtyts sy selven
qualick soude derven roeren, uyt vreese van dit te beletten, of te verliesen, gelyck
de H. THERESIA seght. Alle het ander dat de ziele hier ontfanght, is ongevoelicker,
en soo kenbaer niet, om dat de crachten gelyck verlooren zyn in Godt, ende daer
geen bysonder en bescheyden reflexie op en connen nemen. Den wille met sijne
liefde gaet binnen by den Koninck, maer het verstant en memorie en staen maer
aende deure, volghens dit gemeen spreeckwoordt der geestelicke: Charitas intrat,
scientia foris stat: De Liefde gaet binnen, de kennisse staet buyten.
122. V. Waer door geschiet het, dat sommige, die in dese gesteltenisse schynen
te zyn, segghen dat sy niet en doen ofte wercken?
A. Dit geschiet ten eersten, om dat de cranckheyt van hun gesichte haer niet uyt
en streckt tot soo geestelicke saecken, gelyck die zyn die hier gedaen worden. Ofte
ten tweeden om dat sy de saecke niet poinctuelick in en sien, maer alleenelick in't
grouve, ende gelyck van verre. Ofte ten derden om dat sy meenen dat sy niet en doen,
't en zy dat sy dat met moeyte doen, gelyck den H. AUGUSTINUS seght. Ofte ten
vierden om dat sy peysen dat sy niet en doen, 't en zy dat sy het doen op die gemeene
manier van welcke gehandelt is op de 93. Vraeghe.
Door dese redens geschiet het, dat sommige eenvoudige menschen, oock die in
dese wegen seer gevoordert zyn, als men hun vraeght, wat dat sy doen, antwoorden
dat sy niet met allen en doen; maer als-men hun in't bysonder wel
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ondervraeght en onderwyst, soo sien sy wel, dat sy altyt wercken op de voorseyde
geestelicke maniere.
123. V. Welcke is hier de SEVENSTE werckinghe Godts in de ziele?
A. Dese is eene bysondere verlichtinghe des verstants, ende verheven kennissen
die Godt in het selve stort: vande welcke hy by den Godtvruchtighen THOMAS A
KEMPIS seght: Ick verheffe op eenen ooghenblick een oodtmoedigh gemoet, soo, dat
het meer redens vande Goddelicke waerheyt begrijpt, als dat het thien jaeren
ghestudeert hadde inde schoolen: ofte als wy door ons verstant souden connen
achterhaelen, soo de H. THERESIA seght. Van dese verlichtingen seyde eens den
geleerden ende godtvruchtigen P. LESSIUS aen eenen grooten Prelaet, hem toonende
de Bibliotheque van't Collegie van Loven: Siet, myn Heer, wat al Boecken daer zyn:
Maer een luttelken van't Goddelick licht is meer weerdt, als al dit.
Somtyts worden hier in't verstant ghedruckt verheven kennissen van Godt, en sijne
goddelicke volmaecktheden; somtyts vande verholentheden der H. Schrifture, ende
vande Mysterien des Geloofs: Somtyts kennissen van vaste en hooghe waerheden,
die dienen voor fundamenten van groote volmaecktheyt: by exempel, wat een groote
wysheyt het is te beminnen de ver[ach]tingen ende veroodtmoedingen: item vastelick
te gelooven dat de aermoede, behoeftigheyt en beroovinge van alles een grooten
schat is. Item wat een groot goet het is geerne te lyden, dat men overwonnen, verplet
ende beschimpt wordt van die ons ongelyck doen, &c. Datmen schroomen moet al
dat de weireldt bemint
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en omhelst, ende omhelsen en begheeren met alle onse macht, dat onsen
Salighmaecker bemint ende omhelst heeft. Dat men de creaturen moet achten als
stricken, gheleyt om ons te doen vallen: dat men de eerste beweghinghen moet
wederstaen, ghelyck wy de vrywillighe sonden doen: dat wy cleene onvolmaecktheden
moeten ghevoelen, ghelyck of het groote sonden waeren: dat wy onse ydelheden
moeten beweenen, ghelyck of het sacrilegien waeren: ende oock strenghelick straffen
onse fauten, door onwetentheyt, onbedachtheyt, en onvoorsichtigheyt ghedaen. Door
sulcke maxymen wordt het quaedt tot den gronde uyt-gheroeyt.
124. V. Welcke zyn de principaelste manieren, op welcke dese verlichtinghen
gheschieden? en moet-men daer niet voorsichtigh in zyn?
A. Aengaende de manieren: ten eersten worden sy somtyts door het Goddelick
licht in het verstant ofte ziele in-ghedruckt, op een onbekende en gheestelicke maniere.
Ten tweeden somtydts door visioenen, openbaeringhen, en vertooninghen. Ten derden
somtyts door inwendighe, ofte uytwendighe claere woorden. De eerste soorte is de
beste, ende volmaeckste. De tweede is onseker, ende daer can seer lichtelick bedrogh
in zyn, soo vande eyghen imaginatie, die dit can voorstellen, als van eyghen
interpretatie vande bediedinghe der gene die van Godt commen; als oock vanden
vyandt, die ghelyck de simme van Godt is, ende sich niet alleenelick en transfigureert
in eenen Enghel des lichts, maer oock in Godt selve. De derde en is soo veel bedrogh
niet onderworpen als de tweede; ende Godt ghebruyckt die dickmaels, als hy iemant
haestelick wilt tot de volmaecktheyt
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voorderen: gelyck de experientie dickmaels leert.
Aengaende de Voorsichtigheyt: Ten eersten men moet soodaenighe jonsten vande
tweede en derde soorte van Godt niet vraeghen, nochte daerom wenschen. Ten
tweeden als wy die ontfanghen, wy moeten ons wachten van ons selven daerom meer
te achten. De groote sondaers en heydenen selve hebben somtyts visioenen en
openbaeringhen ghehadt. Ten derden als ons door de selve iet gheleert wort, wy
moeten sien of dat over een comt met de leeringhe vande H. Kercke, niet naer ons
goetduncken, maer van die het verstaen. Ten vierden als sy ons bevelen iet te doen,
wy en moghen daer op niet voortgaen sonder raet en consent van die wy moeten
ghehoorsaem zyn, als het iet bysonders is; principaelick dat met onsen staet en conditie
niet wel over een en komt. Ten vyfden moet-men wel sien wat uytwerckinghe sy in
ons doen; of sy ons brengen tot een waerachtigh verloochenen van ons eyghen selven,
tot oprechte ootmoedigheyt, en andere deughden. Ten sesden, is't dat de verlichtinghe
in woorden bestaet; is't dat sy hunne uytwercken mede-brenght; is't datmen naer de
selve blyft in een groote ruste ende stilte; is't dat sy langhen tydtinghedruckt blyven
inden gheest, soo dat men-se langhen tijdt daer naer onthouden kan: Dit zyn goede
teeckenen, dat sy van Godt commen, seght de H. THERESIA. Ten sevensten als-men
naer al dit noch twijffelt van wie de verlichtinghe comt, men moet sy selven niet
pynighen om dit voorder te ondersoecken, als sy ons treckt tot het goet dat met onsen
staet over-een-comt; maer men moet dit volbrenghen, en de reste laeten vaeren. Men
verhaelt van eenen Religieus der Societeyt JESU,
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dat als hy hier in te seer bevreest, synen tydt verloos in soodaenighe ondersoeckinghe,
den Heere hem eens seyde, als-men iemant eenighe vruchten gheeft met den tack
daer sy op staen, wat doet hy? hy antwoorde, ick meyne dat hy de vrucht eet, en den
tack wegh-worpt. Den Heere seyde, doet oock alsoo.
125. V. Welcke zyn de profijtighste ende gemeenste verlichtinghen ende kennissen,
die den H. Gheest in dese zielen stort, die sy aldermeest moeten waernemen?
A. Het zyn verlichtinghen en kennissen van hunne ghebreken, en van hunnen NIET,
en van dat sy moeten doen en laeten om wel voort te gaen in de deught ende
volmaecktheyt; en dese moeten sy wel gaedeslaen. Den H. BERNARDUS seght, dat
dien H. en soeten Gheest niet het minste strootien, of paillie en sal laeten in het herte
dat hy besit; maer dat hy het al sal verbranden door het vier van een subtylste toesicht.
Is't dat wy wel letten op sijne inlichtinghen, en wel hooren naer sijne inwendighe
inspraecken, hy sal ons leeren onderscheyden tot het minste sierken toe, wat hem
mishaeght, en onsen voortganck belet: hy sal ons doen sien, dat een cleen onnut
pleysier, ofte vermaeck datmen houdt, al is't maer habituelick, ende al is't dat men't
niet teenemael vrywilligh en aenveert, en alleenelick maer door ghedooghinghe; dat
de curieusheydt in kleene saecken, te veel ghemeenschap oock met goede persoonen,
een ooghe gheslaghen op een voorworp sonder noot of reden, dat dit al overtolligh
is, en beletsels vande Goddelicke vereeninghe. Laet ons dan inwendigh in ons selven
woonen, de deuren en vensters der sinnen sluyten, vluchten alle soor-
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ten van vermaeck, gheen onnutte wercken doen, gheene indruckinghe aenveerden
van iet dat niet noodigh en is, ons herte ghedeurigh ydelen van alle dinghen, ende
ghedeurigh by desen grooten Meester te schoole gaen inden gront van onse ziele
(want 't is daer dat hy schoole hout) ende hy sal ons alles leeren, ende door den soeten
treek van synen Gheest leyden tot een soo groote vereeninghe met hem, dat wy sullen
ghevoelen dat hy in ons leeft, in ons werckt, ons regeert en bestiert, ende ontsteeckt
met dat Goddelick vier, dat hy inde weirelt ghebracht heeft.
126. V. Welcke is hier de ACHTSTE werckinge Godts in de ziele?
A. Dese is de Gaeve der traenen, de welcke den H. Vader FRANCISCUS, den H.
IGNATIUS, den H. XAVERIUS, en andere in't peryckel ghebracht heeft van hun ghesichte
te verliesen.
Willen wy de traenen in hun selven aensien, sy en zyn gheen bysonder saecken;
maer men moet hunnen oorspronck aenmercken, ende alsoo desen hunnen oorspronck
verscheyden is, soo zyn sy oock, en soo zijnder verscheyden soorten der selve. Ick
en wil hier maer van drye soorten wat segghen.
De Eerste soorte is, of zyn naturlicke traenen, die spruyten uyt een natuerlicke
teerheyt des gemoedts die sommighe hebben, principalick Vrauwen en kinderen,
door welcke sy lichtelick traenen storten, als hun iet overkomt dat tegen hunnen sin
ende wille is. Dese teerheyt en is gheen deught, maer is evenwel goet, ghelijck de
hartheyt en onbeweghelickheyt van ghemoet quaet is.
De tweede soorte, zijn boven-naturelicke traenen, die voortkommen uyt een teerheyt
en be-
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weghelickheyt van ghemoet, die Godt bysonderlick instort, door welcke men daeghen
en nachten ghelyck in traenen soude swemmen. Somtyts een woordt datmen verstaet,
ofte leest, een ooghe gheslaeghen op ons voorgaende sonden, ofte op't lyden des
heeren, ofte op eenigh beeldt, ofte iet anders, is ghenoegh om ons te doen storten
een beke der traenen. Soodanigh waeren de traenen vanden H. FRANCISCUS in't eerste
van sijne bekeeringhe, naer dat den Heere hem door eene schoone openbaeringhe
gheheel syn lyden vertoont hadde: insghelycks oock die vande H. BRIGITTA, van de
S. ANGELA van Fulginien, ende andere. Dese traenen zyn seer goet en aenghenaem
aende ooghen Godts: ende sy zyn ordinairlick bitter, en vergheselschapt met een
groote droefheyt.
De derde soorte zyn die spruyten uyt een teerheyt en beweeghlickheyt die Godt
stort in den Gheest, door de overvloedigheyt van syn Goddelick licht en jonsten die
hy daer gheeft. Soodanigh waeren de traenen vanden H. FRANCISCUS daer naer;
principaelick de leste jaeren syns levens, die soo overvloedigh waeren, dat hy daer
van bynaer blindt wierdt, en als den chirurgyn hem seyde, dat hy de traenen moeste
laeten, ofte dat hy heel blindt soude worden, soo antwoorde hy, dat men om de liefde
van het ghesicht, dat wy met de vlieghen ghemeen hebben, niet en moesten in't minste
verstooten de besoeckingen van het eeuwigh licht. Dese traenen zyn seer soet, en
zyn meer traenen van liefde, als van droefheyt: en sy hebben ordinairelick seer
verheven en verborghen inwerckinghen Godts in den Gheest, mede-gaende. Somtyts
een enckel ghedacht of ghepeys van onsen Heere, op syn H.
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Moeder, ofte andere Heylighen, is ghenoegh om die met overvloedigheyt te storten.
127. V. Welcke is hier de NEGHENSTE werckinghe Godts in de Ziele.
A. Dese is een Inghestorte INWENDIGHE EENIGHEYT, door de welcke de ziele, al
is't dat sy is in't midden van't ghewoel des weireldts, nochtans inwendigh soo stil is
en gherust, al of sy waere in't midden vande wildernissen van Egypten. Soodanigh
was de eenigheyt van veel heylige en Apostolycke Mannen in't bekeeren en helpen
der zielen; als vanden H. PHILIPPUS Nerius in 't midden vande Stadt van Roomen,
en van ontallicke affairens, die syn liefde hem dede ondernemen. Hy hadde een
begheerte om hem te vertrecken in een Wildernisse; maer den Heere liet hem weten,
dat hy hem wilde eensaemigh hebben binnen Roomen, niet in uytwendighe eenigheyt,
maer in dese inghestorte, daer wy van spreken. Dese hadde oock den H. ANTONINUS
Arsch-bisschop in't midden van alle sijne affairens; insghelycks den H. FRANCISCUS
DE SALES in't midden der maeltyden, inde welcke hy, genoot zynde, hem liet vinden:
ende hier over ghevraeght zijnde van een treffelick persoon, die hier in verwondert
was (uyt wiens relaes wy dit weten) heeft hy gheantwoort, dat hy dit dede, om dat
hy wiste datter om syne tegenwoordigheyt veel sonden gelaeten wierden, en dat hy
inwendigh aldaer soo innigh en eenigh coste zyn, al oft hy inde Kercke alleen hadde
gheweest.
Ick hebbe gheseyt inghestorte eenigheyt: om dat de ziele alhier gheen ghewelt en
moet doen; nochte daer toe trachten, gelijck in die inwendige eenigheyt, van welcke
hier vooren ghesproken is
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op de 61. Vraeghe, die maer vercreghen en is, ende niet ingestort, gelijck dese, de
welcke de ziele van selfs ghegeven wordt, en sy wordt'er van haeren Beminden
in-ghestelt, op dat hy aen haer alsoo sonder beletsel soude moghen spreken aen haer
herte, en sy aen hem; volgens sijn belofte by den Propheet OSEAS c. 2. alwaer hy
seght, Ick sal haer leyden inde eenigheyt, en spreken aen haer herte. Dit is het eynde,
om 't welck hy die gheeft: waerop de ziele die-se ontfanght wel letten moet, om die
niet te vergeefs te ontfanghen, en onnuttelick te laeten voorby-gaen. Want sy moet
dese jonste des Heeren behoorelick beantwoorden door haer met gheheelder affectie
tot hem te keeren, en te hooren wat den Heere haer segghen wilt, en sy hem
antwoorden moet. Sy moet haer oock wachten van haer te begeven tot onnoodigh
hanteren met de creaturen, op pretext dat sy door die jonste van hun gheen beletsel
en ghevoelt, niet meer dan dat sy alleene waere; want dese hanteringe soude haer
lichtelick van die jonste berooven. Sy moet bysonderlick volgen den raedt die den
Enghel des Heeren aen den H. ARSENIUS gaf, seggende: Vlucht de menschen, swijght
en rust.
128. V. Waerom hebt ghy gheseyt onnoodigh hanteren, &c.
A. Om dat-men als de hanteringhe met de creaturen noodtsaeckelick is, ofte door
den wille Godts, ofte door de liefde, ofte gehoorsaemheyt, by exempel, om de sondaers
te bekeeren en helpen, &c. als-dan op pretext van dese jonste niet en magh dese
wercken willen ontvluchten: want sy wordt dickwils aen heylighe en Apostelijcke
mannen gegeven, op dat sy die wercken souden konnen doen, sonder hinder van
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hunnen gheest. Ende dit en is niet alleen te onderhouden in dese jonste der ingestorte
eensaemheyt; maer oock in alle andere, dat-men om de selve niet en magh ontvluchten
de uytwendighe goede wercken die ons door den waerachtigen (ende niet alleen
schijnbaeren) wille Godts, ofte door de liefde, ofte gehoorsaemheyt opgeleydt worden,
ofte andere, die onse conditie ofte staet verheyscht. Ick segge waerachtighen, &c.
om dat dickmaels iet schijnt sijnen wille te zijn, dat inder daet dien niet en is. Godt
wilt dat wy al goede wercken doen; maer hy en wilt niet dat alles van een yder altijdt
gedaen wordt. Hy en wilt niet dat een yder hem altijdt sal begheven tot den dienst
der siecken, om sondaers en heydenen te gaen bekeeren, &c. Als MARTHA versochte
de hulpe van haere Suster MARIA, het scheen dat de liefde dit oock verheyschte;
maer den Heere en wilde niet; hy wilde dat MARIA by hem bleef. Veele hebben willen
door hunnen yver groote saecken doen; maer om dat sy dat wilden sonder, of teghen
sijnen wille, soo en hebben sy maer schaede en schande behaelt, gelijck die Priesters,
van welcke spreeckt het 1. Boeck der Machabëen in't 5. cap. die sonder den wille
Godts wilden ten strijde gaen. Den wille Godts dan is onsen oppersten reghel.
Maer om dien in alles wel te kennen en onderscheyden, is'er groote voorsichtigheyt
noodigh, ende oock goeden raedt, van die het verstaen, in wercken van bysonder
ghewichte, ofte ghevolgh.
Men moet dan alle onnoodighe hanteringhe met de menschen, en onnoodighe
uytwendighe wercken in desen staet der Goddelicke inwerckinghen vlieden, als het
bederf van vele zielen,
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die noyt waerachtighen voortganck en doen, om dat sy de gratien, die sy van Godt
ontfanghen, soo lichtelick kommen te verliesen, of te bederven, om dat sy hun soo
lichtveerdelick uytstorten tot uytwendighe conversatien en wercken: maer die
noodtsaeckelick zijn, moet-men vlytelick aenveerden, ende op een goede maniere,
die desen staet verheyscht, volbrenghen.
129. V. Op wat maniere moet-men hier de uytwendighe wercken doen?
A. Om dit wel te verstaen, gy moet aenmercken, datter naer de voorseyde wercken
en jonsten Godts gemeenelick iet overblijft inde ziele, principalick van d'ingekeertheyt
en tegenwoordigheyt Godts, van sijne liefde en vereeninge: maer bysonderlick
wort-men ghewaer, datter blijft een soet, stil, eenvoudigh en vreedsaemigh gemoet,
met een minsaemheyt, die men inden handel en conversatie van soodaenighe
dickmaels kan bemercken. Dit al moet-men soecken eenvoudelick te bewaeren.
Men moet dan alhier, dat is in dese tweede Dagh-reyse, de wercken, diemen doen
moet, met de voorseyde ghesteltenisse aenvatten, en uytwercken, als den wille Godts,
ende om hem Ende als de wercken seer verstroyende zijn (als koopen, of verkoopen,
rekenen, &c.) al moet men voor dien tijdt sijn gemoet, ofte om beter te segghen, sijn
verstant, en geheel sy selven naer het nederste deel tot dit keeren, soo dat-men
diesvolghens sijnen Goddelicken voorworp niet genieten en kan, soo moet-men dese
wercken alleen doen in een stille vrede, en voor dien tijdt den selven eenvoudelick
laeten ('t en waere somtijdts gelijck op eenen oogenblick tot hem minnelick
versuchtende, dat-men wel doen kan, en
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behoorde te doen) en alle passien uyt dese wercken sluyten, als van driftigheyt,
haestigheyt, begheerte, ghenegentheyt tot winste, vreese van verlies, &c. maer die
wercken simpelick doen, ghelyck sy ghedaen moeten zyn. Is't dat de ziele die op
dierghelycke maniere doet, sy sal gewaer worden, dat soo haest als sy ghedaen zyn,
haeren Beminden sich terstont in haeren grondt sal kenbaer maecken, en haer innighe
vrede en stil gemoet sal van selfs wederom vloeyen uyt, en in syn source. Ende hier
op moet de innige ziele wel letten, om op soodaenighe maniere haere wercken te
doen. Is't dat sy dit doet, soo en sullen haere wercken haer niet hinderen, noch haeren
Beminden ontnemen, al moeste sy oock een gheheel Legher Soldaeten commanderen.

De V. Lesse
Van eene generaele reforme van Ziele en Lichaem, die den H. Gheest alhier
doet.
130. V. ZYnder noch eenighe bysonder werckingen die Godt hier inde ziele doet?
A. Ick soud'er u noch veel konnen bybrenghen; maer om niet te lanck te maecken,
soo sal ick u in't kort alleen een generaele werckinge van dien Goddelicken Gheest
voorstellen, die de reste bynaer al in haer selven sal begrijpen.
131. V. Welcke is dese?
A. Dese is een GENERAELE REFORME, verbeteringe ende herstellinge van ziele en
lichaem, en hunne krachten en deelen, de welcke den H. Gheest door sijn Goddelick
licht, gaeven, en
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verscheyden werckingen doet in dese Dagh-reyse, en noch meer inde naervolghende:
door welcke hy den gheheelen mensch reformeert, en fatsoeneert naer het beeldt en
ghelijckenisse van CHRISTUS onsen Heere. Ten eersten wat aengaet alle deught en
volmaecktheyt van syn heylighe Menscheyt. Ten tweeden wat aengaet alle syn Lyden
ende Cruycen. Ick hebbe op de tweede Vraeghe geseyt, dat onse volmaecktheyt
bestaet in een ghelijckenisse ofte overeencomminghe met onsen Heere en
Salighmaecker: Dat den hemelschen Vader hem aen ons ghegheven heeft als een
model, en patroon, het welcke wy moeten naer-maecken en naervolgen. Daerom
seght den H. Apostel PAULUS Rom. 8. dat hy wilt dat alle syn uytverkoren ghelyck
worden aen het beeldt van synen Sone: En op verscheyden andere plaetsen vermaent
hy ons, dat wy ons moeten becleeden, en aentrecken dien nieuwen Mensch, en
aflegghen dat beeldt en ghelyckenisse van dien ouden mensch, den ghevallen Adam
met alle syn bedervelickheyt en ongeregheltheyt, die hy door syne sonde ghekreghen
heeft, en wy van hem gheërft hebben, en door onse eyghen sonden vermeerdert.
