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Aen den goedt-hertighen leser.
DAt dees tyden argher als de voor-gaende sijn (lieve Leser) merckt d'opmercker
licht: maer so niet d'oorsake van dien. Onder anderen is die (van veel; ja best
schijnende; menschen) het curieus ende weetsuchtigh nae-sporen van veele hooghe
ende onnoodighe kennisse met versuym van 'tnoodigh wel-leven. Waer toe ooc
voornemelijc helpen eenige wel getaelde Leeraers, die ooc Godlose ende schadelijcke
opinien; met een bevallicken schijn; Konstigh voorgeven onder de licht-geloovigh:
die aenclevende deses, de andere ghenens opinien; maken Secten, twisten, dan
hatelijck onderlingen om verstanden by elck ghevat, verdoemende ende vervolghende
die anders gevoelen: waer door d'onderlinge jonste vermindert, ende tweedracht
grootelijcx vermeert wert. Welcke quade ende schadelijcke dolingen, so lange
toe-nemen sullen, als het verderflijck onkruydt voorsz. in't herte van dees groote
ende cleyne werelden so vruchtbaer voort groeyt ende werret. Dit met ernst
aenmerckende heb ick (nae vermoghen) tot het uyt-roeden van de schadelijcste
gront-wortelen van des vernufts plantinghen onser vruchtbaersters dolings tijden (die
alder verderffelijckste vruchten teelen, tot der menschen verderven) gepooght. Ia
sodanigher doolingen die d'inswelghers sulcker opinien noodtlijck int gemoet moeten
baren, verachtinghe ende onteeringe van den goeden God, verstijvinghe in selfs
quaetheyt, met wanhoop van goedt-worden, ende hinder van alle goedt opset, &c.
Zijn dit cleyne doolingen? Also heb ick eerst (in druck) berispt de Godlose dolingen
van eenige beroemde Leeraeren deser tijden, houdende: dat Godt niet toe en laet;
maer alles doet datter geschiet, oock 'tquade, 'twelck ick krachtelijck wederleggende,
in de Toelatinge bewees: dat Godt het quade toelaet, ende niet alles en doet, &c.
Waer na ick oock der selfder valsche grontleer (of dool-leer der dolinghen) daer
ander onwaere opinien (als van onvrye wille, Iustistificatie ende Predestinatie)
opgebout sijn, niet min krachteliic dan waerachtelijck heb wederleyt, te weten,
sodanige verdoemelijcke Erf-zonde, Erf-schulde, ende Erf-straf, door de welcke (so
zy leeren) de menschen buyten haer schuldt de verdoemenis onderworpen ende so
verdorven sijn van natueren, dat zy niet goets vermogen ende geneyght sijn om Godt
ende den Naesten te haten: Ende dat sulcx een belet is (oock inden herborenen) om
Gods geboden hier te moghen onderhouden. Welcke
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doling den Menschen in't verderf blyven, sich onschuldich, ende Godt voor een Tyran
beschuldighen doet. Oock heb ick +wedersproken der ghenen roemen, die
verwaendelijck alle voorgaende leeringhen ende diensten, ja Moysi, Christi ende +H.N.D.I.
der Apostelen voor onvolcomen, ende stuck-werck te sijn leerden, ende nu deur heur
wat onghehoorts, nieuws, ende volcomens voort ghebracht te werden, boochden:
Ende dat tot verschoningh van Gods goetheyt, Christi Eere, ende achtbaerheyt der
H. Schriftueren. Wat meer? heb ick my niet ernstlijck ghestelt teghen het Tyrannijck
Ketter-dooden ende heylose conscientie-dwang? wederleggende der ghenen Boecken,
die daer hielden datmen menschen om Geloofs-saken ende 't beleven haerder
conscientien (al waren't geen misdadighen) behoort te dooden, om dat sy anders dan
des Lants Religie gevoelden, anderen daer toe aenporden, ende der Kerckenvrede
met disputatien stoorden? Moghender verderffelijcker opinien in dees vruchtbare
dool-tyden voort comen, tot vernielingh der Menschen Lichamen ende Zielen?