Hier toe hebben wy ons beste ghedaen inde eerste Dagh-reyse, en moeten nogh
ghedeurigh doen tot het eynde van ons leven: Maer om dat al dat wy doen, en konnen
doen, seer luttel is, daerom komt hier dien oppersten meester den H. Gheest selve
syn handt aen 't werck te steken, en door syn Goddelick licht en werckinghen ons te
verbeteren en te herstellen, om van een yder van die dees wegen wandelen, eenen
nieuwen mensch te maecken naer het beeldt en ghelyckenisse van het voorseyde
beeldt van dien Godt en Mensch.
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132. V. Ick bidde, seght my aengaende het eerste wat dat dien Goddelicken Gheest
doet in elck Deel, en inde krachten, de Passien, &c. en gheeft my een Anatomie ofte
Ontledinghe van desen nieuwen Mensch naer alle syne Deelen.
A. Ick sal het geirne doen. Maer ghy moet weten, dat den Apostel voorseyt somtyts
den nieuwen mensch neemt voor die door de heylig-maeckende gratie, en ander
gaeven in't doopsel ontfanghen, inwendigh in sijn Ziele ghesuyvert en vernieuwt is,
en voor soo veel vercreghen heeft een bysonder gelijckenisse met CHRISTUS,
bysonderlick door dat altydt-deurende merckteecken, dat men in het doopsel
ontfanght: het welcke ghelyck de lyvreye van CHRISTUS is. Daerom seght den
Apostel, dat al die in CHRISTO ghedoopt zyn, hun met CHRISTUS bekleedt hebben.
Maer dese vernieuwinghe die inde ziele gheschiet, en neemt niet wegh, noch en
verbetert, en reformeert soo seer niet die bedervelickheyt, ongeregheltheyt, en die
erfgoederen, ofte (om beter te seggen) ellenden, die wy door de Erf-sonde van Adam
ghekreghen en gedeelt hebben, soo in Ziele als in Lichaem, en hunne Krachten,
ghelyck doet dese extraordinaire vernieuwinge, vande welcke wy spreken, de welcke,
al is't dat sy die ten gronde niet uyt- en roeyt, nochtans hun cracht beneemt, en hunne
uytwerckinghe belet. Siet, hier volght het ghene ghy vraeght.
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Anatomie vanden nieuwen mensch
Die vanden H. Gheest gheschaepen is in gherechtigheyt en waere Heyligheyt,
naer het Beeldt ofte Ghelyckenisse CHRISTI.
133. V. OM van het uytwendigh te beginnen wat doet den H. Gheest aengaende het
LICHAEM?
A. Desen Goddelicken Gheest op de voorengheseyde maniere inde ziele blyvende
en woonende, en willende alles stellen en fatsoeneren naer de Mode vanden nieuwen
Mensch, stort ofte veroorsaeckt door syne gratie in het Lichaem een seker gemaetighde
ghesteltenisse, door welcke het lichaem wederstaet alle quaede geneghentheden, en
gehoorsaem wort aenden Gheest ende reden; de ziele niet treckende tot eenighe
voldoeninghe, die contrarie is aende Deught. Door dese ghesteltenisse wort verbetert
een seker swaerigheyt, die als een ghewichte de ziele beswaert en neder-druckt tot
ongehoorsaemheyt; ghelyck sy oock verbetert de naturelicke driftigheyt, die spruyt
uyt de groote levendigheyt des Bloedts en humeuren, die hier versoet, en verstorven
wort.
Dese en achten niet veel het tractement van hun lichaem, aengaende het ghemack
en ongemack, liever hebbende het slechtste als het beste;
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oock aengaende eene redelicke strengigheyt en pyne des selfs. Sy trachten hun lichaem
wel te reguleren met een groote modestie in alle syn wercken en roeringhen. Hier
van worden seer ghepresen den H. MALACHIAS Bisschop, den H. BERNARDUS, en
den H. IGNATIUS, die soo gheschickt was in maniere van doen en zeden, dat hy noch
handt, noch ooghe, noch eenigh lidtmaet en roerde sonder reden; ende al gaende,
staende, sittende, en ligghende, de gheschicktheyt onderhoudde. Den H. LUCIANUS
Priester en Martelaer bekeerde veel Heydenen, alleenenelick door syn uytwendigh
ghelaet: Waerom den Keyser, die hem dede dooden, hem noyt en derfde aensien.
134. V. Wat doet hy aengaende de SINNEN?
A. Hy leert, en doet de sinnen altydt houden in verstervinghe, hun ontreckende
alle voldoeninge die sy uyt hunnen voorworp selfs souden moghen trecken buyten
de nootsaeckelickheyt: dit houdende voor eenen generaelen Reghel. Hy leert oock
die wel te bewaeren, soo dat sy in alles wel ghereguleert worden, op dat door hun
niet en comme in het herte, dat schaedelick zy aende deught.
Dese Sinnen krijghen in hun ghelyck een boven-naturelicke maniere van wercken,
die over een comt met de gratie, in't sien, in't hooren, in't smaecken, &c. Hunne
werckinghen geschieden op een seker maniere, eenvoudigh, recht en wel gheschickt;
meer naer de Maniere en Mode des Hemels, als des weireldts; soo dat het vermaeck,
dat de Nature hier in gewaer wordt, haer ghelyck niet en raeckt, noch aen en gaet,
maer verheft tot Godt. Den H. IGNATIUS seyde, dat hy niet en hadde connen leven,
had'er in hem iet gheweest dat niet Goddelick en was.
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135. V. Wat doet hy aengaende de IMAGINATIE?
A. Dese kracht wordt in hun door syne gratie verheven, ghesuyvert en geschickt;
verheven door schoone boven-naturelicke verbeeldinghen, door welcke sy volmaeckt
en versterckt wort, en krijcht groote en hooghe kennissen van Goddelicke saecken
en waerheden.
Sy wordt ghesuyvert van aerdtsche slechte verbeeldinghen, die haer pleghen te
quellen, beletten, ende troubleren.
Sy wordt wel gheschickt door een bysondere maniere van te ontfanghen de
naturelicke verbeeldinghen, die andere menschen door ghebrekelickheyt of cranckheyt
lichtelick vermaecken, beroeren, en quellen: maer dese ontfanghen die sonder
indruckinghe, gelijck of sy die maer van verre en saeghen, en hun niet en conden
raecken.
136. V. Wat doet hy aengaende de PASSIEN?
A. Sy worden hier door die gratie vanden H. Gheest ghewortelt, verbetert, en
ghereguleert in de liefde die hier herstelt wordt. Want de ziele wordt heel verlieft op
Godt, en vervult met een soete genegentheyt, die haer drijft om hem in alles te
beminnen. Sy krijght oock een bysonder liefde tot haeren Godt en mensch als tot
haeren Bruydegom: ende oock tot sijne H. Moeder: ende oock een teere affectie tot
alle menschen, en hunne saligheyt; bysonderlick tot arme menschen; jae selve tot
alle creaturen, oock onredelicke en ongevoelicke.
Daer-en-boven de begheerten worden hier oock wel ghestelt: de quaede en
schaedelicke worden verdruckt en vernielt, de goede verbetert ende ghesuyvert van
hunne onvolmaecktheyt.
Insghelijcks worden hier oock verbetert ende herstelt alle andere passien, als haet
ofte af keer, blijdtschap, droefheyt, vreese, schaemte, gramschap, &c.
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137. V. Wat doet den H. Gheest aengaende de MEMORIE?
A. De Memorie is ghelijck den wortel van alle goedt dat in den mensch gheschiet
door verstant, wille ende wercken. Dese cracht wordt door hem oock herstelt,
verbetert, ende ghereformeert, alswanneer hy in haer beghint bovennaturelick te
wercken.
Ten eersten hy ydelt haer, jae soo het schijnt, hy doet haer gelijck te niet, haer alles
wegh-nemende, uytghenomen de ghedachtenisse Godts: ende en laet haer maer een
luttelken ghedachtenisse der dinghen, die sy behoort, of moet doen, volghens haere
verbintenissen. Hy maeckt de ziele ydel vande andere en ordinaire voorworpsels, en
van al dat menschelick is; soo dat het schijnt dat sy inde weireldt niet en is, dan als
een vremdelinck in een onbekent landt, ende vindt haer selven verafgrondight in
Godt, ende sijne liefde; al is't dat sy veel affairens, en veel te doen heeft. Soo haest
als een werck ghedaen is, sy vindt haer ydel daer van, en sy is ghelijck iemandt die
niet te doen en heeft, haer connende van alles aftrecken, ghelijck of'er niet en waere.
Ten tweeden vervult haer; te weten, met veel kennissen en verlichtinghen (vande
welcke de memorie ghelijck het magasijn is) door welcke sy nochtans niet en verliest
haeren vrydom, die sy door de ydel-maeckinghe ghekreghen hadde.
Ten derden hy bestiert haer: het welcke hier in bestaet, dat Godt (die hier den
gheest besit) in alle occasien, inde welcke sy iet moet doen, of spreken, dese memorie
verweckt, haer doende te vooren commen al dat nootsaeckelick is, met groote
lichtigheyt, ghelijck of sy het al teghenwoordigh hadde. Soodanighe worpen alle
hunne
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sorghvuldigheyt op Godt: sy zijn gheheel met hem becommert: ende hoe beter sy
met Godt zijn, hoe beter en lichter sy vinden wat sy moeten doen of segghen,
verghetende terstont wat sy gheseyt hebben, ende alleen aendachtigh zynde tot het
ghene sy daedelick segghen en doen moeten. De ziele is hier inde handen Godts, van
alles gheydelt wesende, en nochtans tot alles bereet.
138. V. Wat doet hy aengaende het VERSTANT?
A Hy herstelt, verbetert, en reformeert oock dese kracht, ghelyck de memorie,
door de Ydelmaeckinghe, vervullinghe en bestieringhe.
Ten eersten hy maeckt het Ydel, en houdt het Ydel van syne ghewoonelicke
manieren van verstaen, en naturelicke begrypinghen. Het wordt gelijck vernietight
in sijn naturelick licht, op dat het bequaem soude worden, en blyven, om het
Goddelick licht in de plaetse van het naturelick te ontfangen: en door het selve
Goddelick licht geleydt en bestiert te worden, om dat de goederen, die het verstant
hier sal moeten genieten, te boven gaen alle andere overvloedigheyt.
Ten tweeden hy verlicht het verstant met veel verlichtingen en kennissen van vaste
en verheven waerheden, gelijck ick hier vooren geseyt hebbe op de 123. Vraeghe.
Item met wetenschap van veel noodtsaeckelicke dingen; somtijdts met licht om de
gheesten te onderkennen, met bescheydentheyt om het binnenste der zielen te
doorgaen, met wijsheyt om raedt te geven, &c.
Ten derden hy bestiert het verstant door een bysonder licht dat hy daer in stort,
dat is een verheven Goddelick licht (seght den S. JOANNES A CRUCE) dat alle
naturelick licht te boven gaet, en het welcke op naturelicke wijse in't
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verstant niet vallen en kan: om tot het welcke te konnen geraecken, en sich daer mede
te konnen vereenigen, en soo goddelick te worden inden staet der volmaecktheyt,
het verstant heeft moeten gesuyvert worden, en vernietight in sijn naturelick licht.
De ziele siet hier alle dingen aen met een ander ooge, als te vooren; jae soo
verschillende vande selve, als dit licht vande gratie des H. Gheests verschilt vande
sinnen, en het menschelick van het goddelick. Ick hebbe hier vooren op de 125.
Vraege hier van oock gehandelt.
139. V. Wat doet den Heyligen Gheest inden WILLE?
A. Dese soo edel kracht wort hier oock van hem gesuyvert, herstelt, en
ghereformeert. Eerst door ydelmaeckinge. Ten tweeden door Gerechtigheyt. Ten
derden door ontstekinghe.
Soo dan ten eersten, den wille wort hier gheydelt, ghesuyvert, en ontbloot van alle
aencleventheyt, gheneghentheyt, en naturelicke affectie tot alles dat ghy sout peysen;
van allen smaeck, troost en ghenuchte der selve; 't zy dat sy dadelick, 't zy dat sy
habituelick zyn, ofte door een ghewoonte verkreghen: Ende dit doet den Beminden
door inwerckinghe en soete treckinghe van syn gratie, door welcke hy syne
goedertierentheyt aende ziele te smaecken gheeft, om dat sy hem alleene aenhanghen
soude.
Ten tweeden den wille krijght hier eene gherechtigheyt, dat is eene sincere affectie
tot sijnen dienst; soo dat de ziele met een aldergrootste begeerte in alles soeckt het
wel-behaegen Godts, boven al datter is. Dit wordt genaemt de rechte suyver intentie,
wiens principaelste eynde is de eere en wille Godts, de welcke alhier in ee-
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nen verheven graet, in haer gelijck ingestort is, en sy is besittende, niet anders siende
en smaeckende in haer selven als dien Goddelicken wille.
Ten derden den wille wordt hier ontsteken door een brandende liefde tot Godt, tot
sijnen wille, en alles dat hem aengaet, door welcke de ziele geaffectioneert wordt tot
hem; soo dat sy tot het minste intrest Godts, ofte verklaeringe van sijnen wille,
ontsteken wordt gelijck bus-poeder, als het vier daer op valt. Dese goddelicke vlamme
heeft drye qualiteyten: want ten eersten sy is vermaeckelick: ten tweeden sy is
verheven, om dat sy hemelsch is, het herte vervoerende tot die goederen van het
toekommende leven, en bereydt maeckende om gedeurigh te handelen met de Engelen.
Ten derden sy is heyligh, de ziele geneghen maeckende tot alle goedt, tot alle deught,
en dat het principaelste is, tot de goddelicke vereeninge.
133. V Wat doet den heylighen Gheest aengaende den GRONT der ziele?
Desen gront, van welcken hanght alle goedt der ziele, krijght oock van hem syne
herstellinghe, verbeteringhe en reforme, door dese vyf: Te weten: 1. Suyverheyt, 2.
Volmaecktheyt, 3. Gherustigheyt, 4. Claerheyt, 5. Vryheyt.
Ten eersten hy wort ghesuyvert van veel onbekende ghebreken, die in hem
verborghen waeren, vande welcke in't bysonder te handelen te lanck soude vallen.
Ten tweeden hy wort volmaeckt, om dat de deughden, en alderhande gheestelick
goet, dat de ziele van te vooren besat, dat maer en scheen ghelyck boven te swemmen,
nu in haer is ghegront, vast-ghestelt en ghelyck wesentlick geworden; soo dat de
oeffeninghe der deughden, die
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sy nu doet, niet en bestaet in eenighe driftigheyt, oft fantasie, inwendigh segghen of
woorden, in Passien, in ghevoelicke beweghinghen, in licht passerende en superficiële
begeerten; maer in eenen vasten, eyndelicken, en grondighen Wille.
Ten derden den grondt wordt hier gherust, verlost vande ghewoonelicke beroerten
en troubels, die spruyten uyt de groote levendigheydt, haestigheyt, heftigheyt,
geweldigheyt, en aldermeest uyt de passien: ende dat door de soetigheyt der gratie,
door die inwendige afgescheydentheyt en eenigheyt, de welcke het herte vervremden
van alles dat aerts is, en bequaem maecken tot een volkommen vrede.
Ten vierden wordt den gront oock verlicht en verklaert door het goddelick licht,
dat het inwendigh vanden mensch suyvert, en bequaem maeckt, om te sien de
boven-naturelicke dingen, maeckende den grondt klaer als cristalijn water of spiegel,
inden welcken Godt sy selven vertoont.
Ten vyfden den grondt wort teenemael Vry ghemaeckt en ontbonden van alle
affectien en gheneghentheyt tot alles dat de weirelt raeckt, niet soeckende, niet
wenschende, niet hopende dat tijdelick is, noch vreesende, wat het zy: waer uyt eenen
ongheloovelicken vrydom spruyt, uytgheroeyt wordende uyt den selven grondt alle
aencleventheyt die den mensch heeft tot sy selven, niet anders nu willende als Godt.
Een yder uytter bedorven nature peyst op sy selven, dat is op sijn vermaeck, eere,
ghemack, en profijt: maer Godt jaeght hier uyt alle dat peysen op sijn eygen intrest,
en stelt sy selven inde ziele: en soo wordt sy volmaecktelick vry en liber.
Siet, dit zijn al deelen en gelijck lidt-maeten
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van desen nieuwen mensch, die naer het beeldt van CHRISTUS, vanden H. Gheest
geschaepen is. Dit zyn al uytwerckinghen van dien Hemelschen Koninck en
Bruydegom, die hy werckt in de gene, in welcke hy sijne wooninge gemaeckt heeft;
al is't dat sy die altemael niet al en hebben, noch altijdt, en d'een meer als d'ander.
Desen nieuwen mensch wordt in desen tweeden staet begonst, en wordt allenskens
volmaeckter; maer inden derden wordt hy heel volmaeckt.

De VI. Lesse
Vande ghelijckenisse met den lydenden Christus.
141 V. IS'er noch iet anders in't welcke wy hier moeten naervolgen, en gelijck
gemaeckt, ofte naer-gebeelt worden naer het beeldt CHRISTI?
A. Sonder twijffel dat jae. Sonder twijffel wy moeten hem oock naervolghen in
sijn lijden en Cruys, wy moeten oock hem gelijck worden, en gheconformeert naer
het beelt vanden lijdenden CHRISTUS: want dit is den wille Godts, die den H.
Apostel PAULUS ons oock kenbaer maeckt Rom. 8. hier vooren. Hy seyde oock
Philipp. 2. Gevoelt in u-lieden dat is in CHRISTO JESU. Ende den H. Apostel PETRUS
1. Ep. 2. seggende, dat hy voor ons geleden heeft, om dat wy hem souden naervolghen;
het welcke hy getrauwelick gedaen heeft, oock tot de doodt des Cruys. Insgelijcks
den H. PAULUS seght Philip. 3. dat hy was van gelijcke gesteltenisse met de doodt
van CHRISTUS, configuratus morti ejus.
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Ende Gal. 2. Ick hen, seght hy, met CHRISTUS aen't Cruys ghehecht: Ick leve, nu
niet ick, maer CHRISTUS leeft in my.
142. V. Gy hebt my geseyt, dat dit leven hier gelijck eenen voorsmaeck des Hemels
is, hoe seght ghy, dat men hier alsoo lijden moet?
A. Dat ick u geseyt hebbe, is waerachtigh, maer en moet niet verstaen of genomen
worden voor altydt, maer alleen van, en voor den tydt der genietinghe, ende niet voor
den tydt van beroovinghe, van lyden en strijden: Al is't dat somtydts in dese
Dagh-reyse, en noch meer inde naervolghende, het lyden en Cruys aen sommighe
seer behaeghelick, smaeckelick, ende vermaeckelick is, ghelyck het was aenden H.
ANDREAS Apostel; ghy en moet niet peysen, datter eenighen staet der volmaecktheyt
is, hoe verheven hy magh wesen, die vry is van lyden en cruycen; maer ter contrarien
hoe volmaeckter hy is, hoe meer lyden datmen inden selven verwachten moet. Want
hoe volmaeckter eene ziele is, hoe meer Godt haer bemint, en hoe meer hy haer
bemint, hoe meer cruycen hy haer gheeft, om dat het zyn de kostelickste presenten
die hy inde weireldt gheeft: Soo dat het lyden de maete is van syne Liefde, en de
liefde de maete van het lyden, ghelyck seer wel seght de H. THERESIA inden wegh
der volmaeckt. 32. cap. het welcke seer troostelick is voor alle lydende zielen. Wie
heeft Godt meer bemint als synen eenighen Sone; ende nochtans wien heeft hy meer
doen lyden als den selven?
143. V. Hoe veel soorten van lyden of cruycen zynder in desen staet?
A. Daer zynder twee soorten. Vande eerste soorte zyn de ghemeene en ordinaire:
Vande tweede zyn de oughemeene en extraordinaire.
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Al is't dat gheheel het leven van onsen Heere (naer dat den H. BERNARDUS, en andere
HH. leeren) is een ghedeurigh lyden en cruys gheweest; hy heeft nochtans op eenen
ghestelden tydt, die hy daer toe verkoren hadde, willen oock uytwendigh lyden de
alder-meeste pynen, tot de bitterste doodt des Cruys.
Alsoo wilt oock den Hemelschen Vader, dat het leven van syne uytverkoren
Kinderen gemenghelt zy met veel Cruycen; maer voor die hy tot bysonder
volmaecktheyt brenghen wilt, stelt hy ghemeenelick eenen tydt, op welcke hy hun
seer groote en swaere Cruycen opleght, soo uytwendigh als inwendigh: Vande welcke
ick hier handelen moet.
144. V. Welcke is desen tydt van die EXTRAORDINAIRE Cruycen: en hoe langhe
deurt hy?
A. Aengaende het eerste, dat hanght aenden wille en voorsienigheyt Godts.
Sommighe hebben die in't beghinsel van't gheestelick leven, sommighe in't midden,
sommighe in't eynde, ofte in den derden staet, sommighe in't leste van hun leven.
Den H. GREGORIUS Paus heeft die gheleden de twee leste maenden van syn leven.
Den H. DOMINICUS tot een halve ure voor syn doodt. Maer het ghemeenste is, dat
Godt die gheeft in't eynde van desen tweeden staet, alsmen door den voortganck die
men hier ghedaen heeft, bequaemer en begheerigher is om te lyden, en door't lyden
bequaem ghemaeckt wordt, om in den derden staet ingheleyt te worden, aldus met
C H R I S T U S lydende en stervende, verrysende, en opclemmende tot den Hemel
van onsen gheest, om aldaer met hem, en den Vader inder eeuwigheyt te leven. Het
tweede hanght oock aenden wille Godts. Voor sommighe
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deurt hy lanck, voor sommighe is hy kort. d'Experientie leert ons, dat, als de Cruycen
straf zyn, sy oock corter zyn. Den H. Vader FRANCISCUS heeft die gheleden twee
Jaeren en half: De H. MARIA Magdalena de Pazzi vyf Jaeren: De H. ROSA van Peru
vyfthien Jaeren lanck eenige uren 's daeghs.