Wat verderffelijcker ende Godlooser doling de Leere der Predestinatie, so die in
onse tyden by eenighe Leeraren gheleert werdt; is, sal d'onpartydige Leser nu in dit
Boeck so krachtelijc sien aengewesen ende bewesen, dat hy daer door verbetert (ooc
mijn misgonstige) sal moeten bekennen hoe behoorlijc ick in dit ontdecken, ende
ontwarren deser schadelijcker dolingen doe: Wat Loon ick hierom van de meeste (ja
ooc van den Geleersten maer verkeersten) hoop hebbe te verwachten, heeft my
d'ervarentheyt mijn's meesters Leere, ende 't Exempel ooc van alle ware tuyghen
geleert, die roepen: Wee my mijn Moeder, waerom hebdy my gebaert eenen man des
ghekijfs? Eenen man des twists in alle 't Lant? Dien yeghelijc vloect+ O waen, O
+
Loghen, O moeder der doolinghen, waer't ghy doch in mijnen tyt onvruchtbaer
Ier.15.10
geweest, so hadde ick u snode vrucht, vuyl stof ende stinckende materye, niet tegens
my, of ick tegens haer gestoten, tot een stanc van dy ende my, onder veel Menschen.
So had ick in suyver aerdtbouwende smeerige waerheydt, prijselijck mogen spreken
ende schryven, tot Lof van elck een, ooc niet t'mijnder schaden. Maer nu werde ick
om dy, O Duyvels zaedt, voor een ontsinnigh, storende, alleen twist oeffenende
mensch; uyt haet ende bitterheydt; ja een verstoorder der Religie, gelastert. Maer
watte? soude my sulcx af-schricken? sal ick om verachtinge ende valsch wroegen
der quaden, ende mijn ongemackx vreesen, laten mijn Naesten nut te sijn, int
voorhoeden voor d'alderschadelijckste ende verderffelijckste dolinghen? Dat leert
my die Liefde niet: uyt de welcke, ende t'uwen besten (Leser, ick alle verachtinge
ende ongemack getroost) dees moeyten heb ghedaen tot
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niemants verbittering, maer u alder verbeteringhe (God weet het, hy gheloovet die't
wil) oock vande Religie selve, die ick wete hier door wel gesuyvert ende verbetert,
maer niet vernielt te moghen werden. Dat ick sulcx voor elck een in't openbaer nu
doe, is oorsake dat het elck aen-gaet, ende dat de Kerckelijcke mannen oock noch
lest ter Goude int Synodo Anno 1589. my sulcx; schriftelijck; hen aenbiedende te
doen, onbehoorlijck afgeslagen hebben. Ooc doe ic sulcx in een Landt daer 'tGeloof
ende 'tspreken met reden vry is, ende niet verboden, ja geleert wert: Dat in de
Ghereformeerde+ Kercke sowel valsche leer can in-cruypen alsser inde oude Kerck
+
inghecroopen is, ende dat so wel als eertyts opte leer te letten staet. & c. in de
Remonstran. der
welcke so yemant onsuyverheyt bevint, hy onverbeurt de selve mach ende behoort Predicanten aen den H.
Staten Ao.1583. Pag.9.
aen te wyzen. Mach oock yemant misdoen int geen hy onverbeurt mach ende
behoort te doen? Zijn't oock vrome ende redelijcke Menschen, die my om sulcx so
dootlijck valsch wroegen? moghen zy met reden mijn doen in desen so qualijck
nemen, die self teghen d'Overheyts gebodt, teghen 't Lants religie, tegen de Leere
der Ecclesiastijcken, met versamelinghen, met stooringe ende invoeringe van ander
Religions oeffeninghe, &c. ghedaen hebben? Mach yemant my, segghe ick, die
sonder verbodt van d'Overheyt, sonder Secte, sonder versamelingh, sto[o]ringh, of
nieuwicheydt aen te rechten, alleen doe dat ick behoore te doen; volgens mijns
gewetens tuyghenis ende oock des Lants Leeraren eyghen Leere; daerom met reden
lachteren?