145. V. Welcke zyn de ORDINAIRE en gemeene in desen staet, of Dagh-reyse?
A. Ten eersten het zyn die vande welcke ick in't voorgaende gehandelt hebbe op
de 72. Vraege, en de twee naervolghende, die allenxkens meerder gheworden zyn,
ghelyck men oock allenskens bequaemer gheworden is om te lyden.
Ten tweeden is hier een Cruys en quellinghe, die seer ghemeene is aen eenvoudighe
zielen, die desen hunnen staet, in welcken sy van Godt gestelt zyn, noch niet en
connen begrijpen; te weten, die beroovinghe van hun voorgaende grouve en
onvolmaeckte maniere van doen, die sy ghebruyckten in hunne daeghelicksche
oeffeninghen van Bidden, Biechten, Communiceren, &c. de welcke nootsaeckelick
moet ontnomen worden, souden sy kommen tot de volmaeckte vereeninghe met Godt
in den Gheest. Dese beroovinge gheschiet door het Goddelick licht, dat sy hier
ontfanghen, het welcke, al is't in sy selven klaer, nochtans verduystert het naturelick
licht (gelyck leert den S. JOANNES à Cruce in verscheyden plaetsen van syne
Schriften) en verheft de krachten, en treckt-se gelyck af van die leeghe en
onvolmaeckte kennissen, en wercken die commen en gheschieden door de ghevoelicke
en sinnelicke klachten: de welcke, al is't dat sy in hun selven goet zyn, nochtans in
deught en volmaecktheyt niet te ghelycken en zyn by die andere. In-
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de eerste of kinderlicke jaeren van't gheestelick leven, men spreeckt, en men doet
alsoo, maer alsmen tot volmaeckteren ouderdom gekommen is, men laet al dat de
jonckheyt eyghen is. Als ick een kleen Kindt was (seght den Apostel) ick sprack als
kleene ick hadde Smaeck en Wijsheyt als een kleen Kindt, maer als ick een Man
geworden ben, hebbe my ydel ghemaeckt van dat de cleene toekomt: Cùm essem
parvulus, loquebar ut parvulus, &c.
Ten derden hun herte nu ontsteken zynde met de liefde Godts, soo hebben sy
groote pijne, om dat sy hem niet en konnen beminnen ghelyck sy willen. Sy souden
geirne groote dinghen om Godt doen, en sy sien dat sy luttel doen, of niet-met-allen
naer hun meyninghe. Sy souden geirne gheheel aen hem zyn, en sy sien dat sy hier
en daer noch cleene aencleventheyt hebben aen iet anders: sy en willen niet leven,
't en zy ont Godt, niet peysen, 't en zy op hem, en sy sien dat hunne ziele noch
verbonden is haer met andere dinghen te becommeren als met Godt, dat hun een
groote pijne en cruys is. Insghelijcks de sonden des weirelts, die ongheregeltheden
inde welcke verdroncken light het meeste deel der menschen; die cleenachtinghe die
daer is van Godt en sijne gheboden; het verlies van soo veel zielen, zijn hun al groote
cruycen. Daer en boven oock de vreese die sy hebben van Godt te vergrammen: van
wat cant sy hun keeren, sy en sien niet als perijckels: gheheel de weireldt is met
stricken bedeckt, 't is al vol occasien van sonden en van onvolmaecktheden. Ten
lesten om dese en andere redens crijghen sy somtijden een groot misnoeghen van dit
leven, vande hanteringhe die sy moeten hebben met de weirelt; en segghen met den
Apostel:
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Ongheluckigh dat ick ben, wie sal my verlossen van dit lichaem des doodts? ofte met
DAVID: Eylaes dat mijn ballinckschap soo lanck is!
146. V. Seght my nu wat van die EXTRAORDINAIRE cruycen: ende eerst waerom
dat ghy die Extraordinaire noemt
A. Sy worden alsoo ghenaemt om drye redens. De eerste is, om dat sy niet ghemeen
en zijn aen alle zielen die naer de volmaecktheyt trachten; die oock seer ghevoordert
connen zijn, sonder dat sy door dese ghepasseert zijn, Godt hun door ander weghen
leydende. Ten tweeden om dat sy veel swaerder en gheweldigher zijn als de ordinaire.
Ten derden om dat sy ordinairelick niet ghevonden en worden, dan inde zielen die
Godt extraordinaire gratien doet, ofte doen wilt, ende seer voorderen wilt inde
volmaecktheyt, ofte daer in ghevoordert zijn.
147. V. Waerom hebt ghy gheseyt, dat ghy van dese extraordinaire cruycen
handelen moet?
A. Om dat de gheestelicke boecken hier van niet veel en spreken, ende om dat het
van groot ghewichte en importantie is u daer van te onderrichten, op dat ghy niet
onvoorsienelick besprongen en wordt, is't dat den Heere u soodanighe laet
overcommen. Men seght gemeenelick dat de schichten diemen siet commen, soo seer
niet en quetsen. Praevisa tela minùs feriunt. Alsmen daer van wat onderricht is, het
perijckel dat sy mede brenghen en is soo groot niet: en dit sal oock dienen om andere,
die in soodanige pijne zijn, beter te konnen vertroosten en verstercken. Die van dese
niet ghelesen, niet ghehoort, ofte geproeft en heeft, can lichtelick groote mis-slaegen
doen in't regieren van soodanige zielen.
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148. V. Zijn dan die Cruycen en pijnen soo groot en swaer om te draeghen?
A. Sy zijn soo swaer en pijnelick, datmen het niet segghen en can. Den H.
BERNARDUS verghelyckt-se by een gheestelicke doodt, die hy noemt de doodt der
Enghelen. RUSBROCHIUS seght, dat sy zyn eenen strijdt tusschen den Goddelicken,
en menschelicken gheest, en een seker wanhope. HARPIUS noemt-se een helsche
crachteloosheyt, en scheydinghe vande ziele en den Gheest. De S. CATHARINA van
Genua, een schroomelick en onuytsprekelick torment. THOMAS à Jesu, een Vagevier
in dit leven. De H. THERESIA oock, en wat sy hier geleden heeft, verhaelt sy in haer
leven en schriften. Den S. JOANNES à Cruce beschrijft haer onder de ghelijckenisse
van eenen duysteren nacht, en vergelijckt-se by het Vagevier, en seght dat de zielen
hier somtijdts gelijck helsche pijnen lijden. De S. ANGELA van Fulginien hadde liever
inde helle geweest, als te lijden dat sy hier in gheleden heeft. Vide E. CARD. BONA
via comp. cap. 10. Die den Heere in desen staet stelt, vint sich niet alleenelick berooft
van alle gevoelen der gratie Godts, van allen troost, smaeck, licht en kennisse van
Godt en Goddelicke saecken; maer oock, soo het hem dunckt, van alle macht en
kracht van hem met sijnen wille, verstant en memorie te keeren tot hem, en gelijck
gesmeten in eenen diepen Cuyl van ellenden en miserien, scrupulen, pijnen des
lichaems, duysternissen, persinghen en ancxt des herten; bespronghen en aenvochten
met soo veel schroomelicke tentatien des duyvels, met soo veel qnaede affectien,
passien en beroerten van sijn verdorven nature; beswaert met soo veel inwendighe
swaerheyt, en
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verdrietige gesteltenissen, dat hemel en aerden hem te kleen en te nauw duncken;
sonder te weten tot wat eynde desen armen en ellendighen staet noch sal belenden.
149. V. Welcke zijn die schroomelicke TENTATIEN, met de welcke den duyvel
dese zielen overvalt?
A. Sommighe van dese zijn uytwendigh, sommighe en dickmaelder zyn sy
inwendigh. Uytwendelick vertoont hy sich somtyts in schroomelicke ghedaenten,
ghelyck hy dede aen den H. ANTONIUS, en andere Heyligen; hun dreyghende, slaende,
quetsende, ghelyck versmachtende, jae by naer aende doodt brenghende. Somtyts
inde ghedaente van onsen Salighmaker, ofte andere Heylighen (jae 't is gheschiet dat
hy hem vertoont heeft inde ghedaente van hunnen Biecht-vader) hun valsche en
schynbaere redens ghevende tot cleenmoedigheyt en desperatie: maer sijne
ghemeenste aenvechtinghen gheschieden inwendelick, door welcke hy de ziele tracht
in desorder te stellen, door stercke indruckinghen van schroomelicke sonden, soo
dat sy somtyts niet en weet waer dat sy is, ofte waer toe haer keeren: dit zyn
indruckinghen van wanhope, van ongheloovigheyt, van onsuyverheyt, van
blasphemien, van haet tot Godt, tot den naesten, van af-keer en mistrauwen van eygen
Biechtvader, van af-keer van alle Heylighe saecken.
Aengaende de Wanhope: somtyts druckt hy in hunnen gheest, dat sy van Godt
verworpen en verdoemt zyn, datter gheen hope van saligheyt voor hun meer en is;
het welcke sy schynen soo vastelick te ghelooven, dat het hun niemant uyt hun hooft
can steken. Waer in sy eene onuytsprekelicke pyne hebben: want sy Godt volmaeck-
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telick beminnen, en ondertusschen 't schynt dat sy meenen datter voor hun gheenen
Godt en is. Dese pynen heeft den H. FRANCISCUS twee jaeren en half gheleden.
Somtyts verstaen sy inwendigh een stemme die hun ghedeurigh seght, doodt u selven,
worpt u van boven neder, eyndight soo haest als ghy cont dit ellendigh leven, &c.
Maer Godt beschermt dees Zielen bysonderlick, en somtyts miraculeuselick van soo
groot ongheluck.
Aengaende de Ongheloovigheyt: dese zyn extraordinaire en schroomelicke
indruckinghen, door welcke hun dunckt dat sy gheen gheloove en hebben, niet meer
als Turcken en Heydenen, soo dat het ghelyck in hun macht niet en is te segghen, en
metter herte te meenen; Ick gheloove. Al datmen hun van't gheloove en Goddelicke
dinghen gheleert heeft, dunckt hun ghelyck fabels, versiersels en rasernye te zyn.
Nochtans in den grondt van hun ziele ghelooven sy, en steunende op't woort van
hunnen Biecht-vader, worden sy belet, dat sy het al niet en verlaeten, ghelyck den
duyvel hun in-geeft; al is't dat niemant hun pyne can weghnemen.
Aengaende de onsuyverheyt: dese zijn somtijts soo extraordinaire en overvallende,
dat sy sonder d'experientie van verlichte persoonen, die hun geleyden en ondersteunen,
hun souden meenen ghebracht te zijn tot de meeste boosheden: al is't dat het al maer
en is eene peure beproevinge Godts, die wilt dat sy sulcke pijnen lijden, gelijck vele
van sijne heyligen, als den H. PAULUS, den H. ANTONIUS, de H. CATHARINA van
Senen, en andere, de welcke hy door die groote pijnen die sy in dese vervaerelicke
tentatien geleden hebben, victorieus, en glorieus gemaeckt heeft, alsoo
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toonende sijne macht en goetheyt, die het ghene dat soo contrarie schijnt te zijn, doet
dienen tot heylighmaeckinghe en suyveringe van sijn uytverkoren.
Aengaende de blasphemien: dese tentatie heeft haer aen sommige soo laeten
gevoelen, dat het hun dochte dat sy niet alleenelick inwendigh, maer oock uytwendigh
souden willen blasphemeren, en dat op de schroomelickste manieren.
Aengaende den haet teghen Godt, &c. desen ghevoelen sommighe, soo sy meenen,
niet alleenelick teghen Godt, maer oock tegen alle menschen, en tegen de beste
aldermeest. Maer hoe seer dat dese tentatien tegen hunnen wille sijn, mercktmen wel
uyt de pijne die sy lijden, uyt hunne clachten, uyt de getrauwigheyt in hunne
oeffeningen, ende uyt den tegenstrijt teghen de selve.
Aengaende den Afkeer van Biecht-vader, &c. den Vyandt tracht hun dien in te
blaesen met een misnoeghen, en mistrauwen van sijnen raedt, ende een mishaeghen
in al dat hy seght en doet: hy soeckt hun wijs te maecken, dat hy hun wilt bedriegen,
dat hy hun noyt sincerelick en spreeckt, en dat al sijne bestieringhe al valscheyt en
bedrogh is.
Dese tentatie dunckt my de grauwelickste, ende periculeuste: want in alle andere,
al schijnt het dat hemel en aerde, en helle hun verderf gesworen hebben; sy hebben
nochtans hunnen Biecht-vader, of Directeur, die hun dient voor een steunsel in alle
dese perijckelen. Den duyvel dit wetende, soeckt dat steunsel wegh te nemen, om
hun leelick te doen vallen. Siende oock dat de H. Communie hun seer helpt, en
versterckt, veroorsaeckt hy eenen schroomelic-
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ken teghen-strijdt tot de selve, en afkeer, dat men hun qualick door gehoorsaemheyt
daer toe brenghen kan. De gene die dese en de voorseyde soorten van tentatien lijden,
moeten hier in spijts alle dien teghen-strijdt die sy inwendigh gevoelen, getrauwelick
en stantvastigh volghen den raedt van die de plaetse Godts houden t'hunnen regarde.
Ten tweeden, getrauwe zijn in hunne geestelicke oeffeninghen niet achter te laeten,
wat misnoeghen dat sy daer in gevoelen, en wat kleen profijt sy daer mede meenen
te doen, ofte op wat pretext dat sy mogen hebben.
Ten derden ghetrauwe zijn in te doen alle het goedt, dat sy sullen konnen doen
volgens hunnen staet en conditie, spijts alle de gepeysen die sy hebben van dat het
al niet en deught.
150. V. Hoe is't mogelick, dat Godt de zielen, die hy soo bemint, en soo gevoordert
heeft inde volmaecktheyt, laet van soo schroomelicke tentatien en cruycen overvallen
worden? waerom doet hy dat?
A. Al is't dat de Oordeelen Godts dickmaels onbegrijpelick zijn in dese materien,
ghelijck oock in andere; nochtans kan men hier van eenighe redens bespeuren, om
welcke hy dit toelaet. Den generaelen waerom is, om dat sy hem soo aengenaem
zijn, en om dat hy hun soo seer bemint, gelijck ick geseyt hebbe; gelijck den
Arts-Engel RAPHAEL seyde aen THOBIAS, dat hy door de tentatie moeste beproeft
zijn, om dat hy aen Godt aengenaem was. De particuliere redens en eynden die hy
hier in heeft, zijn dese. De eerste is, om hun te suyveren ghelijck het goudt in het
vier. Al is't dat iemant seer ghevoordert is inde weghen der volmaecktheyt, hy heeft
nochtans gemeenelick eenighe kleyne ghe-
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breken en onvolmaecktheden, die hem dickmaels onbekent zijn, en die soo diepe
gewortelt zijn, dat sy niet wel suyverlick enzijn, dan door dese soo harte en rauwe
middelen.
Ten tweeden, om hun door dit pijnelick Vagevier van dese weirelt, te doen ontgaen
het Vagevier van d'ander wereldt; hier mede hun schulden al effen stellende.
Ten derden doet hy dit, om hun te doen groote verdiensten vergaederen, en door
de selve groote glorie inden hemel: want is't dat een korte en lichte tribulatie van dit
leven (gelijck den H. Apostel PAULUS seght) een eeuwigh en ongemeten ghewichte
der glorie veroorsaeckt, wat sullen doen alle die groote en swaere tribulatien?
Ten vierden, om dat sy hier door souden grooten voortganck doen inde
volmaecktheyt, ghelijck wy door experientie dickmaels bevinden, dat die sulcke
cruycen en tentatien lijden, daer naer seer grooten voortganck doen.
Ten vyfden, om hier door te doen uytschynen syne Almoghentheyt ende goetheyt,
die het gene dat soo contrarie schynt, doet dienen tot Heylighmakinghe van sijne
uytvercoren vrienden.
Ten sesden, om den duyvel beschaemt te maecken, hem dwinghende te dienen als
instrument van den voortganck der zielen: het welcke als hy siet, wort gelyck raesende
van spyt en boosheyt.
Ten sevensten, hy doet dit tot bekeeringhe der sondaeren, troost en verlossinghe
vande Zielen des Vagheviers, &c. welcke vruchten hy hier uyt comt te trecken,
maeckende dat dese cruycen dienen tot profijt van andere, bysonderlick voor de
welcke sy opgheoffert worden inde vereeninghe van het lyden C H R I S T I .
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151. V. En isser inde voorseyde tentatien, ende cruycen gheen peryckel van sonde?
&c.
A. Dese peryckelen, en vreese, en schyn van sonde, doen dese zielen de meeste
pyne aen; ende dat dese niet en waeren, sy en souden de reste niet veel achten, om
dat sy geirne lyden: jae sommighe bidden Godt daerom: het welcke niet seer
gheraedigh en is: want men can lichtelick door bysonder yver veel bidden en vraeghen,
datmen daer naer, dien yver gepasseert zynde, niet seer wel en soude connen draeghen.
't Is beter alles te laeten aende bestieringhe en voorsienigheyt Godts, met eene groote
overghevinghe ende ghelaetentheyt in sijnen Goddelicken wille.
De peryckelen nochtans en zyn soo groot niet als sy schynen te zyn; om dat den
Heere, die de cruycen opleght, de selve oock helpt draeghen, al is't ghelyck onder
de handt; soo dat sy't selve niet ghewaer en worden. Hy beschermt-se, hy bewaert-se,
en ondersteunt-se, wel wetende dat sy andersints daer onder beswycken souden: hy
houdt-se ghelyck in sijne handen, ende en wilt niet toelaeten, dat iemant soodanighe
zielen, die den Vader hem ghegheven heeft, uyt sijne handen sal rooven: Non rapiet
eas quisquam de manu mea.
De perijckelen souden wel veel grooter zyn, ende dese zielen souden seer
ongheluckigh zyn, waer't dat sy quaemen te vallen inde handen van onvoorsichtige,
benaude, ende onervaeren Leydsmannen ofte Directeurs, die alles souden in't erghste
opnemen, en niet en souden willen, of connen onderscheyden, wat dat vanden vryen
wille komt (sonder welcke daer gheen sonde en kan zyn) en wat dat vanden duyvel,
die sonder twijffel kan, met het toelaeten Godts, soo schroo-
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melicke tentatien, ende ghesteltenissen veroorsaecken. Het waerachtigh quaet moet
hier van het schijnbaere onderscheyden ende onderkent worden door de
omstandigheden. Een van dese, en misschien de principaelste is de hoedaenigheyt
vanden Persoon die dese Cruysen lyden moet. Eenen ervaeren Biecht-vaeder sal
somtydts door de omstandigheyt van een Godtvrughtigh, ofte Religieus persoon de
twijffelachtigheden die hy heeft, voor vreese nemen. Insghelijcks moet-men oock in
consideratie nemen de volmaecktheyt, tot welcke dese zielen ghekommen zyn, de
liefde die sy hebben tot Godt, den haet tot de sonde; soo dat sy buyten soodaenighe
tentatien en overvallinghen liever souden duysent-mael sterven, als in soodaenighe
dinghen te consenteren.
Ten tweeden, dat dese gesteltenissen niet naturelick en zyn, maer moeten van
Godt, of vanden vyandt commen. Ten derden den teghenstrijdt die sy daer in hebben
inden grondt huns herten, de pijne, de droefheyt, &c. die sy daer in lyden, de welcke
al gheen teeckens en zyn van vrywilligh consent. Ten vierden moetmen mercken of
hier gheen besetentneyr vanden vyandt en is, die soodaenighe dinghen inde besetene
veroorsaeckt, sonder, jae teghen hunnen wille.
152. V. Waer't dat iemant door tentatie hier quaeme te vallen, ofte door syne, of
een anders schult desen wegh hadde verlaeten, wat moet hy doen?
A. Hy moet naer een ootmoedigh en hertelick berauw, ende eene oprechte biechte,
den wegh hernemen daer hy hem ghelaeten heeft. Hy en moet niet doen (ghelyck
sommighe onervaeren meenen) ghelijck iemant die uyt eenen verouderden quaeden
staet eerst opstaet, sich gaen oef-
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fenen, ghelijck-men aen soodanighe leert: want hy dit niet en soude konnen doen,
ende en soude hem maer dienen om in kleynmoedigheyt te geraecken; maer moet
hem voortaen draeghen ghelijck hy dede voor sijnen val: gelijck eenen reysende
Man, die, langhe ghereyst hebbende, doolt ende wijckt af van sijnen wegh, hy sal
hem op't naerste dat hy kan, ende op het spoedighste op sijnen rechten wegh stellen:
ende niet noch eens sijn reyse van't beginsel gaen beginnen, dat een groote sottigheyt
waere. Die doet dat ick hier leere, sal lichtelick bevinden, dat den mensch, van sijnen
val opstaende, door de goetheyt Godts niet alleen wederom en krijght dat hy verloren
hadde, maer oock veel meer: ende als hy het bevint, dat hy niet en peyst dat het
bedrogh is, maer Godts groote bermhertigheyt.
153. V. Ghemerckt dat de vrucht der cruycen, ende mijnen voortganck seer hanghen
aende maniere op de welcke men de selve draeght, ick bidde u, leert my hoe ick die
draeghen moet, ende my reguleren soo lanck sy deuren.
A. Ick sal't geerne doen; onderhout hier wel dese naervolgende reghels in alle uwe
cruycen. Den principaelsten, is
Den eersten, die is, lijden met liefde. 't En is niet ghenoegh, dat ghy u cruyce
op-neemt, gelijck den Heere seght in't Evangelie MATTH. 16. maer ghy moet het naer
sijn exempel met een groote liefde doen. Daerom als ghy eenigh Cruys ofte lijden
siet aenkommen, hoedanigh het is, of van waer het komt, soo moet ghy dat te gemoete
loopen, aenveerden, en omhelsen met eene groote affectie en liefde, en draeghen tot
den eynde. Aldus hebben gedaen de Heyli-
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gen, die eerst leden verduldelick, daer naer geerne ten lesten vierighlick; gelijck den
H. BERNARDUS seght. Alsoo dede den H. ANDREAS Apostel, die sijn Cruys van verre
siende, begonst te roepen, weest gegroet kostelick Cruys, lanck gewenst, &c. De H.
THERESIA seyde, of lyden of sterven De H. MAGD. DE PAZ. niet sterven, maer lijden,
een andere, en lijden en sterven, gedeurigh lijden, gedeurigh sterven.
Den tweeden: Het lyden vande Godddelicke handt nemen met danckbaerheyt, als
een groote ghifte van syn Goddelick herte, en voortcommende vanden afgront der
Goddelicke liefde tot u; het selve met liefde en ootmoedigheyt draeghende, en met
een groote Devotie aen Godt opdraeghende inde vereeninghe synder Passie.
Den derden: lyden met Ghelaetentheyt en overghevinghe uws sels in den wille
Godts, tot alles dat hy van u versoeckt in tijdt en eeuwigheyt, u teenemael laetende
in syne handen.
Den vierden: lyden met Vrede, soo veel ghy vermooght. Dese sult ghy behouden
door een vast betrauwen en steunen op Godt, die dees lijdende zielen in sijne
bewaernisse neemt; en oock door de voorseyde gelaetentheyt.
Den vijfden: lijden met inkeer en toekeer tot Godt in alle lijden, oock in de strafste
bekoringhen, verlaetinghe en mistroostigheyt, in u selven gaende, en daer blijvende
in't binnenste van uwen grondt, ooghmerck nemende op uwen Godt, die daer is
woonende.
Den sesden: blijdelick lijden sonder te soecken, ofte willen eenigen troost, 't en zy
om beter en meer te lijden. Verre zy van my te glorieren 't en zy in't Cruys mijns
Heeren JESU CHRISTI, seyde den Apostel.
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Den sevensten is, lyden met voorsichtigheyt: die hier in bestaet, dat-men onderscheyt
maeckt tusschen d'een becoringhe, en d'ander: en dat men niet en meent, dat die
sonde schynen te zyn, (en bysonderlick die teghen de suyverheyt zyn) moeten seer
gheacht en bemint zyn als gheheylight door den toelaetenden wille Godts: ghelyck
(soo men seght) sommighe doolende gheesten segghen willen; waer door sy lichtelick
connen vryen inganck gheven aen de tentatie, en vrywilligh consent daer in gheven,
ofte behaegen daer in nemen. Sy segghen, ick beminne die becoringhen, voor soo
vele sy van Godt zyn, en haete die, voor soo vele sy onghereghelt zyn: maer sy en
mercken niet, dat al is't dat men metten verstande en speculatie soodanigh onderschil
maecken can, dat dit nochtans inde practycque seer moeyelick is, en dat de ghenuchten
der sinnen hun vermenghelen met de reden: waer door den gheest daer in lichtelick
syn behaeghen soude nemen. Dat het al Heyligh moeste gherekent zyn, daer men
den toelaetenden wille Godts in vindt, en daer in moeste, of mochte behaeghen nemen,
men soude dat moeten, ofte moghen doen inde aldermeeste sonden: want Godt die
toelaet. Men moet dan soodaenighe tentatien verfoeyen, verworpen, en cloeckelick
wederstaen, bidden en suchten om daer van verlost te worden: want dit is niet
alleenelick den toelaetenden, maer oock den ghebiedenden wille Godts.
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De VII. Lesse
Van het eynde van desen tweeden Staet ofte Dagh-reyse.
154. V. WAnneer komt-men tot het eynde van dese?
A. Dit geschiet, als-men door oeffeninge van volmaeckte deughden, en door een
ghetrauw waernemen en medewercken met de inwerckingen Godts, en aldermeest
door de kracht der selve, soo verre ghekommen is, datmen Godt bemint uyt gheheel
syn ziele, met eene gheestelicke, onghevoelicke en innighe liefde.
155. V. Wanneer magh-men segghen, dat iemant Godt aldus bemint?
A. Alswanneer datter niet en is dat hem belet, of wederhout van te gebruyck en
geheel de kracht van sijnen redelicken wille, om Godt te beminnen: ende als hy die
kracht daer toe gebruyckt, alsdan seght-men dat hy Godt bemint uyt gheheel sijne
ziele.
Om dit te verstaen, moet ghy sien wat ick geseyt hebbe op de 77. Vraeghe, om
niet tweemael het selve te herhaelen; en dat daer geseyt is van het herte en sijne
ghevoelicke liefde, hier nemen vande ziele en haer geestelicke liefde.
156. V. Zijnder gheen teeckens van't aenstaende eynde van dese Reyse, ofte Staet,
en 't beginsel van den derden?
A. Als de ziele gevoelt dat de maniere van wercken, die sy in desen tweeden Staet
gehadt heeft, verandert wordt, en dat haer krachten tot meerder eenigheydt, innigheyt,
en hoogher
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werckinghen ghetrocken worden, 't is een goet teecken dat den derden aenstaende
is. Men komt'er ordinairelick in sonder datmen't weet: om datmen het verschil datter
is tusschen de werckinghen van desen staet, en die van den voorgaenden, om hunne
subtijlheyt, en verheventheyt niet en begrijpt, voor datmen-se door ondervindinge
begint te kennen.
157. V. My dunckt dat desen wegh wat hooge loopen sal: is het geraedigh daer
van voor een yder te schrijven?
A. Sommige meenen dat het niet geraetsaem en is: Ten eersten, om dat een yder
dese niet en verstaet: Ten tweeden, om dat sommighe daer door hun souden konnen
laeten voorstaen, dat sy in soodanighen staet zijn, daer sy inder waerheyt noch verre
van daer zijn.
Maer dese redenen en besluyten dat niet: want ten eersten, datmen maer en mochte
schrijven dat yder een verstaet, men soude by-naer gheen Boecken moghen schrijven
van al die'er in de H. Kercke met groot profijt geschreven zijn, en ghelesen worden,
om datter by-naer geene en zijn die van een yder verstaen worden. De Apostelen,
Evangelisten, HH. Vaders, en veel ander Heyligen hebben veel geschreven, dat een
yder niet vatten noch begrijpen en kan. Men schrijft de boecken voor die-le verstaen,
die dit niet en kan, en moet-se hem niet aentrecken, maer laeten voor ander die se
begrijpen konnen. Qui potest capere, capiat, qui non potest, non carpat. Ende wat
aengaet t'onsen propooste, de eenvoudige en ongeleerde, (ghelijck ons den H.
BONAVENTURA leert, en andere Heyligen.) die verstaen ghemeenelick dese leeringhen
beter, als veel groote verstanden: Want den Heere sijne
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verholentheden aen de kleyne openbaert, en verbercht aen de wijse en voorsichtighe.
Matt. 10.
De tweede reden en besluyt oock niet: want alsoo en soude men niet moghen
schryven noch lesen de levens der Heylighen, en de gratien die Godt hun heeft
ghedaen; nochte oock de wercken van de H. THERESIA, en andere Heyligen, die van
dese materien gheschreven hebben, oock inde Moederlicke taele, met groot profijt
vande H. Kercke des Heeren. Jae ter contrarie, om soodaenighe vermetelickheyt van
sommighe te beletten, moetmen dese materien klaerlick en preciselick uytleggen
(dat wy hier trachten te doen) en toonen wat de saecke is, en wat daer toe verheyst
wort. Ick en twijffele niet, of daer sullender zyn (misschien veele) die meenende dat
sy al verre ghekommen zyn, jae by-naer tot het eynde, als sy dit al sullen lesen, sullen
sien dat sy quaelick half weghe zyn, jae sommighe dat sy quaelick begonst en hebben.
Ick besluyte dan met den H. AUGUSTINUS in illud, adhuc multa habeo vobis dicere.
Nulla videtur necessitas, ut aliqua secreta doctrinae taceantur & abscondantur
fidelibus parvulis, seorsum dicenda majoribus. 't En schijnt niet, seght hy, datter
eenighe verholentheden der leeringhe moeten versweghen en verborghen worden
voor de kleene gheloovighe, die men bysonderlick soude moeten segghen aen de
meerdere.] Jae ter contrarie datmen de gheestelicke dinghen soo leeren moet, dat
oock de kleyne en ongheleerde die weten konnen, die het meer noodigh hebben, en
elders, daer sy het soecken, niet en vinden (Parvuli petierunt panem, & non erat qui
frangeret eis:) Op dat sy ten eersten, als sy twijffelen of sy in eenighen staet zyn,
souden sien watter van is, en of sy daer in zyn, of niet. Ten tweeden, om
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dat sy couragie souden nemen om daer naer te trachten met bequaeme middelen van
waerachtighe deughden. Ten derden, om te kennen de ghebreken en dolinghen, die
daer souden konken in-slibberen, om die te vlieden. Voorder, andere bysondere
vruchten, die sommighe zielen door soodaenighe verheven leeringhen kryghen, en
sal niemant lichtelick achterhaelen, dan die de ondervindinghe daer van heeft. Men
kan-se nochtans eenighsins bespeuren uyt de vruchten van't Sermoen dat den
verlichten Leeraer TAULERUS Predick-heer ghedaen heeft, naer dat hy vanden Heere
wel beproeft en ghesuyvert was: Ende oock uyt dat den S. HENRICUS Suso van't selve
Orden ghebeurt is, soo hy selve ghetuyght. Hy hadde de volmaecktheyt in neghen
trappen ghedeelt, en beschreven onder de ghelyckenisse van neghen steen-rotsen,
en als hy de Inwoonders van de neghenste seer kort beschreven hadde, soo seyde
hem den Heere, dat het weynigh, dat hy van die neghenste gheschreven hadde, meer
vrucht soude doen in syn H. Kercke, als al de reste van syne Schriften.
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De derde Dagh-reyse
Ghy sult den Heere uwen Godt beminnen...... uyt gheheel uwen
Gheest. Matth. 22.
De I. Lesse.
Waer door, en hoe men in dese derde Dagh-reyse comt: Waer in sy bestaet,
en vande voorgaende verschilt.
158. V. ICk bidde u my oock te willen onderwysen, en leeren het ghene dat ick
behoore te weten, van dese derde Dagh-reyse.
A. Ick sal het gheerne doen, volghens dat my den Heere sal gratie daer toe gheven:
Want sonder bysonder hulpe der selve, en kan-men dese materien noch leeren, noch
verstaen, hoe goedt verstant datmen heeft, ende hoe seer darmen in andere
wetenschappen ervaeren is. Ick hadde u op dese vraeghe wel mogen antwoorden met
den H. BERNARDUS: Interroga Sponsum, non Magistrum: Vraeght dit aen den
Bruydegom, en niet aen den Meester ofte Leeraer; maer ghemerckt dat ghy nu tot
hier toe den tweeden staet ofte Dagh-reyse soo neerstelick doorwandelt hebt, en den
Heere u tot hier toe gheleydt heeft, soo hope ick, dat ghy door het ghene ghy in de
tweede
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ondervonden hebt, dese derde sult eenighsins konnen begrijpen; al en is't noch niet
volkommentlick: Want net principaelste dat hier ghehandelt wort, is van die saecken,
van welcke gheschreven staet, nemo novit, nisi qui accipit. Niemant en kent het, dan
die het ontfanght. Die den tweeden staet ofte de tweede Dagh-reyse noch niet
ghewandelt ofte ondervonden en hebben, die en sullen desen niet konnen begrijpen:
Sy sullen nochtans uyt 't ghene hier sal geseyt worden, groot profijt konnen trecken.
Leest dan alles met aendachtigheyt, eerbiedigheyt, en met uwen Gheest tot Godt
verheven, om alsoo beter te hooren wat den Heere Godt in u spreken sal, en wat den
Goddelicken Gheest seght aen de levende Kercken des Heeren. Wy en konnen't maer
segghen, maer hy moet het gheven, wy maer leeren, en hy inde oeffeninghe stellen.
159 V. Hoe ende waer door comt-men in dese derde Dagh-reyse: Ende door wat
landt moet men hier reysen?
A. De oneyndighe Goetheyt Godts (wiens vermaeck is te zyn met de Kinderen der
Menschen, Prov. 8 Die door den Propheet gheseyt heeft, dat hy in hun sal woonen,
wandelen, &c.) Heeft de ziele van den mensch gheschaepen naer syn Beeldt en
ghelyckenisse, om daer in te woonen, als in syn Huys en Paleys, in't welcke zyn veel
Plaetsen, Wooninghen, Kamers en Stagien; principaelick drye: de leeghste, de
middelste en opperste. Hy neemt sijn vermaeck inde selve te woonen, te regeren, en
die met sijne gratien en jonsten te vervullen; maer syn meeste vermaeck en behaeghen
heeft hy in het opperste Deel, in die opperste en beste Saletten, dat is inden Gheest.
Daerom naer dat hy de ziele van haer leeghste
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Deel ghetrocken heeft tot het middelste, wilt hy haer oock trecken tot het opperste,
dat is tot den Gheest; ende dit om dat hy in den selven veel edelder is, ende
bysonderlicker als inde andere leeghere krachten, als meer naeckende de bequaemheyt
die de ziele heeft om hem te kennen en te beminnen. De ziele oock nu teenemael
bevanghen van syne liefde, verlanght naer het selve, begeerende te passeren, en te
overklemmen alle leegheden, om haer noch meer en volmaeckter te vereenighen met
hem, en te overformen in hem boven al. Ende al is't saecke dat Godt over al is in alle
de deelen van dit syn Paleys, soo wilt hy nochtans ons verheffen tot dat opperste
deel, en naer het sop van onsen Gheest, als tot de edelste en verhevenste kracht die
wy hebben, om hem aldaer door Goddelicke kennisse ende liefde veel beter en
volmaeckter als te vooren te ghenieten, ende te omhelsen, ende alsoo te doen onse
derde Dagh-reyse, en dat door het Landt des Gheests, tot dat wy kommen tot het
eynde der selve, het welcke is: Godt te beminnen uyt gheheel onsen Gheest.
160. V. Hoedanigh is het Landt des Gheests, in't welcke ick nu moet dese reyse
doen: ende eerst, wat verstaet gy door dat woordeken Gheest?
A. Dit woordeken Gheest en beteeckent hier niet de ghenegentheyt, den sin,
meyninghe, ghepeys, wille, voornemen ofte verstandt vande redelicke ziele; maer
het beste, edelste, ende verhevenste dat in haer is, ende in haere crachten. Den Gheest,
seght den S. ALBERTUS Magnus, is het alder-innighste, het alder-versekertste, het
alder-onstervelickste, en dat alder-naerst is aen Godt. Mens humana est omnium
intimissimum, securissimum, immortalissimum, & Deo propin-
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quissimum. Den Gheest is de ziele selve, voor soo veel sy van Godt verheven is
boven haer selven, in een gesteltenisse inde welcke haere crachten, ghelijck in een
vergaedert zijnde, t'saemen wercken als een cracht, die soo veel edelder, volmaeckter,
en crachtigher is, als sy meer vereenight is. Vis unita fortior. Door dese vereeninghe
verliesen de redelicke crachten niet alleenelick hunne grouve bescheyden
werckinghen, als discoursen, ghepeysen, reflexien, &c. (die sy inde tweede Dagh-reyse
verlooren hadden, voor soo veel sy aldaer oock boven hun selven verheven waeren)
maer oock die bescheydentheyt in't wercken, die sy onder elcander in die
verheventheydt zijnde noch hadden; soo dat sy hier ghelijck maer een cracht en
schijnen te zijn. Den Eerw P. JOANNES Evang. in sijn boecxken Vande scheydinge
van den Geest en de Ziele, seght: dat de ziele alhier een nieuwe onbekende cracht in
haer gewaer wordt, door de welcke sy met Godt moet vereenight worden; maer 't en
is niet noodtsaeckelick hier een nieuwe kracht te stellen, ghemerckt de ziele, inde
gheseyde vereeninghe zynde, niet anders en is als die kracht, die tot noch toe onbekent
was aen de ziele, soo lanck sy die vereeninghe niet verkreghen en hadde. Den S.
ALBERTUS Magnus, en den H. BONAVENTURA, beschrijvende die vereeninghe der
ziele mee Godt, inde welcke de opperste volmaecktheyt vanden mensch in dit leven
bestaet, en versoecken daer toe niet een nieuwe kracht, maer alleen de ziele met alle
haere krachten in een vergaedert, Anima cum omnibus viribus suis in unum collecta.
Den Gheest wort somtijdts ghenaemt de opperste verstandenisse, Intelligentia:
somtijdts apex mentis, het sop der zielen; somtyts fundus Animae, den
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grondt der zielen, om dat hy het alder-innighste is, somtydts centrum Animae, den
center der zielen.
Uyt het ghene hier gheseyt is, kont ghy mercken hoe verheven dat dit landt vanden
Gheest is, ende hoe hoogh van situatie, soo datmen daer niet in gheraecken en kan,
't en zy datmen vanden Coninck des landts opghenomen, en daer in ghestelt wort.
Het zyn ghelijck al berghen daer men op reysen moet, die hoogher zyn als die duyster
wolcken der Creaturen, ende menschelicke werckingnen, die dickmaels het licht van
die Goddelicke Sonne benemen, boven alle die winden en stormen der Passien: de
locht is hier seer schoon, suyver, klaer en stille. Die hier reysen, sien dickmaels dien
oppersten Coninck in syne schoonheyt; al is't noch in duysterheyt: Regem in decore
suo videbunt oculi ejus, cernent terram de longè. ISAI. 33. Sy sullen d'aerde, en al
dat aerts is, van verre sien, ende ghelyck iet datmen van verre siet, sal het hun al
duncken seer kleen, jae bynaer niet met allen te zyn.
Dit Landt is oock wydt en breedt: men wort hier somtydts ghewaer een seker
verbreydinghe, ontluyckinghe, openinghe, verklaeringhe, verlichtinghe en
optooghinghe van ons inwendigh gemoet, die men te vooren noyt ghekent en hadde.
Den Gheest (ghelyck den H. BONAVENTURA seght, de 7. Itin: Itinere 3. Dist. 4.
art. 4. § 5. met de woorden vanden H. DIONISIUS) is van die drye Deelen, het
(alder-klaerste, en besluyt in hem en verberght seer secretelick alle begrijpelicke
ghepeysen, als inden eersten oorspronck van alle dese, en door dit (opperste Deel
ofte Gheest) al den genen die met Godt (die boven al is) vereenight is; wort ghestelt
in een verheventheyt, die noch de reden achterhaelt, noch bysonderlick het verstant:
ende
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wort van alles, jae oock ghetyck van sy selven ghescheyden: ende door de vereeninghe
der liefde (waer uyt de waerachtighe kennisse spruyt) wort hy met Godt onbekendelick
aen het (naturelick) verstant, vereenight, door een veel beter kennisse als in die
(naturelicke) verstandige kennisse, door dien dat hy die (naturelicke) verstandige
kennisse verlaet, en boven ('tnaturelick) verstant en Gheest, Godt bekent.] Dit zijn
de woorden vanden H. DIONISIUS de Mist. Theol. cap. 2 naer 't oversetten van
VERCELLENSIS.
Den H BERNARDUS, en andere HH. Vaders spreken oock seer verheventlick van
dit opperste deel, ofte Gheest. Sy segghen, dat hy is de rustplaetse des Bruydegoms,
Thalamus Sponsi, dat hy is sijnen wijn-kelder, Cella vinaria, dat hy is die edelste
Camer des Conincks, de H. plaetse en Tempel des Heeren, inde welcke hy aenbeden
wort in den gheest ende waerheyt. Sy segghen oock, dat hy is het paleys ende Woon
plaetse des Heeren, inde welcke hy belooft heeft JOANN. 14. by ons te commen
woonen met sijnen hemelschen Vader, ende hunnen H. Gheest. Hier woonen sy
bysonderlick als in hun eyghen beeldt ende ghelijckenisse; dat eenvoudigh wezen
der ziele corresponderende op hun alder-eenvoudighste Goddelick Wezen; en haere
drye crachten (Memorie, Verstant, en Wille) uyt dat wezen der ziele vloeyende, ons
claerelick vertoonende de drye Goddelicke Persoonen. Gelijck sy als Persoonen
verscheyden zijn door persoonelen eygendom, maer in wezen een zijn, eenen Godt,
een wijsheyt, macht, &c. alsoo zijn hier de crachten der ziele, als crachten
verscheyden, maer in het wezen der ziele zijn sy een; eenen Gheest, een cracht en
macht: en als soodanigh wercken sy hier t'saemen, en de ziele door haer.
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161. V. Hoe lievelick zijn uwe tabernakelen, ô! Heere der heyr-crachten, inde welcke
ghy met de kinderen der menschen u geweerdight te willen woonen en handelen:
Mijne ziele begeert en beswijckt inde voorzaelen des Heeren! Wie soude connen
ghelooven, dat dien grooten Godt alsoo leeft met sijne soo verworpen Creaturen, 't
en waere dat hy het selve seyde? Maer ick wensche noch wat claerder te sien het
verschil datter is tusschen dit opperste deel, ofte Gheest, en de twee andere.
A. Al is't saecke dat ghy dit cont bemercken uyt het ghene ick op verscheyden
plaetsen hebbe gheseyt, ick sal het nochtans u noch vertoonen onder de ghelijckenisse
vanden tempel, by den welcken de Heylighen dit opperste deel verghelijcken.
Den Tempel des Heeren is heyligh, den welcken ghy-lieden zijt, seght den Apostel
2. Cor. 3.17. En . 16. En weet ghy-lieden niet, dat uwe lichaemen tempels zijn
vanden H. Gheest? Het leven des lichaems (seght den H. AUGUSTINUS tom. 10. de
verb. Apost. serm. 18.) is de ziele, het leven der ziele is Godt, en den Gheest Godts
woont inde ziele, en door de ziele in't lichaem, op dat onse lichaemen souden Tempels
wesen van den H. Gheest.
Wy zijn al Tempels des Heeren, ghelijck aen den Tempel van SALOMON, die in
drye deelen bestont. Het eerste en uytterste van dien waeren de Voor-zaelen, inde
welcke het ghemeene volck mochte commen om Godt te bidden, &c. dese beteeckenen
het eerste deel der ziele, in't welcke alle uytwendighe voorworpen commen, ende
Godt ghebeden ende ghedient wordt op de ghemeene ende grouve maniere van't
selve deel.