Dit weynich zy genoegh tot verantwoordinge mijns doens tegen mijn
wangunstighen. Maer u jonstighe Leser zy bekent, dat wy nu in dese handelinge der
Predestinatie niet uyt curiose weetlust en ondersoecken om Godts eeuwighe
Predestinatie te doorgronden, daer inne ick gaerne rusten, ende niet weten wil: (O
ware sulcx by anderen gedaen) maer alleen af te schuppen de onsuyverheden ende
grouwelijcke doolingen daer met die door eenige Leeraren in onse tyden arghelijck
ende Godloselijck bekladt is gheworden, streckende tot oneere ende haet van Godt
ende der Menschen verderven, want, Ist oorsake van der Krancke menschen
boosheden de nature van Godt niet te kennen: wat sal't sijn als zy hem sodanigh
wanen als dees Predestinateurs van hem schryven: Als dat hy sijn Eere soeckt in't
eeuwigh verdoemen der Menschen, die hy sonder aenschou van hun zonden of
quaedtheydt ten verderven ende der selver middelen al van eeuwigheyt heeft
gepredestineert: Ende daeromme sijne onnoosele schepselen verdoemelijck haet
eerse quaet gedaen hebben, ende de Kinderkens van moeders borsten ruct, ende inder
eeuwiger verdoemenis stort, N.105. 'twelck zy self een grouwelijck oordeel segghen
te sijn L.iij.Boeck xxiij.
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ende xxiiij. Wie mach't lochenen? Is so Godtloosen ghevoelen van Gode oock niet
een verhinderingh van 't voorneemste in den Godtsdienst: namelijck van een goede
opinie of gevoelen van Gode: Want so Augustinus wel seyt: van Godt op't beste te
ghevoelen is Godsvruchtigheyts beginsel. Daeromme wy mette claerheydt der H.
Schrifturen sodanighe boose opinien ende Godlose dolinghen sullen poghen te
verdryven, op dat die verjaeght, ende de waerheyt claerder schijnende: de mensch
sich self (door sich alleen) quaet, strafbaer, ende verwerpens waert mach weten: maer
God seer goedt; daer van alleen oorsake; ende danckwaerdigh mach kennen, op dat
God te meer ghelieft ende ghenoten mach werden van allen Menschen. 'tWelck niet
alleen wenscht, maer met vlyt na vermoghen vordert u alder-dienst-willighe
D.V. COORNHERT.

Hooft-saken hier gehandelt.
1. Oft schrift-matigh is ende Eerlijc, te gevoelen van Gode dat hy voor sich selve
Eere soect in eeniger Menschen Eeuwige verdoemenisse.
2. Of alle Adams nacomeli[n]gen door sijn eenighe zonde alleen te recht
waerdigh sijn geworden der Eeuwiger verdoemenissen.
3. Of Godt i[n]t Predestineren siet op des menschen doen ende laten dan niet.
4. Of Godt door zijn eygen werck alleen sonder alle mede-werckinge der
menschen desselvens een deelken eeuwelijc salight.
5. Of Godes Predestinatie door syne verlatinge ende noodt-drang, ende niet
heur zonden eerste oorsake syn van heur eeuwige verdoemenisse.
6. Of de verwerpelingen buyten heur toe-doen alleen door Gods Predestinatie
eeuwelijc verdoemt worden.
7. Of God yemant verblint, verwerpt, ende verhardt onveroorsaect door
desselvens quaetheyt.
8. Van der verkoornen versekertheyt heurder verkiesinge.
9. Of God selfs alles doet, niet uytgenomen, sonder oosake te syn vande zonde.
10. Of Godt de zonde ende 'tquade niet toe en laet te geschieden, maer of hy't
self doet.
11. Van Adams schepping ende val, ende der selver beyde wysen.
12. Van Gods openbare ende verborghen wille, ende of in God twee strydighe
Willen zijn.
13. Van de Lasteringhen Gods, volgende uyt deser luyden Leere ende grove
ongeschictheden van der waen-geleerden Dool-hof ende Werrespraec teghen
de H. Schrift, hem selven ende elc anderen.
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Aen-vvysinge der Boecken, waer uyt doorgaens de aengetoghen Sproken
in dit werck ghenomen, ende by de letteren betekent sijn.
A H. Sturmij, de aeterna & immutabili praedestinatione & electione atque
reprobatione diatribe. Lugduni Batavorum, ex officina Paetsij. 1583.
B Loci communes Petri Martyris Vermilij Florentini. Tiguri apud Christophorum
Froschoverum 1581.
C Institutio Joannis Calvini. Genavae ex officina Ioannis Gerardi Typog. 1550.
D Traictè de la Predestination & providence de Dieu & Sermons de Iac. &
Esau. Joan Calvyn.
E Zendtbrief der Dienaren, etc. aen den gh[e]nen die't Berghsche of Concordi
Boeck ghemaeckt hebben. T'Antwerpen by Gillis van den Rade 1580.
F quaestionum & Responsionum Christianarum Theodoro de Beza veselio
auctore. Apud Crespinum 71.