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

205
Wat innewaerts gaende was daer het tweede deel, te weten de plaetse daer de Priesters
hunne offeranden deden. Dese beteeckent het tweede deel der ziele, in't welcke
memorie, verstandt, en wille aen Godt hunne offeranden doen, ofte op hun naturelicke
en ghemeene maniere van doen, ofte op een boven-naturelicke, als sy daer toe van
Godt verheven worden boven hun selven; elck op synen tydt, ghelyck ick gheseyt
hebbe. Het derde was eyghentlick den tempel, inden welcken was het Heyligh, ende
het Heyligh des Heylighdoms, alwaer Godt syne teghenwoordigheyt alder- meest
vertoonde. Dit beteeckent het derde, ende innighste en volmaeckste Deel der ziele
(dat is den Gheest) het opperste en edelste der selve, in't welcke Godt den stoel sijnder
teghenwoordigheyt stelt: in't welcke branden die seven Lampen, dat zyn de gaeven
vanden H. Gheest. In't welcke die offeranden der krachten soo werckelick niet ghedaen
en worden; maer meer een stille en eenvoudighe offerande des op-klemmende
wieroocks van eenen brandenden en biddenden Gheest. Hier en magh niemant in
commen, dan alleen Godt den oppersten Priester. Hier gheniet de ziele die verborghen
omhelsinghen des Conincks ende Bruydegoms, ghelyck ick hier segghen sal.
162. V. Waerom hebt ghy gheseyt, dat de liefde en andere werckinghen inden
Gheest volmaeckter zyn, en krachtigher als inde twee andere Deelen: en is't niet den
selven redelicken wille, die in het herte, inde ziele, en inden Gheest Godt bemint?
A. Ghelyck iemant de selve redelicke ziele heeft, als hy een kleen kindt is, en als
hy een volmaeckt verstandighman is: de welcke noch-
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tans, als hy een kindt is, geen reden noch verstant en kan ghebruycken, maer begint
dit allenskens meer en meer te doen, naer de maete ofte proportie dat de beletselen
gheweert worden door meerder volmaecktheyt vande lidtmaeten ofte instrumenten
die daer toe uytter nature noodigh zyn: Alsoo is't hier oock den selven redelicken
wille, den welcken, al is't dat hy in die hertelicke liefde van d'eerste Dagh-reyse los
en vry is van toevallende beletselen, en hem tot Godt begheeft naer dat hy kan; heeft
nochtans een naturelick beletsel, om dat hy alhier ghebonden is aende sinnelicke
kennissen, ghevoelens, &c. door de welcke hy synen vollen swier niet en heeft om
hem tot Godt te begheven, ghelyck hy heeft inde ziele, en inden Gheest.
Insghelycks, al is't dat den wille inde tweede Dagh-reyse, ofte inde ziele, noch
meer los en vry is, ende meer kracht heeft; nochtans in syne werckinghen deelt hy
noch mede vande beletselen van't leeghste en ghevoelick deel, als is't dat hy het
groufste en onvolmaeckste verlaeten heeft: Ende de kracht der ziele is hier noch
ghelyck in dryen ghedeelt, en meer verspreyt. Maer inden Gheest is den wille van
die beletselen los ende vry, ende hoe meer hy afghetrocken is van al dat onder hem
is, hoe krachtigher hy is; ghelyck oock hoe meer dat hy vergaedert is en vereenight
met de andere krachten. Vis unita fortior est se ipsâ dispersâ. Een vereenighde kracht
is stercker, als sy selve is verstroyt zynde. Nochtans ghy en moet niet peysen, dat de
ziele van alle beletselen vry is, soo langh als sy met dit stervelick en bedervelick
lichaem vereenight is: Corpus quod corrumpitur aggravat Animam. SAP. 9. Ende
daerom hebben sommighe Heylighen, als sy waeren
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in die volmaeckste vereeninghe met Godt, vande welcke wy handelen sullen hier
naer, siende dat sy soo naer by waeren aen't beschouwen van't Goddelick wezen,
datter maer ghelyck een dunne vloers ofte creppe tusschen hun en Godt en was, te
weten den sack van't stervelick lichaem, een onverdraeghelicke pyne kreeghen, om
dat sy dat niet en mochten verlaeten: ghelyck ick hier naer segghen sal.
163. V. Waer uytcomt het, dat de crachten alhier ghelijck vereenight worden?
A. Het is om dat sy hier soo naer by zijn aen hunnen center ende oorspronck, die
het wezen der ziele is, dat uyt Godt vloeyende, aen hem wederom paelt: ghelijck
men siet, als men uyt eenighen center ofte middel-poinct een ronde maeckt, ende uyt
den center veel limen treckt naer die ronde, dat hoe naerder sy commen aen den
center, hoe naerder sy oock commen aen malcander, en ten lesten in den center
commen sy ghelijck al in een. Dit wordt hier vercreghen, en te weghe ghebracht door
een ghedeurigh weder-stieren en weder keeren vande redelicke crachten in hunnen
grondt, center, en oorspronck, daer Godt is boven de selve crachten, inde eenigheyt
des Gheests. Daer vinden sy Godt, ende hebben eenen naturelicken invloet in hem,
ende worden verafgrondight in den Goddelicken afgrondt: ende van desen invloet
ende weder-keeren worden de crachten ghelijck onghedeelt in hun wercken, om dat
sy vereenight worden; ende worden ghelijck eene cracht, ende wercken als
soodaenigh, soo veel te crachtiger, wezentlicker en Goddelicker, als hunne
vereeninghe meerder is: waer door oock alle de wercken, die daer uyt vloeyen,
Goddelick worden,
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ende ghebeeldt naer den grondt ende oorspronck daer sy uyt spruyten.

De II. Lesse.
Vande drye redelicke krachten der ziele, of sy in desen staet wercken moeten,
wanneer, en op wat maniere.
164. V. ICk bidde u, leert my nu hoe onse drye Pelgrims in desen staet des geests
ofte derde Dagh-reyse hun draeghen moeten: ende eerst of sy in dese reyse altijdt
blyven inde voorseyde verheventheyt en vereeninghe, die sy met malkanderen schijnen
te hebben.
A. Gheensints: want sy (principalick in't beginsel van dese reyse) somtijdts kommen
de selve te verliesen: ten eersten door hun schult, door onverstorventheyt, ofte andere
fauten en ghebreken. Ten tweeden door onwetentheyt, om dat sy noch niet
ghenoeghsaem en weten ofte verstaen, hoe sy hier wercken moeten. Ten derden door
genegentheyt die sy hebben tot hunne voorgaende maniere van wercken, die sy niet
laeten en willen om een beter te krijghen. Ten vierden door de beprouvinghe des
Heeren, die de ziele hier somtijdts laet overkommen vele ende groote cruycen, en
lijden, gelijck hier vooren geseyt is, ofte noch meerder; soo datmen noch in desen
staet, noch in eenigen anderen, sy selven beloven magh, of verwachten eene
onveranderlicke gesteltenisse, gelijck sommige dwael-gheesten hebben willen
segghen.
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165. V. Hoe moeten sy dan hun ten tijde van die nederdaelinghe, dorrigheyt,
verlaetentheydt, &c. te wercke stellen?
A. Sy moeten alsdan doen naer, en volghens den staet ofte ghesteltenisse daer sy
hun teghenwoordigh in vinden ghestelt; hun niet te seer uytstortende inde wercken
die sy moeten doen, ende oock niet leegher daelende als het noodigh is, principaelick
tot de grouve, ghemeene, ende naturelicke acten van hun leeghste deel, die
gheschieden op de ordinaire maniere, humanô modô, op dat sy daer door niet en
souden beletsel stellen aenden Heere, als hy hun sal willen weder-roepen tot den
gheest. Sy moeten soo veel het moghelick is, hun houden inde naeste bequaemheyt
die daer toe verheyscht wordt.
166. V. Waerom seght ghy principaelick tot die grouve, &c. zijn sy dan soo
contrarie aen den gheest?
A. 't Is om dat sy den gheest soo seer beleten, en met hem niet en connen t'samen
staen, 't en zy in een occasie die ick u segghen sal. En dit en is niet om dat de
werckelickheyt aen de gratie contrarie is (ghelijck die dwael-gheesten oock hebben
gheleert) maer om dat de ziele, als sy haer vrywilligh tot de selve begheeft, alle haer
cracht, met de welcke sy in den gheest met Godt vereenight ofte besigh was, van
hem, aldaer zijnde, aftreckt, en die stiert nederwaerts naer de nature, ende alsoo comt
sy van den gheest inde nature te vallen, en te verliesen al dat sy inden gheest besat,
het welcke een groot verlies ende schaede is. Ick hebbe gheseyt Vrywilligh, om dat,
als die maer en gheschieden door de leegher crachten, ende de ziele haer met haere
cracht inden gheest by Godt blijft vast houdende,
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alsdan sy niet veel beschaedight en wordt. Hier door gheschiet het, dat de
onvrywillighe verstroytheden en uytloopinghen der krachten niet altijdt den gheest
van Godt en trecken: en vijf-en-twintigh van dese soo veel schaede niet en doen, als
eenen vrywillighen toekeer der ziele tot haer leeghste deel, ofte die grouve maniere
van wercken, die daer gebruyckt wordt: en daerom moet hier wel op gelet worden.
167. V. Moeten onse drye ghesellen in dese derde reyse door het landt des gheests
noch iet doen, ofte wercken; ghemerckt dat desen staet noch meer als den tweeden
lijdtsaem is, Passivus, boven-naturelick, en ingestort van Godt: in welcke (soo de
H. THERESIA seght, in den wegh der volm. c. 25.) wy niet met-allen en vermoghen
van onsen t'weghen. Onsen Heere werckt hier alleen, het is sijn werck, het welcke
onse naturelicke bequaemheydt verre te boven gaet; soo dat onse nature daer in
gheen deel en heeft.
A. Sommighe hebben ghemeent en gheleert, dat sy hier niet te doen oft te wercken
en hebben: maer sy zijn ghemist en bedroghen, om dat hun ooghen door het
overvloedigh licht van dat landt verduystert zijn: ende om dat hunne werckinghen,
om dat sy subtijl en gheestelick zijn, schijnen te verliesen de species ofte ghedaenten,
door welcke sy connen verstaen en onthouden worden. Sy en laeten daerom niet te
wercken, oock inde verhevenste vereeninghe der ziele: het welcke hier uyt claerelick
blijckt, dat sy daer naer noch al weten te segghen, wat sy daer ghesien en ghevoelt
hebben, het welcke niet en can geschieden, 't en zy datter eenighe species, ofte
ghedaenten daer van ghebleven zijn in de memorie.
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Desen staet is Lijdtsaem, Passivus, boven naturelick, en inghestort van Godt; maer
hy en laet daerom niet Werckelick te zijn: ende al is't dat den Heere, als't hem belieft,
den wille met hem vereenighen can, hem instortende eene volmaeckte liefde, sonder
iet te geven aen verstant ofte memorie, hy en doet het nochtans niet ordinairelick:
soo datter in desen staet geen vereeninghe met Godt gevonden en wordt, uyt de
welcke het verstant en memorie, ofte hunne werckinghen t'eenemael gebannen zijn.
't Welcke hier door, ghelijck ick gheseyt hebbe, claerelick betoont wordt, door dat
de memorie, oock als die vereeninghe ghepasseert is, noch indachtigh is de groote
liefde, en ander omstandigheden vande selve vereeninghe, het welcke sonder
voorgaende werckinghe van't verstandt niet gheschieden en can.
168. V. Is't dat de crachten hier oock werckelick zijn, waerom segghen de Heylighe
ende Mystijcke Leeraers ende Schrijvers, dat onsen Heere hier alleen werckt, ghelijck
de H. THERESIA voorseyt? Waerom is't, dat sy de bovennaturelicke beschauwinghe
ende vereeninge noemen een Ruste des gheests (gelijck de H. THERESIA dickmaels
doet) een Ledigheyt en inwendigh Stilswijghen (ghelijck den H. AUGUSTINUS seer
dickmaels doet) eenen Slaep, een Verghetentheyt, en ontblootinghe van alle dinghen
die Godt niet en zijn? Waerom segghen sy oock, dat den gheest en de crachten hier
moeten vernietight zijn? dat-men hier sy selven moet houden niet anders als een
Instrument, in, en door het welcke Godt werckt, &c. (ghelijck den verlichten
TAULERUS seght) als oock, dat de ziele hier is sonder liefde en kennisse? &c.
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A. Sy en willen met dese maniere van spreken anders niet segghen, dan dat inde
voorseyde boven-naturelicke ghesteltenissen, onse crachten niet en wercken op hunne
ordinaire en naturelicke maniere, die aen onse nature eyghen is, te weten door
redeneringhe, naturelicke verbeeldinghe, eyghen trachtinghe, pooghinghe,
neerstigheyt, &c. (de welcke die gheestelicke Schryvers noemen Eygen werckinghe)
die hier al moeten ghelaeten zyn, moeten rusten, ledigh zyn en stil, slaepen, &c.
gelyck oock alle liefde en kennisse, die op de selve manieren voort-ghebracht worden.
Sy willen dat de ziele haer seer wacht van door dusdanighe grouve en onvolmaeckte
wercken eenigh beletsel te stellen aen Godt, als hy inden gheest boven-naturelick
wercken wilt: ende om dat sy hier in dickmaels comt te faelen, daer door is't dat sy
dese saecke met excessive woorden; Hyperbolicè loquendo, soo commen te verheffen.
De voorseyde nochtans door hunne soodanighe maniere van spreken en willen
niet uytsluyten de Goddelicke inghestorte werckinghen van verheven kennissen,
excessive liefde, ruste, vrede, &c. die Godt inde ziele werckt; en andere verheven
gheestelicke wercken, die de ziele door, en met Godt is doende.
169. V. Het schynt dat den H. DIONYSIUS in myst: Theol: niet alleenelick die
grouve en ghemeene, maer oock alle andere verstandelicke werckinghen, wilt
ghelaeten hebben; insghelyckx oock den H. BONAVENTURA, die seght, dat de
verstandelicke werckinghen alhier inden gheest beletsels en vlecken zyn.
A. Dese HH. Leeraers commen seer wel over een met het gonne ick gheseyt hebbe:
want den
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H. DIONYSIUS door die krachtighe woorden, met de welcke hy de verstandighe
wercken wilt doen verlaeten, en spreeckt niet van alle soorten van soodaenighe
wercken, maer vande voorworpsels der selve: ende alsmen op sijne woorden wel let,
hy bevestight dat wy segghen, als hy twee soorten van verstant stelt; d'eene die
ghelaeten wort, dat is het naturelick, en d'ander door welcke men Godt inden Gheest,
en boven dit naturelick, kent ende verstaet, dat is het boven-naturelick: en daer en
boven versoeckt hy noch een onbekende verheffinghe vande ziele tot Godt, door
wille ofte liefde, dat is een feer innighe ende gheestelicke, die aende nature onbekent
is; segghende, ignote consurge, &c.
Insgelijcks als den H. BONAVENTURA 1. de sept. itin. AEternit. seght: In hoc
supernaturali exercitio operationes sensibiles & intellectuales reputantur maculae,
& offendicula. In dese boven-verstandelicke oeffeninghe (dat is die boven het
naturelick verstant gheschiet, ofte inden gheest) de ghevoelicke en verstandelicke
werckingben worden gheacht als vlecken en beletsels. Door die verstandelicke
werckinghen en verstaet hy niet die gheschieden in den Gheest, die verheven,
geestelick, boven-naturelick, ende van Godt ingestort worden: want dese en zyn hier
gheen beletsels noch vlecken: maer hy verstaet die andere grouve en onvolmaeckte,
die door het leeghste deel des verstandts gheschieden op de ghemeene en naturelicke
maniere. Dese seght hy hier Beletsels te zyn, om de redens hier vooren gheseyt.
Hy seght oock dat sy vlecken zyn, niet om dat sy sonden zyn, ofte iet dat in sy
selven quaet is, maer om dat sy van leegher en slechter nature ende conditie zyn;
ende als sy gevoeght worden
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met iet dat van edelder nature ende conditie is, het selve slechter maecken, en ghelyck
vuylder, volghens dat den H. AUGUSTINUS seght in Psam. 61. de puro argento
sordidatur aurum, si admiscetur illi: sordescit enim aliquid, cùm inferiori miscetur
naturae, quamvis in suo genere non sordidae. Van suyver silver (seght hy) wort het
gout vervuylt, is't dat het daer mede ghemenghelt wort: want als iet ghemenghelt
wort met een slechter nature, het wort vervuylt, al en is sy in haere soorte niet vuyl.
Het selve leert ons den H. THOMAS 2.2. quaest. 81. a. 8. en gheest voor exempel het
silver, als het met loodt ghemengelt wort. Soo dan die onvolmaeckte en slechte
verstandelicke wercken van dat leeghste deel souden den gheest besmetten en vuyl
maecken op dese maniere; behalven dat sy soo groote beletsels zyn, dat, die-se noyt
laeten en wilt, noyt inganck, noch voortganck, noch vreedsaemighe woonste met
Godt inden gheest kryghen en sal; al is't dat sy in hun selven goet en profijtigh zyn,
als sy op hunnen tydt ghebruyckt worden.
170. V. Seght my dan hoedaenigh dat zyn die werckinghen, die de redelicke
krachten hebben inden gheest in die boven-naturelicke beschauwinghe, vereeninghe,
ghenietinghe, &c. Die aldaer te vinden zyn.
A. Al is't dat ghy dat genoegh cont mercken uyt het ghene ick hier vooren gheseyt
hebbe, principaelick inde tweede Dagh-reyse; nochtans tot meerder klaerheyt segghe
ick, dat sy zyn boven-naturelick, van Godt inghestort, en van de ziele op
lydender-wyse ontfangen, heel geestelick, stil, vreedsaemigh, innigh, subtyl, en in
hun selven onghevoelick aende nature.
171. V. Hoedaenigh zyn hier de kennissen van het verstant?
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A. De kennissen die het verstant hier heeft van Godt en Goddelicke saecken, die en
krijght het niet door discoursen, redeninghen, &c. en daerom en hebben hier gheen
plaetse de kennissen, die men van Godt heeft per viam affirmationis, dat is hem
toeschryvende alles dat goet en volmaeckt is inde Creaturen; nochte oock per viam
remotionis, vel negationis, dat is, alle de volmaecktheden die wy vinden inde
Creaturen van Godt verworpende en loochenende, ende hem een ander, die al te
boven gaende, toeschryvende: want dese twee manieren van doen commen toe aen
een leegheren staet, in welcke men de kennisse Godts tracht te kryghen door
werckelicke Acten van het naturelick verstant.
Het verstant dan ontfanght hier de kennissen Godts van hoogher handt, te weten
van Godt selve, die-se hem gheeft ea instort, ende hem verheft, ende bequaem maeckt,
om hier oock met hem, ende door hem te wercken, ende voort te brenghen Acten
van eene gheestelicke kennisse, die overeenkommen met de verheventheyt van dit
landt ende staet.
Hier krijght het oock soodaenighe kennissen door de inwendighe ende gheestelicke
sinnen der ziele, die van hem niet seer verscheyden en zyn. Want ghelyck het lichaem
syn vyf sinnen heeft (te weten 't ghesight, 't ghehoor, de smaeck, den reuck, ende het
ghevoelen) door welcke het kennisse kryght vande uytwendighe dinghen of
voorworpen; alsoo heeft oock de ziele haere vyf inwendighe gheestelicke sinnen
(ghelyck den H. BERNARDUS, en den H. BONAVENTURA seght) door welcke sy
ghelyck siet, hoort, smaeckt, rieckt, ende ghevoelt de gheestelicke dingen, ende daer
van kennisse kryght. Maer principaelick
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ontfanght sy hier groote kennisse (ghelyck de HH. Vaders segghen) van Godt en
syne soetigheyt, door dien Goddelicken smaeck, die sy hier dickwils vande selve
ontfanght, volghens dat den Propheet seght psalm. 33. Smaeckt ende siet hoe soet
den Heere is. Hy en seght niet, siet ende smaeckt, als of den smaeck door het sien
quaeme, gelyck het gheschiet inde naturelicke kennissen; maer hy seght, smaeckt
ende siet, om dat hier in dese boven-naturelicke kennissen het sien comt van den
smaeck: ghelyck hier oock den H. THOMAS bemerckt heeft. Hoe soet dat suycker en
honich is, kent-men beter door den smaeck, als door al dat ons daer van soude konnen
geseyt worden, sonder den selven.
Het verstandt ontfanght hier somtijts de gaeven van den H. Gheest, die hem raecken,
als van wijsheyt, wetenschap, verstandenisse, raedt, ende onderscheydinghe der
gheesten. Hy druckt in't selve door sijn Goddelick licht kennisse van verborghen
mysterien des gheloofs, ende vande Schrifture, ende van andere dinghen, die men
naturelick niet weten en can, vande ghesteltenisse vanden gheest van andere, &c.
Siet wat ick gheseyt hebbe op de 123. Vraeghe.
172. V. Waer door gheschiet het, dat sommighe in desen wegh zijnde, niet en sien
dat sy soodanighe werckinghen ende kennissen hebben; jae meenen dat sy niet met
allen en doen?
A. Dit gheschiet ten eersten, door dat dese (de welcke ordinairelick eenvoudighe
menschen zijn, en ongeleert) nu niet meer en hebben die discoursen en grouve
werckelickheyt, die sy te vooren hadden in hunne meditatien, aspiratien, ende andere
manieren van bidden: ende dat sy nu Godt kennen ende beminnen met een groote
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inghekeertheydt, stilte ende ruste, sonder dat sy op hun selven, ofte op de werckinghen
haerder crachten commen te letten; en daerom niet en ghevoelen, noch en weten dat
sy wercken; al is't dat het verstandt ende den wille inder daedt altijdt wercken door
kennisse ende liefde.
Ick hebbe gheseyt ordinairelick eenvoudige, &c. om datter somtijts oock wel
gheleerde en verstandighe zijn, die het selve niet en sien, omdat sy daer niet op en
letten; ofte ghelijck niet en meenen dat sy iet doen, 't en zy dat sy dat met arbeydt en
moeyte doen (ghelijck den H. AUGUSTINUS seght) het welcke hier niet en is; om dat
die boven-naturelicke werckinghen seer stil, teer, ende delicaet zijn, ende
boven-naturelick vloeyende inde zielen, sonder eenighe moeyte ofte aerbeyt.
Ten tweeden, om dat dese kennissen en werckinghen, die in den gheest geschieden,
soo geestelick, subtijl, delicaet, en onghevoelick zijn, ghelijck ons leert den S.
JOANNES A CRUCE lib. 2. de asc. carm. cap. 4. segghende: [Hier staet te bemercken,
dat dese generaele kennisse der beschauwende zielen, daer wy van spreken,
ondertusschen soo subtijl ende delicaet is, dat de ziele, die-se heeft, die gheensints
ghewaer en wort, noch ghevoelt; bysonderlick als sy in haer suyverder, eenvoudigher,
volmaeckter, gheestelicker ende innigen is. Ende al is't (ghelijck gheseyt is) dat het
aen eene ziele dunckt, dat sy in dese gesteltenisse zijnde niet met allen en doet, noch
met eenighe saecken besigh is, om dieswille dat sy met haere sinnen niet en werckt;
soo moet sy nochtans waerachtelick gelooven, en haer laeten voorstaen, dat sy haeren
tijt in gheender maniere vruchteloos over en brenght. Want al is't dat het goet accoort
der trachten van
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de ziele stille staet. nochtans haer verstandt ende kennisse blijft, op die maniere die
wy gheseyt hebben. Ende hierom heeft de wijse Bruydt aen haer selven gheantwoordt
op dese twijffelinghe, seggende CANT. 5.2. Ick slaepe, en mijn herte waeckt. Dit is
te segghen: al hoe wel dat ick slaepe naer het ghene, waer in ick naturelicker-wijse
ophoude te wercken, mijn herte waeckt nochtans boven-naturelicker-wijse, zijnde
verheven in die boven-naturelicke kennisse.
Ten derden om dat dese kennissen dickwils onbescheyden zyn, dat is, dat sy geen
dingen in't bysonder voorhouden; bysonderlick als sy van Godt zyn, van geheel syn
Goddelick wezen (ghelyck is die voorseyde generaele kennisse) dat onder gheene
bysonder kennisse van ons bepaelt ofte besloten kan worden; als oock met geene
formen, gedaenten of beelden afgemeten of begrepen; andersins den Heere stort hier
somtyts in den gheest bysonder en bescheeden kennissen van sijn Goddelicke
eygendommen, ende volmaecktheden, &c.
173. V. Wat moet de Memorie doen in dese Reyse?
A. Haer principaelste werck dat sy in desen staet doen moet, is haer ydel te
maecken, en te bewaeren van alle ghedenckenissen, ghedachten, ghedaenten en
beelden der Creaturen, hoe schoon en goet sy schijnen te zyn, voor soo veel als sy
beletten de Goddelicke vereeninghe inden geest: want dese is het eynde, ende die
andere en zyn al maer hulp-middelen om die te becommen.
174. V. Is dit oock te verstaen vande inwendighe beelden vande Menscheyt ende
Passie ons Heeren? Het schijnt dat de gheestelicke Leeraers, jae de Heylighe selve
verscheyden van gevoelen zijn: sommighe segghen dat jae, d'ander
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dat niet; jae sommighe schijnen oock hun eyghen selven teghenstrijdigh te zijn,
leerende in d'een plaetse het een, in d'ander het contrarie.
A. Alle de Vraeghen ofte Questien die dobbel-sinnigh zyn, ofte op verscheyde
manieren connen verstaen of ghenomen worden (ghelyck oock dese uwe vraeghe is)
moeten eerst wel onderscheyden en verstaen zyn, eer men die wel kan beantwoorden:
andersins naer veele onnoodighe disputen en teghen-segghen, bevint-men in't leste
datmen over-een-comt, als alles wel uytgheleyt en onderscheyden is. aequivoca priùs
distinguere oportet, quàm definire.
Ghy moet dan weten ten eersten, ghelyck'er twee soorten van inwendighe
werckinghen zyn, ghelyck hier vooren gheseyt is, datter oock twee soorten van
inwendighe beelden, ghedaenten, ofte Species zyn. De eerste zyn de grouve,
onvolmaeckte, naturelicke en imaginaire beelden, die de imaginatie ofte het naturelick
verstant maecken, ende in hun werckingen ghebruycken. De tweede zyn die
gheestelicke, suyvere, subtijle, inghestorte beelden of ghedaenten die Godt inden
gheest stort ofte indruckt. Dese zyn oock inde Enghelen; door dese heeft Godt die
openbaeringhen ghedaen aende Propheten, en doet noch somtyts; &c.
Ten tweeden moetmen hier wel letten op twee soorten van tyden ofte
ghesteltenissen. De eerste is, als de ziele van Godt verheven is boven haer selven,
en ghestelt inden gheest. De tweede is, als sy die verheventheyt niet en heeft, maer
op haer selven, en in haer selven ghelaeten is.
Ick segghe din ten eersten in dien eersten tydt ofte ghesteltenisse inden gheest, en
heeft de ziele geen
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beelden van die eerste soorte (want die hier niet in en mognen, nochte connen
commen, sonder groote schaede, en souden't daer al bederven) maer sy heeft'er wel
vande tweede soorte. Dit leert de H. THERESIA in't 22. cap. van haer leven § 5.
seggende: Als Godt de crachten der ziele opschort (ghelyck het gheschiet in dese
ghesteltenisse) dat is seker, dat wy de teghenwoordigheyt vande menscheyt Christi
(dat is de naturelicke verbeeldingen der selve van die eerste soorte) verliesen, al
waer't dat wy oock niet en begheerden: maer wy en hebben gheen reden om ons te
beclaeghen over soo een gheluckigh verlies: ghemerckt datmen daer door noch een
veel grooter gheluck becomt, als was het gene men scheen verloren te hebben. Het
selve leert sy oock in't Casteel der zielen in't 7 cap. § 3. alwaer sy seght, dat de gene
die het gheluck hebben van te gaen inde sevenste wooninge, niet noodigh en hebben
dese bemerckinge op de menscheyt van Christus te doen; te weten van die eerste
soorte; maer moghen die wel hebben van de tweede soorte: daerom voeght sy daer
by: Sy wandelen by-naer altydt inde teghenwoordigheyt van Jesus Christus op een
seer wonderbaere maniere, &c. die van Godt gegheven en inghestort wort.
Ick segghe ten tweeden; Als de ziele op haer selven ghelaeten wort, en berooft
wort van die verheventheyt die sy hadde in den gheest, moet sy nederdaelen tot de
menscheyt CHRISTI, als tot den besten middel, om tot de Goddelicke vereeninghe te
commen inden gheest. Dit leert ons de H. THERESIA, den S. JOANNES à Cruce,
TAULERUS, en andere Leeraers, als sy soo crachtelick een yder willen indrucken,
datmen noyt ooghenblick en magh laeten de menscheyt en de
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Passie CHRISTI: dat hy onsen wegh is, ende de deure, door de welcke wy moeten
ingaen, &c. maer die altijdt op den wegh blijft, en sal noyt tot het eynde commen;
die altijt inde deure blijft, en sal noyt binnen gaen. De Menscheyt van onsen
Salighmaecker heeft een uytnemende cracht, om ons tot de Godtheydt in te leyden;
maer wy moeten-se ghebruycken als eenen middel, en niet als ons eynde, in't welcke
wy ghenietender-wijse, fruitivè, rusten moeten: ghelijck den H. AUGUSTINUS leert
lib. 1. de Doct. Christ. cap. 34. volgens dat den Apostel seght. 2. Corinth. 5 Al hebben
wy naer den vleessche CHRISTUS ghekent, nu en kennen wy hem niet. Wy moeten-se
ghebruycken als het beginsel van de weghen des Heeren, Prov. 8. waer uyt verstaen
wordt, seght hy, dat gheen saecke ons op den wegh houden en moet, als den heere
selve, voor soo veel als hy hem gheweerdight heeft onsen wegh te zijn, ons niet en
heeft willen houden, maer passeren, &c. Ex quo intelligitur, quòd nulla res in via
tenere nos debeat, quando & ipse Dominus, inquantùm via nostra esse dignatus est,
tenere nos non voluerit, sed transire, &c.
Met dese leeringhe vanden H. AUGUSTINUS comt over een die vanden gheleerden
CAJETANUS Com. in D. THOM. 2. 2. quaest. 83. art. 13. alwaer dien enghelschen
Leeraer seght, datter zijn drye soorten van aendachtigheyt in het montghebedt. De
eerste op de woonden, om daer in niet te faelen; de tweede op den sin ofte bediedinghe
der selve: de derde op het eynde des gebedts, dat is op Godt, &c. Welcke plaetse
handelende CAJETANUS, seght: dat elck van dese ghenoeghsaem is om te voldoen
aen het ghebodt vande H. Kercke in't Goddelick Officie, als men
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die eerste neemt als middels, om door de selve tot een beter te gheraecken. Hy seght
oock, dat die in't geheel Officie tracht hem besigh te houden met de aenschauwinghe
ende liefde Godts, ofte van dat de Godtheyt raeckt, dat dien alderbest voldoet; maer
die alsdan hem becommert met te mediteren op de passie CHRISTI, dat hy wel voldoet;
maer dit met voorsichtigheyt moet doen, cum grano salis, te weten, dat hy het gene
de passie aengaet, niet en neme als syn eynde, maer alleenelick als eenen middel,
door welcken hy (is't dat Godt dat gheeft) magh opklemmen tot de Godtheyt.
175. V. Is hier dan in't voorseyde gheval geen ghebodt ofte obligatie in conscientie
vande Meditatie vande Passie ons Heeren te nemen voor alle andere middelen?
A. Ick en vinde gheen ghebodt, noch fondament van soodanighe obligatie, door
welcke men soude moeten laeten andere betere middelen, die ons beter en naerder
souden connen tot Godt leyden. De middelen die tot eenigh eynde strecken, crijghen
hun goedtheyt uyt het orden tot het eynde, ende daerom zijn sy soo veel beter, als sy
naerder aen't eynde zijn. Ea quae sunt ad finem, sortiuntur bonitatem ex ordine ad
finem: & ideo quantò sunt fini propinquiora, tantò sunt meliora D. THOM. 2.2. quaest.
81. art. 6. Het waere te wenschen, dat sommighe mystijcke Leeraers, als sy hun
leeringhen willen bevestighen door de H. Schrifture, wat meer opsicht naemen op
de reghels, die ons de Theologie gheeft, om uyt de selve wettelicke besluyt-redenen
te trecken.
176. V. Wat moet den wille doen op dese Reyse?
A. Sommighe gheestelicke mannen seer ervae-
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ren inde verholen Godts gheleertheyt (ghelyck den gheleerden SUAREZ seght l. 2. de
orat. ment. c. 12.) hebben gheseyt, dat het somtydts ghebeuren can, dat de ziele, in
het inwendigh gebedt, ofte contemplatie gestelt, soo opgetrocken wort, dat sy van
alle daedelicke wercken van verstant ende wille ophout, &c. en hy seght, dat aen
dese leeringhe jonstigh is JOANNES TAULERUS l. 12. instit. alwaer sy handelende
vande ontgheestinge, inde welcke den gheest van Godt vervoert wort in syn
wonderlick licht, seght: Hier wort den gheest door licht sonder licht, door kennisse
sonder kennisse, door liefde sonder liefde: en daer naer, hier is een inwendigh en
stom stilswijgen, ende men magh hier niet een woordt spreken, maer noch buyten,
noch binnen, en wort hier toeghelaeten iet te wercken, &c. ende hy voeght daer by,
dat hy niet en is sonder liefde, &c.
Maer P. SUAREZ seght, dat TAULERUS van dat ghevoelen niet en heeft gheweest,
dat klaerlick blyckt uyt syn eyghen woorden: hy dan, ende die andere, sluyten hier
alleenelick buyten die boven-gheseyde en onvolmaeckte naturelicke wercken van
verstant ende wille, ende niet die geestelicke, volmaeckte, ende inghestorte
werckingen.
Iae 't en is niet alleenelick seker, dat den wille hier werckt: maer my dunckt dat
het oock seker is, dat hy hier seer krachtelick werckt, volgens de ghetuyghenisse van
syn twee medeghesellen, ghelyck ick hier vooren gheseyt hebbe: de welcke dat
ghewaer worden, al is't dat sy door het groot licht dat daer is seer overlommert
worden. Syn kracht en macht om te wercken, dat is om Godt te beminnen, is door
syne voorgaende inwerckinghen meer en meer gegroeyt: ende hy heeft daer toe
ghedeurigh meerder en meer-
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der gheneghentheyt ghekreghen, ende is by-naer altydt inde naerste bereydinghe daer
toe; soo dat hy, als hem maer werck ghepresenteert en wort, terstont daer aen valt,
ende ontsteken wort, gelyck bus-poeder door het vier, ghelyck ghy sien sult door 't
gene hier naer gheseyt sal worden.
De werckinghen vanden wille zyn hier seer teer, delicaet, ende ghelyck
onghevoelick in hun selven, boven-naturelick vloeyende inden gheest, ghelyck hier
vooren van die van het verstant geseyt is op de 166. Vraeghe
Ten lesten den wille en zyn twee ghesellen moeten hun uytwendigh en inwendigh
reguleren, en schicken naer de maniere vanden lande, de Inwoonders des selfs
neerstelick naervolghende.

De III. Lesse.
Vande Inwoonders van het landt des Gheests.
177. V. WAt doen dese als sy nu eerst in dit landt des gheest ghekommen zyn?
A. Om dat het ongeloovelick is wat een ontblootinghe aller dingen, oock van syn
eyghen selven; wat volkommen overghevinghe en peurheyt, en wackerheyt des
ghemoets; wat een gestaedigh waernemen en neerstigheyt hier van noode zyn, om
dese hunne veranderinghe in desen nieuwen staet wel te connen volghen; daerom
is't, dat sy hun seer wachten van alle aencleventheyt aen eenighe voorgaende gratie,
ofte Goddelicke ghenietinghe, hoe groot en aenghenaem sy soude moghen zyn: sy
trachten hun in alles soo
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los en vry te houden, en onghebonden, dat sy allen ooghenblick ghereet moghen zyn,
om te ontfanghen al ander dinghen als Godt hun placht te gheven, in dese
veranderinghe van hunnen inwendighen staet, om hun allen ooghenblick naer de
selve te connen voegen ende accommoderen, om die wel te ontfanghen, en te
vervolghen door wettelicke medewerckinghe: en daerom zyn sy allen ooghenblick
ghereet te versaecken alle eyghenschap en aencleventheyt van alle gratien, licht,
Goddelicke kennisse ende liefde, die sy te vooren gehadt hebben, om andere veel
beter te kryghen.
Ende dit is hier nootsaeckelick, om dat het seer ghemeen is aen een yder, dat hy
ordinairelick met eyghenschap ghehecht blyft aen het ghene daer hy ghewoon was
in te zyn, ende wel wiste goet en goddelick te wesen, ende daerom het selve niet
geirne en laet. Dit siet men hier oock als Godt de ziele beghint in desen wegh te
stellen, hoe dat sy ghedeurigh gheneghen is om de maniere vanden tweeden staet te
houden, principaelick alsmen den nieuwen treck noch niet wel en kent: waer door
sommighe hier langen tydt niet voort en derven gaen: en waerom nootsaeckelick zyn
dese onderrichtinghen, door welcke onderwesen zynde sy lichter moghen kennen
wat dat Godt van hun versoeckt, en hoe men dat volghen moet.
178. V. Hoedanigh zijn-se, als sy hier nu lanck gheweest hebben, ende niet meer
Aencommelingen, of Vremdelingen en zijn, maer Inwoonders, ende ghelijck vast
ghestelt inde manieren des landts?
A. Als sy hier in dit landt wat gheweest hebben, soo worden sy allenskens meer
en meer in
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maniere van leven, soo uytwendigh als inwendigh, ghelijck enghelen: uytwendigh
zijn sy stil, vreedsaemigh, oodtmoedigh, verstorven, gelaeten, vriendelick en blijde,
oock in't midden van cruycen en pijnen, ghenegen tot alle deught, in alles hun
voegende naer het model van den nieuwen mensch, dat ick u hier vooren vertoont
hebbe.
Inwendigh zijn sy vergaedert, inghekeert, en ghemeenelick verheven in Godt tot
inden gheest. Sy trachten hun selven altijdt vry te houden van alle beletsels der
creaturen, ende vande inbeeldinghen der selve. Sy crijghen hier inden gheest eenen
nieuwen staet in Godt, ende een verbreydinghe en een seker verheventheyt boven
het leeghste ende middelste deel, waer door sy bequaem worden om Godt volmaeckter
en ghedeurigher aen te hanghen. Hun verstant is altydt bereyt tot dat Goddelick licht,
dat hier veel claerder en overvloedigher schijnt als in het middelste deel; insghelycks
den wille is bereyt tot die liefde Godts, die hy in hun overvloedigher in-stort.
179. V. Seght my eens wat meer en breeder van eenighe van dese dinghen; en
eerst, hoe sy hun draeghen ten opsichte vande deughden.
A. De deughden zyn in hun door veel voorgaende oeffeninghen ghelyck in nature
verandert: Transierunt in affectum cordis: sommighe segghen, dat sy die in hun
wezen besitten; soo nochtans, dat sy die neerstelick oeftenen; ofte uytwendigh, als
het tydt is, ende Godt dat van hun versoeckt; ofte, ende veel meer inwendigh inden
gheest, alwaer hunne acten veel volmaeckter zyn door de Goddelicke inwerckinghe
die aldaer is: ende somtyts hebben sy seer verheven en volmaeckte oeffeninghen
ende acten, die van
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den gheest Godts in hun ghestort worden: want sy zyn dan waerachtighe kinderen
Godts, die, ghelyck den Apostel seght, door den Gheest Godts ghedreven worden
tot alle goet. Sy en doen niet ghelyck sommighe, die door hunne valsche overghevinge
inden wille Godts, willen sterven aende begheerte der deughden, ghelyck aen die
van tydelicke saecken, en hun selven ghelyck besluyten inde paelen van hunnen
teghenwoordighen staet, sonder meer te willen becommen; maer sy doen ghelyck
den Apostel, PHILIPPEN. 3.13. vergetende al dat hy ghepasseert was, altydt voorder
trachten tot meerder deught en meerder volmaecktheyt. Ende dit is't, dat van ons
versoeckt de waerachtighe liefde, die ghelyck is aen het vier, dat noyt en seght, het
is ghenoegh, numquam dicit sufficit. Prov 30.
180. V. Hoe hebben sy hun ten opsichte vanden wille Godts?
A. In doen en laeten, in hebben en derven, is hunnen wille met sijnen ghelijck: sy
souden somtijts veel liever sterven, als dien contrarieren eenen oogenblick. In te zijn
arm of rijck, sieck ofte gesont, leven of sterven, en hebben sy gelijck geen verkiesen
meer. Hunnen wille wort gelijck verandert in den wille Godts, al of het den hunnen
niet meer en waere, en dien van Godt in hun alleen leefde. Vocaberis voluntas mea
in eâ. ISAI. 62.
181. V. Hoe draeghen sy hun ten opsichte van d'eyghen liefde?
A. Dese groote vyandinne vande liefde Godts schijnt in hun door de selve soo
vercranckt, dat sy by-naer op haer gheen opsicht meet en hebben, hun niet laetende
beweghen en drijven als door de liefde Godts: waer van het eerste teecken is,
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dat sy inde vervolginghen ende injurien die-men hun aendoet, gheen ander pijne en
schijnen te hebben, als te sien dat de eere Godts daer door verhindert wordt; soo dat
sy van hun oneere of schande by-naer geen gevoelen en hebben. Het tweede is, dat
sy in voorspoet, en eere, die men hun doet, hun niet en verheugen, als om de glorie
Godts die daer uyt spruyt, ende het profijt dat hun daer van komt, achten sy als niet.
182. V. Hoe hebben sy hun ten opsichte vande creaturen?
A. Sy volghen seer neerstelick den raedt van den H. ALBERTUS Magnus lib de
adhaer. cap 8. seggende (Boven al is't hier krachtigh, dat gy uwen gheest houdt
ontbloot van alle verbeeldinghen, en alderhande verwerringhen; soo dat ghy noch
vande weireldt, noch van vrienden, noch van voorspoet, noch van tegenspoet,
gepasseerde of toekommende, of teghenwoordighe dinghen, u ofte andere aengaende;
nochte oock te seer voor u eyghen sonden besorght en zijt: maer met een suyver
eenvoudigheyt blootelick peyst, dat ghy met Godt buyten de wereldt zijt, gelijck of
uwe ziele nu waere inde eeuwigheydt, ghescheyden van u lichaem: seker sy en soude
gheen weireltsche saecken handelen, noch sorghen van den staet des weireldts, noch
van vrede, noch van oorloghe, noch van schoon, noch van reghenachtigh weder,
noch van iet van dese weireldt: maer sy soude ghelijckformelick en gheheel
aendachtigh zijn aen Godt, haer tot hem begheven en aenhanghen. Soo, soo op seker
maniere verlaet u lichaem, en al dat geschaepen is, tegenwoordigh en toekommende:
en vestight het strael van uwen gheest vastelick, soo veel ghy vermooght, blootelick,
sonder lemmer, in dat on-
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geschaepen licht: ende alsoo sal uwen gheest aldersuyverst zijn van alle
verbeeldinghen, verwerrentheden en verduystertheden, ghelijck eenen Engel in een
menschelick lichaem, die door de inwerckinghe des lichaems niet belet en wort, noch
verwerret door vlieghende, of ydel gepeysen.] Aldus spreeckt desen H. Leeraer.
Sy zijn soo afgetrocken, onbelemmert en ontbloot van alle ongeregelde affectie
en aencleventheyt der creaturen, als oft daer gheene en waeren, jae selve van die-se
noodtsaeckelick gebruycken moeten, zyn sy soo onbelemmert, onbekommert, los en
vry, als oft sy waeren in't ander eynde des weireldts, gelijck den H. VINCENTIUS
FERRERIUS leert. Hun verstant en memorie is van alles dat buyten Godt is soo
gescheyden, afgetrocken en ontbloot, als of' er niet met-allen en waere; dickwils
oock als sy zijn in't midden der menschen. Alswanneer dat sy of door hun schult,
ofte door noodtsaeckelickheyt, ofte door liefde des naestens, ofte andersints
uytghekeert zijn, terstont soo haest als sy konnen, loopen sy naer Godt, geen ruste
vindende buyten hem: en dickmaels als sy hun inkeeren, zijn sy op eenen oogenblick
alles quyt, en hebben't al vergheten, ghelijck oft sy met Godt alleen in d'ander weireldt
waeren.
183. V. Zijn sy soo ghestelt, hoe konnen sy hun begheven tot uytwendighe
werckinghen?
A. Sy konnen dat wel doen, als sy zijn in hun ghemeene ghesteltenisse; maer als
Godt hun bysonderlick tot hem treckt, naer de maete van sijnen treck, is oock die
van hunne moeyelickheyt, ofte oock somtijdts d'onmoghelickheyt van hun tot die te
begheven: en als sy evenwel tegen den treck en wille Godts dat willen doen;
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somtijdts en konnen sy niet, en worden van hem gestraft over hunne onghetrauwigheyt
en wederspannigheyt, met dorrigheyt, verlaetinghe en ontreckinghe van sijne jonsten,
die hy voor hun bereydt hadde. Somtijdts oock als sy met gewelt willen te wercke
gaen, stellen sy hun in groot perijckel van hun selven te hinderen, en tot alles
onbequaem te maecken.
184. V. Op wat maniere dan doen de Inwoonders van dit landt hunne uytwendighe
wercken?
A. Sy trachten hunne uytwendighe wercken, bekommeringhen en affairens te doen
op sulck een maniere, dat sy die doende t'samen oock blyven inde eenigheyt van
hunnen gheest, sonder die minnelicke tegenwoordigheyt en vereeninghe Godts te
verliesen, met groote vlijtigheyt en neerstigheyt de inwendighe eenvoudigheyt,
blootheyt en vernietinghe bewaerende, en dat Goddelick licht en tegenwoordigheyt
Godts gestaedelick plaetse gevende: door welcke sy niet alleen van hun eygen selven,
maer oock van het beeldt des wercks mogen ontbloot worden, en bequaem om te
blijven inde Goddelicke vereeninge.
185. V. My dunckt dat dit een moeyelicke en swaere saecke is, jae by-naer
onmogelick.
A. Sy schynt soodaenigh te zyn voor ongheoeffende en onverstorven menschen;
maer niet voor die in dese materien wel ghedresseert zyn, en dat Goddelick licht
becommen hebben, door het welcke de krachten vergaedert en verheven worden, de
memorie vervult met eene ghelyck ghevoelicke teghenwoordigheyt Godts, het verstant
met verheven kennisse, en den wille met een suyver en krachtighe liefde: waer door
het uytwendigh soo seer niet en vermiddelt ofte belet, al waere men inde meeste
bekommeringe, alsmen
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sy selven wel waerneemt. Hooren, Sien, Spreken, &c. gaet hier al op een ander
maniere als het pleeght, sonder indruckinghe te doen inden Gheest. Men can hier
wercken met de sinnen het daeghelicks werck (principaelick dat gheen groote
aendachtigheyt en verheyst ) maer het herte is verre van daer. Spreeckt-men met de
menschen, Godt is inwendigh altydt in't ghesichte; niet beeldelick, of werckelick,
maer ghelyck wesentlick inden gheest door dat Goddelick licht, door het welcke,
soo ghy siet, die voorseyde maniere soo moeyelick niet en is. Maer sy is noch veel
min moeyelick, jae seer licht, als iemant verkreghen heeft een seker wonderlicke
scheydinge tusschen de ziele en den gheest, en tusschen de ziele en haer leegher
krachten. Vande welcke schrijft de S. ANGELA van Fulgineen, HUGO de S. Victore,
en andere gheestelicke Leeraers. Door dese scheydinghe kan elck deel op sy selven
wercken sonder bysonder beletsel van het ander, soo dat de redelicke krachten hun
eyghen en bysonder werckinghen connen doen, laetende de ziele inde Goddelicke
vereeninghe; jae oock de naturelicke Passien haere uytwerckinghen hebben, sonder
haer te hinderen: by exempel: de droefheyt en medelyden met den lydenden
CHRISTUS, &c. Dit is een groote ende wonderlicke gratie, die op't alder-volmaeckste
geweest heeft in CHRISTUS, daer naer in sijne H. Moeder; inden H. FRANCISCUS, en
andere heylighe Apostolicke mannen, op dat sy t'samen souden oeffenen het deel
van MAGDALENA, en van MARTHA; het eerste van binnen, het tweede van buyten,
d'een d'ander niet belettende. Soodaenighe hebben oock gheweest den H. PHILIPPUS
NERIUS, den H. FRANCISCUS de Sales. En den H. ANTONINUS Aerts-Bis-
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schop van Florentien, den welcken (soo hy seyde) inwendigh woonde met Godt in't
Celleken van synen gheest, als hy uytwendigh heele daeghen besigh was met de
affairens van syn Aerts-Bisdom, met te antwoorden op de voorghehouden vraeghen,
met raedt en resolutien te gheven, en andere uytwendighe wercken.
Dese gratie is verscheyden van die van inwendighe eenigheyt ofte solitude, van
welcke ick hier vooren gesproken hebbe op de 127. Vraege, die meer aenden tweeden
staet eygen is, als dese, die aen desen derden eyghender is. Godt gheeft nu d'een nu
d'ander, naer syne beliefte.
186 V. Hoe can dat geschieden, dat sy boven blyven inde eenigheyt des geests,
door welcke gy gheseyt hebt dat de krachten aldaer vereenight zynde wercken als
een kracht, ende dat t'saemen de redelicke krachten beneden inde ziele bescheedelick
wercken?
A. Dit can wel gheschieden; door dien dat dese krachten inden gheest zyn naer
hun opperste deel vereenight, en inde ziele (door dese scheydinghe) door het ander,
door welcke sy bescheedelick connen wercken.
Men soude oock moghen segghen, dat in sulck een gheval Godt alleen den wille
naer hem treckt inden gheest, en vereenight hout: ende het verstant ghescheyden laet
op sy selven om te wercken, en te doen dat hem toestaet: ende dit volgens dat de H.
THERESIA seght, dat Godt somtijdts d'een kracht tot hem verheft, en somtijts d'ander:
alswanneer sy gelijck van malkanderen gescheyden zijn.
187. V. Waer mede houden de Inwoonders van 't landt des gheests hun gemeenelick
besigh inwendigh, ten opsichte van Godt.
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A. Om dit te verstaen, soo moet gy gedencken, hoe dat sy inden voorgaenden staet,
door dat Goddelick licht dat in hun aldaer opghestaen is, hun doorgaen, en verheven
heeft boven hun selven, geopent en verclaert hun wezen, ende ontdeckt dat oneyndigh
goet, dat hun innigblicker tegenwoordigh is, als sy aen hun selven zijn, allenskens
gebracht zijn tot een Godtformige wijse en maniere van het selve in hun te vinden,
te genieten, en aen te hangen. Sy hebben aldaer geleert, hoe sy d'oogen huns geests
tot het selve gekeert moeten houden, niet werckelick, ofte met opset haer gesichte
daer op worpende, ofte vestigende; maer hun selven op een stille en eenvoudige
maniere naer alle mogelickheyt en ontfanckbaerheyt verbreydende en uytstreckende
tot dat goet, dat sy door dat licht hun tegenwoordigh gevoelen; ende gedeurigh alsoo
voortgaende, en dat Goddelick licht gedeurigh groeyende, zijn sy door het selve
gebracht tot desen derden staet; en haer redelicke krachten zijn door het selve verheven
tot een bysondere eenigheyt; soo dat sy gelijck een kracht geworden zijn, en als een
kracht wercken, door dese op een veel volmaeckter en inniger en krachtiger maniere
gedeurigh in Godt vloeyende, hem aenhanghende, en in hem rustende. Dese maniere
van die kracht te gebruycken en kent men in't eerste niet, maer men leert-se allenskens,
en men bevindt, dat men op twee manieren de selve gebruycken kan; te weten, ofte
sich tot Godt verheffende, ofte door de selve sy selven teenemael ontvallende, en
insinckende in Godt, tot welcke twee de ziele, die hier toe gekommen is, door dat
ghestaedigh genieten van dat Goddelick licht, en ontblootinge van alles dat geschaepen
is, altijdt bequaem
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is, en even bereedt, soo lanck als dese kracht gheen beletsel en heeft.
Dit is dan het werck, waer mede sy gedeurigh, soo veel sy konnen, hun besigh
houden inwendigh met Godt: te weten ofte hun in hem te verheffen, ofte te ontsincken,
het welcke sy seer eenvoudelick en innighlick doen, en ghelyck sonder beeldt ofte
ghedaente, soo vanden toekeer, als vande teghenwoordigheyt Godts, tot wie sy
ghekeert zyn; als tot eenen voorworp hun werckelick draeghende; op een ander
maniere, als sy souden doen, als sy 't Goddelick licht alleen in lydender-wyse souden
ontfanghen. Hun werck is dan hun tot Godt te verheffen, hem beminnen, aenhanghen,
ghenieten en besitten, die al wercken van liefde en wille zyn.
188. V. En hebben sy geen ander Acten als dese?
A. Sy hebbender dickmaels van verscheyden soorten, als van lof en
dancksegghinghe, van alderhande deughden, van bidden voor levende ofte doode,
en andere, de welcke hun van Godt inghestort worden, door welcke sy dickmaels
wonder dinghen doen inden Hemel, op der Aerden, en in't Vagevier: en gheschieden
dickmaels op een maniere die sy noyt gheweten ofte ghepeyst en hadden. Alle hunne
wercken, soo uytwendighe als inwendige, doen sy met een uytterste liefde en
begheerte van aen Godt door de selve te gheven syn alder-beste en volmaeckste
Behaeghen, Wille, Eere en Glorie. En in die hun begheerte willen sy ghelyck besluyten
alle de liefde en kracht van alle de Hemelsche Gheesten en Heyligen, en van de
Alder-heylighste Maghet en Moeder Godts, jae op een seker maniere oock die van
Godt selve, biddende dat alle hunne wercken moghen vereenight wor-
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den met de wercken van onsen Salighmaecker, soo die hy op der aerden ghedaen
heeft, als inder eeuwigheyt sal doen inden Hemel.
Ende dat die alsoo door de handen vande heylighste Maghet, aende Alder-heylighste
Dryvuldigheyt op-ghedraeghen souden worden; niet alleenelick tot die voorseyde
intentie van haere glorie; maer oock tot profijt en hulpe van alle levende en doode;
tot verheffinghe van haere heylighe Kercke, ende eendrachtigheyt der selve;
uytroeyinge der Ketterien, bekeeringhe der Sondaeren, principaelick die in doodts
noodt zyn: daer en boven toeschickende aende zielen des Vagheviers alle de Aflaeten,
die sy door die en alle andere wercken verdienen moghen: ende dit al doen sy niet
op een ghemeene werckelicke maniere, dit al seggende of peysende, maer naer
substantie en wezen.
189. V. Zyn dese voorseyde Inwoonders van 't lant des gheest noch onderworpen
aen onvolmaecktheden, ghebreken, Sonden, &c. ghelyck sy dickwils van andere
veroordeelt worden?
A. Wat aengaet dese materie, ghy moet weten, ten eersten datmen dickmaels meent
dat iemant van dit landt is, die nochtans daer van niet en is: en dit meent-men seer
lichtelick, als hy daer van geweest heeft, en daer naer dat verlaeten heeft.
Ten tweeden, dat dese Inwoonders dickwils vermetelick gheoordeelt worden van
ghebreken die-se niet en hebben, ofte die gheene en zyn. Al woonen sy in soodanigh
een landt, sy en zyn daer door niet vry van die ghemeene ellende, door welcke yder
eens anders oordeelen lyden moet. Die boose gheneghentheyt van een ander
vermetelick te oordeelen, is soo groot,
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datter gheen onnooselheyt en heyligheyt vry van en is. De H. THERESIA seght, dat
de weirelt gheen ghebreck lyden en can inde dienaers Godts: ende meent dat sy
ghelyck gheen menschen meer en souden moeten zyn, en noch eten, noch drincken,
&c.
Ten derden, dat sy somtydts veroordeelt worden van ghebreken die sy inder daet
onderworpen zyn: want al is't dat sy woonen in dit landt, daer de liefde Godts soo
groot is; nochtans dit en maeckt hun soo niet, dat sy absolutelick niet sondighen en
connen; maer alleenelick menschelick en redelick sprekende, moraliter loquendo,
& in sensu composito. Want menschelick sprekende, 't is onmoghelick, dat staende
en dominerende inden mensch soo groote liefde, die hem soo krachtelick drijft om
Godt te beminnen, hy hem t'samen soude laeten vervoeren tot het ghene dat Godt
contrarie ende mishaeghelick is: want dat waere ghelyck beminnen en niet beminnen.
Ende naer dese maete en maniere moet-men verstaen TAULERUS Serm. post nativit.
segghende, dat het seker is, dat soodaenighe gheensints van Godt en souden connen
gescheyden zyn, ofte afwijcken: en dat sy geen doodelicke sonde en souden connen
doen, jae oock gheen daeghelicksche wetens en willens. Item oock den H. BERNARDUS
serm. ad frat. de monte D. prope finem: Item S. AMBROSIUS serm. 22. in psalm. 118.
en den H. AUGUSTINUS in psalm. 26. unam petii &c.
Ten vierden, dat de gebreken in dese anders zyn als in andere menschen: want Ten
eersten, en zyn sy soo vrywilligh niet, ende doen hun een uytterste pyne aen, ende
beweenen de minste ghebreken meer, als andere groote sonden, gelyck
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den H. HIERONIMUS getuyght vande H. PAULA, en ander van andere. Ten tweeden,
sy worden dickmaels in hun ghelaeten door de toelaetinge Godts, tot hun
verootmoedinghe, gelyck den H. BERNARDUS seght, serm. de 4. modis orandi: ende
ghelyck het aende H. GERTRUDIS gebeurt is, die door Godts toelaeten somtijts in
onverduldigheyt quam te vallen. Dit gheschiet aldermeest als sy zyn inden staet van
een uytterste beproevinghe, door welcke Godt syn alder-liefste ghewoone is te
suyveren en te proeven. Het dunckt aen andere dat sy vol gebreken zyn, en sy meenen't
oock. Men soude somtydts peysen dat sy van Godt verlaeten zyn; waer van wy veel
exempels hebben inde levens, oock van groote Heylighen: maer sulcke kranckheyt
en is niet tot de doodt, maer tot de glorie Godts, en tot hunnen grooten voortganck.
Ten vyfden, weet dat sy van hun gebreken veel lichter en eer ghesuyvert worden
door hunne liefde, die oock groote ende vele sonden soude konnen weghnemen; hoe
veel te meer cleene en luttel ghebreken. Hy sal-se lichtelick vergheven (seght den H.
BERNARDUS serm. 1. in caen: dom:) jae oock geirne, is't dat wy-se maer en bekennen,
&c.
190. V. En zyn de vrywillighe ghebreken niet seer schaedelick aen die menschen?
A. Sonder twijffel dat jae. De minste aencleventheyt aen eenighe Creature, een
ydel woordt, een ydel vermaeck, de minste sinnelickheyt in eten of drincken, en
diesghelijcke, hoe cleen sy schijnen, beletten ofte verminderen die innighste
vereeninghe met Godt: maer groote onverstorventheden, onvolmaecktheden, gebreken,
en daeghelicksche sonden, daer-men vrywilligh
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blyft insteken, die zyn ghenoeghsaem om uyt dit landt des lichts verbannen en
ghejaeght te worden.
De liefde Godts moet hier heel suyver zyn, uytsluytende alle sonde,
onvolmaecktheyt, jae in alles doende het beste en volmaeckste; ghelyck hier vooren
gheseyt is op 108. Vraeghe.
Sommighe hebben hier van een belofte ghedaen (ghelijck de H. THERESIA, en
andere Heylighen) de welcke met reden een seraphijnsche belofte ghenaemt magh
worden, Votum seraphicum, van welcke in't lanck geschreven heeft den E.P.
HERMANNUS à S. Norberto Carmel. Disc. maer ick en soude niemandt tot de selve
laeten aenveerden, 't en zy naer een novitiaet van twee ofte dry jaeren, ende als-dan
noch met groote voorsichtigheyt.

De IV. Lesse.
Vande Goddelicke vereeninghe, die in desen staet vercreghen wort.
191. V. WElcke is dese?
A. Dese (die het meeste geluck ende goedt is van desen derden Staet, jae van
geheel ons stervelick leven) is een gheestelicke verholen vereeninghe vanden gheest
met Godt; door de welcke de redelicke crachten der ziele, naer hun opperste en
volmaecktste deel t'samen vereenight, ofte in een vergaedert, ende boven hun selven
verheven, eenen gheest met Godt worden door de volmaeckste liefde van d'eenen en
d'anderen cant, en uytnemende jonsten die Godt inde ziele stort. Wat die gheluckighe
ziele in dese vereeninghe van Godt ontfanght, wat sy
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gheniet, en is niet uytsprekelick, noch begrijpelick, oock van haer die het ontfanght
ende gheniet: met een woort gheseyt, het is gelijck eenen voorsmaeck ofte beghinsel
vande toecommende saligheyt, gelijck den seraphijnschen Leeraer den H.
BONAVENTURA seght de perfect. Relig. cap. 74. als oock den enghelschen Leeraer
S. THOMAS 1. 2. q. 2. a. 8. en andere mystijcke Leeraers, de welcke segghen, dat
dese is de vereeninghe, die CHRISTUS voor sijne Apostelen van sijnen hemelschen
Vader vraeghde JOAN. 17. seggende: Ick bidde u, Vader, dat sy altemael een zijn,
ghelijck ghy, vader, in my, en ick in u; op dat sy in ons een zijn: ende Ick hebbe de
claerheyt, die ghy my ghegheven hebt, aen hun ghegheven, op dat sy een souden zijn,
ghelijck wy oock een zijn, ick in hun, en ghy in my, op dat sy volcommen worden in
een. Hy en bidt niet, dat sy met hem en den Vader een souden zijn in nature ofte
Goddelick wezen: want dit is onmoghelick; hy en bidt niet, dat sy met hem een
souden zijn in die personele vereeninge die hy heeft, die hem alleen toecomt; maer
in die vereeninghe, die hy als mensch heeft met de Godtheyt in sijne ziele ofte gheest,
door een alder-uytnemenste liefde ende ghenietinghe, die onuytsprekelick te boven
gaet alle die eenige Heylighen oyt ghehadt hebben, oock de Cherubijnen en
Seraphijnen
192. V. Ick bidde u dese vereeninghe wat claerder uyt te legghen.
A. Den H. BONAVENTURA op de voorseyde plaetse, in dese vereeninge stellende
de uytterste paelen vande volmaecktheyt, daer men toe gheraecken can in dit stervelick
leven, spreeckt aldus: Dit is de hooghste volmaecktheyt des menschs in dit leven, soo
aen te hangen aen Godt, dat geheel de
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ziele met alle haer macht en crachten in Godt vergaedert, eenen gheest worde met
hem; soo dat sy niet en ghedencke als Godt, niet en ghevoelt ende verstaet als Godt:
ende alle haere affectien in de vreught der liefde vereenight zijnde, alleenelick in de
ghenietinghe des Scheppers soetelick rusten. Dit seght oock den H. ALBERTUS Magnus
lib. de adhaerendo Deo. Dit leeren oock veel andere, soo Heylighe, als gheestelicke
Leeraers.
Sy volghen hier in naer den H. Apostel PAULUS, die 1. Cor. 6. seght, dat Die den
Heere aenhanght, is eenen gheest met hem. Maer om dat alle soorte van door liefde
Godt aen te hanghen niet ghenoeghsaem en is tot dese opperste vereeninghe, daer
wy van handelen; maer tot dese versocht wordt een hooghe, volmaeckte, ende
Goddelicke liefde, &c. daerom is't dat sy seggen:
Ten eersten, soo aen te hanghen, dat gheheel de ziele met alle haer macht ende
krachten in Godt vergaedert; waer door sy niet alleenelick en versoecken, dat dese
ziele hier van alle creaturen afghetrocken, ende in haer selven vergaedert, en boven
haer selven verheven, en ghestelt in eene ghelijck ghevoelicke teghenwoordigheydt
Godts, en met een groote ingestorte liefde tot hem ontsteken zy: het welcke sy al
verkregen heeft door de vier eerste inwerckingen vanden H. Gheest in't beginsel
vande tweede Dagh-reyse, gelijck hier vooren geseyt is op de 110. ende naervolgende
Vraegen: maer sy versoecken oock daer en boven, dat sy door een nieuw en meerder
licht, dat sy in desen staet verkreghen heeft, verheven wordt tot een bysondere
eenigheyt van haere redelicke krachten, door welcke sy ghelijck een kracht gheworden
zijn, ende ghelijck een kracht wercken op een veel volmaeckter,
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inniger, ende krachtiger maniere, om haer in Godt te verheffen, ende in hem te
vloeyen; waer door sy oock meer afgetrocken wordt van alle creaturen, van al dat
sinnelick, verdeelt en verganckelick is; sonder dat sy reflexie neemt op iet daer sy
haer af keert: soo dat sy op haer selven, en alle creaturen (soo lanck als dese
gesteltenisse deurt) niet meer werckinge en heeft, kennisse ofte reflexie, dan of sy,
en al de reste niet en waeren: het welcke de geestelicke Schrijvers noemen een
gheestelicke vernietinghe der ziele ende creaturen; niet naer hun wezen, of crachten,
of werckinghen; maer naer het bemercken ofte aendachtigheyt vande selve.
Sy segghen ten tweeden, eenen gheest worden met hem: het welcke, gelijck seght
den G.P.C. à Lapide in cant. volghens de ghemeene opinie der HH. Vaders, ende
mystijcke Schrijvers, geschiet door een seker invloeyen Godts inde ziele. Per illapsum
Dei in Animam. De Ziele dan ofte gheest, nu ghestelt ghelyck gheseyt is, ende nu
staende op den naersten trap der Goddelicke vereeninghe, wort door een bysonder
licht ende voorcomminghe van Godt aengheraeckt, opgeweckt, ende verheven tot
hem. Desen gheest dit ghewaer wordende, terstont als buspoeder door het vier
gheraeckt, wort als een vier en vlamme door liefde, en vlieght op, ofte worpt sy
selven in Godt, met al dat hy is, en al dat hy heeft: en vanden anderen kant den
Goddelicken gheest stort sy selven inden menschelicken, syne liefde, syn leven, syn
Goddelick wezen; en dit soo innighlick en krachtelick, dat hy, ghelyck verliesende
al dat menschelick is, heel Goddelick wort, en eenen gheest, een wezen, ende eene
liefde met Godt. De Heylighen en

Fulgentius Bottens, Gheestelycken Catechismus van den wegh der liefde Godts

242
andere treffelicke Leeraers verghelycken dese Goddelicke vereeninghe, by die het
yser ontfanght, als het in een groot vier gheleyt zynde, schynt syne eyghendommen
te verliesen, ende die van het vier aen te nemen: en by dien van een druppel waters,
dat inden wyn ghestort zynde, een wort met den selven in Smaeck, Coleur, &c. sonder
merckelick verschil: alsoo, segghen sy, wort de ziele een met Godt door de
mede-deylinghe Godts, volghens het seggen des Apostels 1. Corint. 6. Die den Heere
aenhanght, wort eenen Gheest met hem; niet dat hy syn gheschaepen wezen verliest,
en dat Goddelick aenneemt (want dit is onmoghelick) maer om dat den gheest niet
en siet, als Godt; ghelyck of het metter daet alsoo gheschiede, en al dat Godt is, en
heeft, het syne waere: en daerom segghen de voorseyde
Ten derden, Soo dat sy niet en ghedenckt als Godt, niet en ghevoeldt ende verstaet
als Godt: te weten, om dat Godt in haer soo krachtelick werckt, ende de ziele soo
penetreert, ofte doorgaet, dat sy van haer selven, ofte van iet dat gheschaepen is,
gheen ghevoelen ofte kennisse en heeft; niet meer dan oft sy, en al de reste noyt
gheschaepen en waere: maer al dat sy ghevoelt, smaeckt, verstaet, ofte ghewaer wort,
is Godt, syne oneyndelicke macht, kennisse, goetheyt, ende andere Goddelicke
volmaecktheden, die sy in haer ghevoelt, ghelyck of sy haer eyghen waeren; wordende
door de gratie, dat Godt is door nature: ende ghelyck den H. BERNARDUS ad ff: de
monte seght: Den mensch wort hier op eenen ooghenblick ghelyck Godt. Hy seght
oock seer wel, dat dit niet veel en ghebeurt, en luttel deurt: rara hora, & brevis mora.
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Ten vierden, segghen sy Soo dat alle haere affectien, inde vreught der liefde
vereenight zynde, alleenelick inde ghenietinghe des Scheppers soetelick rusten: Om
dat de gheseyde vereeninghe vercreghen zynde, de pretentie, en vervolginghe, en
begheerten een eynde nemen: ende in hunne plaetsen comt de besittinghe,
ghenietinghe, ende ghelyck een vast-houdinghe, met een groote vrede ende ruste,
ende een minnelick aenhanghen aen dat oneyndigh goet: het welcke al acten zijn
vanden wille ende liefde, gelijck den H. AUGUSTINUS leert, hier vooren op de 121
Vraege.
Desen H. Leeraer, die dit door experientie bevonden hadde, was soo verlieft op
dese vrede ende ruste, dat hy daer op maer lettende, door de woorden van den
Conincklicken Propheet Psalm. 4. In pace in id ipsum dormiam & requiescam: als
droncke van liefde begonste te roepen lib. 9. Conf. c. 4. O in vrede! O in het selve!
O wat heeft hy gheseyt! ick sal slaepen, ende den slaep nemen! O in pace! O in id
ipsum! O quid dixit! obdormiam & somnium capiam! Ende op een ander plaetse, als
den Heere hem inwendigh gheraeckt hadde, soo wiert hy ghelyck brandende tot die
ruste. Tetigisti me, & exarsi in pacem meam.
Den H. BERNARDUS voorseyt, voeght hier by, en toont, dat dese vereeninghe eenen
voorsmaeck en ghelyck een beghinsel is der saligheyt. 't En is voor een stervelick
mensch niet moghelick te begrypen, veel min uyt te spreken, wat mededeylinghe
hier is vande Goddelicke goederen. Het schynt, als de ziele in dese volmaeckste
vereeninghe gheraeckt, dat sy valt in eenen afgront van saligheyt: Sy brenght de ziele
somtyts soo naer aen het beschauwen van't Goddelick wezen, datter tusschen haer
en Godt maer en schynt te
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zyn den sack van't stervelick Lichaem. Het welcke sy siende, krijght een
onverdraeghelicke pyne, om dat sy haer in hem noch niet volmaecktelick en can
versincken. Dit versincken gheschiet wel, maer sonder volmaeckte ghenietinghe en
claere aenschauwinghe, dat haer seer is quetsende met die vierighe pylen van een
doodelick snaecken en verlanghen, om van dit stervelick leven onbonden te zyn.
Siet hier hebt ghy het gheluckigh eynde ofte pretentie van uwe derde Dagh-reyse:
tot het welcke, naer de meeninghe van den H. IGNATIUS, van hondert qualick eenen
en gheraeckt, daerom hoe verder datmen hier reyst, hoe min gheselschap men inde
reyse vindt. Ghy en hebt nochtans hier noch niet het opperste eynde vande Christelicke
volmaecktheyt: want ghelyck den H. AUGUSTINUS seght, hier en is gheen soo hooghe
volmaecktheyt, dat sy niet hoogher clemmen en kan. In hac vita, quae tota tentatio
est, etiam in sublimissimis sanctis non apprehenditur illa perfectio, cui non supersit
ascensio: lib. de ver. innoc. cap. 18. En ghemerckt dat de voorseyde vereeninghe
toebehoort aen het deel van MARIA, dat haer niet ontnomen sal worden inder
eeuwigheyt, soo en heeft sy gheen eynde in dit leven, maer blyft continueren in't
ander leven hier boven, soo veel beter en volmaeckter aldaer, als sy hier volmaeckter
geweest is.
193. V. Gheschiet de voorseyde Vereeninghe altydt met ontgheestinghe?
A. Niet altydt, maer somtyts; het Lichaem verliesende het ghebruyck vande
uytwendighe sinnen, wordende cout, stijf, en ghelyck doodt: waer door den gheest
inwendigh meer comt te leven in Godt, die hem somtyts soo veel gheeft
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te smaecken, te kennen en te ghenieten, dat hy het niet begrijpen, noch daer naer
uytspreken en can. Om dat de kracht vande ziele bepaelt is, soo schynt het dat sy soo
veel te meer afghetrocken wort van't Lichaem, en al dat onder den gheest is, als sy
meer verheven en ghetrocken wort inden gheest.
Somtijdts wordt oock het lichaem op contrarie maniere in dese ontgheestinghe
gheheel licht ghelijck een pluyme, vlieght op, en soude lichtelick van den windt
connen voort-ghedreven worden, ghelijck de wolcken. Dit en geschiet maer als de
vereeninghe actueel is, of metter daedt gheschiet.
194 V. Hoe bevint haer de ziele als sy komt uyt de voorseyde vereeninghe, die
ghy seght niet lanck te deuren?
A. Sy en deurt niet lanck in haere verheventheyt, ende schijnt altijdt corter, als sy
metter daedt is, maer beghint allenskens te verminderen, tot dat de ziele geheel tot
haer selven comt: alswanneer sy de selve in haer ordinairelick bevindt op een habituele
maniere en ghesteltenisse, die seer verheven, gheestelick en volmaeckt is: sy vindt
haer inde alder-naerste dispositie tot de actuele voorseyt, die in haer dickwils op
eenen oogenblick vernieuwt wort: want haeren gheest, dat is de cracht inde welcke
haere drye crachten ghelijck versmolten zijn, die wordt soo levendigh, soo snel ende
vierigh, dat soo haest als hy door eenigh bysonder licht ofte gratie maer gheraeckt
en wordt, terstont ontsteken ghelijck een vier, als eenen blixem, smijt ende worpt sy
selven in dat oneyndigh ende opperste goedt, omhelsende dien grooten Al met de
armen der toegheestinghe, ende wordt alsoo overformt van het licht sijnder claerheyt.
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Maer om dat het niet wel moghelick en is, langhen tijdt in dese ghesteltenisse te
leven, door dien dat dit licht, dese liefde, dese inghetrockentheyt niet lanck draeghelick
en is aen de nature, daerom maetight den Heere dese ghesteltenisse, maeckende dat
Goddelick licht ende uytwerckinghen inde ziele seer onghevoelick: en sy wordt met
MOYSES ghestelt in een groote, maer Goddelicke duysternisse (van de welcke den
H. DYONISIUS Areopagita handelt) die haer schijnt te willen in nemen, ende gheheel
in haer te veranderen: het welcke oock gheschiet, als sy tusschen haer en de selve
geen onderscheyt en vint; maer sy, wordende gheheel ghetrocken ende verborghen
inde selve, wordt daer iet Goddelicks in ghewaer, dat veel weerdigher en edelder is,
als het voorgaende, dat haer tot hem wilt trecken: van't welcke sy somtijts geheel
innighlick en gheweldelick inghetrocken, en in Godt verheven wordt; jae meer als
sy oyt te vooren getrocken is gheweest. Dit is een bysonder Godtformigh licht, van
het welcke sy subijtelick geraeckt wordt, ende soo sterckelick omvanghen, dat sy
schijnt gheheel te smelten en verdwijnen in ontgheestinghe. En ghelijck dit soo
subijtelick oomt, soo vergaet het oock subijtelick, en men weet niet waer henen het
ghevaeren is: en inde plaetse van dese onbegrypelicke claerheydt, comt noch eens
die duysternisse: maer de ziele wordt verrijckt met veel hemelsche goederen: ende
onder andere met een sekerheyt en innigh ghetuyghen vande alder-innighste
teghenwoordigheyt van dat opperste goedt.
195. V. Isser niet noch een ander gesteltenisse, die-se noemen Transformatie, ofte
transformeringe in Godt? Ick soude geirne van alles wat weten.
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A. Daer is eene, vande welcke sommige Heylighen mentie maecken, volghens dat
den Apostel seght 2. COR. 3. Nos autem revelatâ facie gloriam Domini speculantes,
in eamdem imaginem transformamur, à claritate in claritatem, tamquam à Domini
Spiritu. Maer wy, de glorie des Heeren met onghedeckten aensichte aenschauwende,
worden ghetransformeert, ofte overformt in't selfste beeldt, van d'een claerheydt in
d'ander, als van den Gheest des Heeren. Dese en is nochtans naer haer wezen ofte
substantie niet verscheyden vande voorgaende, maer eer een volmaecktheyt, ofte
volcommentheyt der selve.
De ziele dan ghestelt zijnde ghelijck wy terstont gheseyt hebben, haer met alle
haere mogelickheyt ghekeert houdende tot dat Goddelick aenschijn: ende het selve
hem dickwils vertoonende en veropenbaerende met diergelijcke snelle inlichtinghen,
somtijts corter, somtijts langher, naer sijn beliefte; soo wordt sy meer en meer
bequaem en Goddelick gemaeckt, ende het Goddelick licht haer vervoerende van
d'een claerheyt in d'ander, verheft haer soo boven haer selven in dat opperste goedt,
dat sich aen haer openbaert, dat sy gheheel verslonden wordt in't selve, ende sijn
ghenietinghe: soo dat sy haer selven, haer eyghen beeldt ende wezen gelijck verlooren
hebbende, in het selve goedt overformt wordt in die beke der Goddelicke wellusten,
die uyt het selve is vloeyende, ghelijck versoncken ende versmoort, haeren hemelschen
Bruydegom vindt in den middagh, voor soo veel hy in den middagh in dit stervelick
leven ghevonden wordt, hem aenschauwende ende ghenietende, niet als verscheyden
van haer, maer als gansch een met haer; ghevoelende hoe dat hy in haer is woonende
als
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in sijn Paleys; aldaer werckende, en haer bestierende, en fatsoenerende in alle haer
crachten en deelen, door het herhaelen van sijne jonsten, naer syn beeldt en
ghelyckenisse: soo dat sy ten lesten wort een volmaeckt afbeeltsel, ofte model van
haeren lieven Salighmaecker, soo inwendigh inden gheest, als uytwendigh in haer
leven en conversatie uytdruckende den ghenen die in haer inghedruckt is. Omnia &
in omnibus Christus. Colloss. 3. Alles, en in alles CHRISTUS; Soo dat sy wel segghen
magh met den Apostel Gal. 2. Ick leve, nu ick niet, maer CHRISTUS leeft in my. Sy
toont dat sy hem in haer heeft, soo seer, of meer, als een lichaem toont dat het een
ziele heeft, met de welcke het vereenight is. Alsoo dat de Enghelen dit Beeldt Godts
niet alleen en sullen sien als een Schilderye; maer oock als een levende
wederschijnende Schepsel, in maniere van doen en wercken, dat met synen Schepper
vereenight is, niet wesentlick, maer met eene meer als teghenwoordigheyt, en meer
als ordinaire gratie; als ofte de ziele en het leven twee dinghen wesende, de ziele het
wezen waere, waer van Godt ofte CHRISTUS het leven waere.
Siet hier hebt ghy boven het eynde van uwe leste Dagh-reyse, oock het eynde en
volkommentheyt, die hier in bestaet, ghelyck ick u in't eerste gheseyt hebbe.
196. V. Uyt het gheene dat tot hier toe gheseyt is, sie ick klaerlick, dat het leven,
dat hier beschreven wort, een Hemels leven is; maer en is hier geen peryckel van
ydel glorie voor een Ziele die soo groote Jonsten van Godt ontfanght?
A. Daer en is gheen peryckel van: want ten
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eersten, de ziele tot hier toe ghekommen, is soo ghevestight inde Oodtmoedigheyt
en haeren NIET, dat al waer't dat gheheel de weireldt haer als een groote Heylighe
eerde, sy daer van geen ghevoelen en soude hebben.
Ten tweeden, de Ziele en woont hier niet altydt op den Bergh van THABOR, maer
wort dickwils ghestelt op den Bergh van CALVARIEN: en de voorsightigheyt Godts
weet haer gaeven soo te menagieren, dat hier soodaenigh peryckel niet en is, door
de menighvuldighe cruycen en't lyden, dat soo groot en extraordinaire is, als de
ghenietinghe. Waer door hy haer oock wilt maecken een levende beeldt van haeren
lydenden Bruydegom, op dat oock van desen cant haer niet en soude ontbreken.
Ick en wil van die cruycen en lyden in't bysonder niet handelen, om de kortheyts
wille, maer dit alleen in't passeren vermaenen, op dat ghy in't overcommende en
overvallende lyden niet en sout verwondert, mistroostigh of kleenmoedigh worden.
Dit voeghe ick hier noch by, dat de zielen, die dese weghen wel wandelen, allenskens
in alle lyden meer en meer onghevoelick worden, en in lyden ghelijck sonder lyden,
en sonder droefheyt zyn, haer cruycen meer kennende door speculatie, ofte door
verstant, als door proeven en ghevoelen, ghelyck den H. DYONISIUS Areopagita
aenden H. JOANNES Evangelist in ballinghschap zynde, en van hem selve gheschreven
heeft.
183. V. Welcke zyn de Uytwerckinghen vande voorseyde Goddelicke vereeninghe?
A. Sy zyn seer verheven en menighvuldigh. De principaelste hebbe ick u gheseyt
op de 188. Vraeghe; de andere laet ick daer, ende
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wil u alleen toonen wat een verheven gevoelen van dese vereeninghe en van haer
uytwerckinghen gehadt heeft den Doorluchtighsten H. Cardinael BONA viae Comp.
c. 5. n. 3. alwaer hy seght [O die Heylighe ziele, die van Godt bysonderlick besocht,
ende boven al dat gheschaepen is, en boven alle werckinghe verheven, door die
verholen vereeninghe in Godt overformt wort! hoe wel passen op haer de woorden
vanden Wysen Man c. 7. . 11. My zyn alle goederen t'saemen met haer ghekommen!
want ghemerckt dat dese gheluckighste vereeninge is eene omhelsinghe ende
smaeckinghe van het opperste goet, alle goet vloeyt van haer inde ziele, gelyck
beecxkens uyt de fonteyne. Van hier comt de fraeyheyt en schoonheyt, ende de
gaeven vanden H. Gheest, door welcke sy wonderlick verciert wort. Van hier comt
den glans des lichts, ende de claerblinckende verlichtinghe, ende den brandt der
liefde, ende onuytsprekelicke soetigheyt. Van hier komt de verachtinge van alle
aerdsche saecken, ende eene onversaedelicke begheerte der Hemelsche. Van hier
comt de volmaeckste navolghinghe CHRISTI, en uyt den overvloet des gheests een
verheugen der sinnen, en een wonderlicke veranderinghe des lichaems. Van hier is
de vernietinghe der ziele voor Godt, ende de gheest-verholen doodt. Van hier comt
de vierigheyt, beswijckinghe, smiltinghe, gheestelicke dronckenschap, inwendigh
stil-swyghen, den kus van het woort, ontgheestinghe, vervoeringhe, ophoudinghe,
en veel andere, die ick geirne achter laete: want van dese leert de salvinghe alleen,
die't weerdigh zyn te beproeven.] Dit zyn de woorden vanden voorseyden Doorl.
Heere Card. die de gene die
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hier van voorder kennisse begheeren, sendt naer HENRICUS HARPIUS, RUSBROCHIUS,
TAULERUS, CARTHUSIANUS, LUDOVICUS BLOSIUS, ende andere Mystijcke Leeraers.
Siet, beminde Ziele, hier hebt ghy dat ick u in't beghinsel belooft hebbe, te weten
den gheheelen Wegh vande Liefde Godts, en t'saemen een kort Begryp van gheheel
het Gheestelick Leven, uyt het welck ghy leeren moet, hoe en wanneer dat gheoeffent
moeten worden alle de Gheestelicke Leeringhen, die ghy hooren of lesen sult, want
alles heeft synen tydt: en dat op den eenen goet is, is somtyts schaedelick op den
anderen. Bene ambuletis, & Dominus fit in itinere vestro Tob. 5. Wandelt wel met
uwe Medeghesellen, en den Heere zy in U-Lieden Reyse, gelyck hy geweest heeft
met CLEOPHAS en AMAON, als sy ginghen naer EMMAUS Luc. 24. openende U-Lieden
Hert: en inwendigh leerende, dat ghy uytwendigh leest.
Haec est Via, ambulate in ea. Is. 30.21.
FINIS
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Licentia superioris.
COnsentio, ut, observatis observandis, imprimatur libellus Flandricus, Geestelicken
Catechismus, vanden WEGH DER LIEFDE GODTS tot de Christelicke volmaecktheyt,
bestaende in drye Dagh-reysen, &c. Compositus a V.A.P.F. FULGENTIO BOTTENS
S.T.L.I. & Provinciae Diffinitore. Actum Gandavi 1. Junii 1708.
F. IGNATIUS BARTHOLOMEUSSEN.
Minister Provincialis.

Approbatie.
HEt is een ghemeyn ghevoelen, selfs vande oude ende heydensche Philosophen
geweest, dat den mensch van Godt geschaepen, ende hier inde weirelt ghestelt is op
dat hy Godt en sijne Goddelicke wercken soude beschauwen; jae gelijck
TRISMEGISTUS seght, op dat hy die soude uytlegghen, prijsen ende verheffen, soo
veel als hy can. Tot dien eynde (volghens den Poëet OVIDIUS) Os hommi sublime
dedit, coelumque tueri jussit, & erectos ad sidera tollere vultus. Godt heeft den
mensch ghegheven het hooft verheven om hoogh, geboden den hemel te sien, ende
het aensicht op te heffen naer de sterren: Te weten om dat den mensch altijt soude
om hoogh hebben niet alleen sijne ooghen, maer principaelick
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sijn herte ende liefde, om met de selve sijnen Godt ende Schepper aldaer te soecken,
ende hem ghevonden hebbende, den selven uyt geheel sijn Hert, Ziele, ende Gheest
te beminnen. Welcke maniere seer wel leert desen GHEESTELYCKEN CATECHISMUS
VAN DEN WEGH DER LIEFDE GODTS, &c. ghemaeckt door onsen Eerw. P.F.
FULGENTIUS BOTTENS, Diffinitor, Lector jubilatus, ende Jubilarius der
Minder-Broeders Recollecten vande Provincie van S. Joseph in't Graef-schap van
Vlaenderen. Daerom sal desen GHEESTELYCKEN CATECHISMUS tot voortganck der
Godt-minnenden mensch gedruckt worden, en tot meerder profijt doorwandelt worden
den Wegh der Liefde Godts, die hy aenwijst. Aldus gegheven in't Convent der
Minder-Broeders Recollecten tot Brugghe den 21. Junii 1708.
F. JOAN BAPT. DE KESGIETER
Guardiaen, voor desen Lees-meester der H. GODTHEYT.

Approbatie.
SEer wel heeft gheseyt eenen sekeren Poëet, Omne tulit punctum qui miscuit utile
dulci: Dat is, hy heeft het al overtreft, die het profijt met de soetigheyt heeft
vermengelt: het welcke seer wel heeft ghedaen den Eerw. P.F. FULGENTIUS
BOTTENS Lector Jubilatus, Diffinitor & Jubilarius vande Provincie van Sint Joseph,
in synen GHEESTELICKEN CATECHISMUS VANDEN WEGH DER LIEFDE GODTS: in
welck Tractaet ofte Boecxken hy op een volmaeckte, lichte, en klaere Maniere, met
Vraeghen en Antwoorden, de Godtvruchtighe Ziele leert, ende ghelyck metter handt
leydt,
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van't beginsel tot op den oppersten Trap der Volmaecktheyt: Waerom het seer
profijtelick door den Druck sal moghen in't licht commen, op dat het veel Zielen
magh verlichten, en ontsteken in de Liefde Godts. Datum Brugis in Conventu FF.
Min. Recollectorum hâc 27. Aprilis. 1708.
F. FELICIANUS VAN REMOORTERE
S. Theol. Lector Emeritus.

Censura ordinarii.
ALle die met den Coninck en Propheet Psalm. 142. bidden, Heere, maeckt my kenbaer
den wegh, door welcken ick wandelen moet, tot mijne Saligheyt en volmaecktheyt,
die hebben hier dat sy vraegen; te weten DEN WEGH DER LIEFDE GODTS, die Godt
ons al te mael aenwijst, en den E P. FULGENTIUS BOTTENS Diffinitor en Lector
Jubilatus vande E.P. Recollecten, seer klaer, kort en voorsichtelick beschrijft, sonder
datter iet in zy, dat aen de goede zeden ofte aen 't H. Geloove teghen-strijdigh is.
Laet ons dien al getrauwelick wandelen, en wy sullen in 't leste met den selven
Propheet, Godt lovende en danckende moghen seggen: Heere, Gy hebt my kenbaer
gemaeckt de wegen des levens, gy sult my vervullen met de vreught uws aenschijns
&c. Notas mihi fecisti vias vitae, adimplebis me laetitiâ cum vultu tuo &c. Psal. 15.
Datum Brugis 22. Junii 1708.
P.J. YSENBAERT.
Archip. Brug. Lib. Censor.
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