G Commentaires de l'estat de la Religion & Republique soubs les Roys Henry
& Francoys second & Charles neusiesme. 1565.
H Ad Sycophantarum quorundam calumnias, quibus unicum Salutis nostrae
fundamentum, id est, aeternam Dei praedestinationem, evertere conantur.
Responsio Theodori Bezae. Excudebat Conradus Badius. 1558.
I Een cort begrip der gantsche Christelijcke Religie, door Theodorum Bezam.
1571.
K Commentaires de M. Iean Cal. snr toutes les Epistres de l'Apostre, &c.
Imprime per Conrad. Badius. 1556.
L Institutie ofte onderwijsinghe der Christelijcke religie, ghemaeckt door Ian
Calvijn uyt Latijn verduytscht Anno 1560.
M Doctrinae Christiane Compendium seu Commentarij Catechetici ex ore. D.
Zacharie Vrsini. Lugduni Batavorum 1584.
N Calumnie Nebulonis cujusdam qui odio & c. de occulta Dei providentia. Ioan.
Calvini. Ex officina Conradi Badij 58.
O Liiij. Predicatien opten Catechismum gedruckt tot Enckhuysen Anno 1588.
P Confessio Christiane fidei & ejusdem, &c. per Theodorum Bezam. Ex Typo.
Ioannis bonifidei 1560.
Bekentenisse des Christelijcken Geloofs, etc. T. Beza. Gedruckt tot Leyden by
Ian Paets Anno 1578.
Q Huysboeck Henricx Bullingers. By Ian Canin tot Dordrecht 1582.
R Annotatien nae de Geneefsche Exemplaer op de Bybel. Gedruckt tot Leyden
by Ian Paets, etc. 1581.
S Traicte de l'authorite du Magistrat en la punition des Heretiques, &c. Beza.
per Conrad. Badius 1560.
T De Praedestinationis Doctrina & vero usu tractatio obsolutissima ex
praelectionibus: T. Beze. Anno 1582.
V Defensio sanae & ortodoxe doctrine de servitute & liberatione humani arbitrij
adversus Calumnias Alberti Pighij Campensis, Authore Ioanne Calvino. Genevae
per Ioannem Gerardum 1543.
VV Antwoort Beze op het Colloquium van Molpelgart. Gedruckt tot Heydelberch
1588.
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X Bekentenis of belijdenis des Geloofs. Gedruckt Anno 1566.
Y T. Beze responsio ad defensiones & reprehensiones Sebastiani Castellionis.
Anno 1563.
Z Mompelgartense ghespreck tusschen Iacobus Andreas ende Theodore Beza
met sijn met-broederen Anno 1586. van fol.878. tot 970. Handelende van de
Predestinatie. Gedruckt te Tubinghen int Iaer 1587.
Aa Uan de Predestinatie ofte eeuwighe Verkiesinge Gods, ende waer op de selve
gegront zy, naer Hermanni ghevoelen. De zeste berispinghe op Hermanni boeck
van de vier Gecommitteerde des Schiedamschen Synodo daer toe gheordineert,
ende by Reynald Donteclock beschreven ende ondertekent den 15. Feb. Anno.
1589. ende by Hieremias Bastingius verbi Minister daer na.
Ab Een cleyne of corte Institutie, dat is onderwijsinghe der Christelijcker Religie
gestelt in Locos communes, door Nicastum vander Schure. Te Gent by Gaultier
Manilius Anno 1581.
Ac Uan de verk[ie]singh, by eenighe der Predicanten tot Delft in schrift
uytgegeven. Anno. 1582.
Ad Catechismus of onderwijsinghe in de Christelijcke leere, & c.
Ae Copye van Elf Articulen by de Predicanten tot Rotterdam in schrift anno
1589 ende noch vijf articulen tot verclaring overghelevert.
Af Musculi Dusani loci communes. Basileae. 1567.
Ag Brevis instructio muniendis fidelibus adversus errores secte Anabaptistarum.
Item, adversus fanaticam & furiosam Sectam Libertinorum, qui se spirituales
vocant, Authore Ioanne Calvino. Argentorati. Anno 1546.
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Uant Eer-soecken Godes inder Menschen
verdoemenisse.
Eerste Gesprake.
Oft schrift-matich ende eerlijck is te ghevoelen van Gode, dat hysijn Eere
soect in de Eeuwighe Verdoemenisse van de meeste menighte der
Menschen: ghehouden tusschen Ghereformeerde Calvinista, ende D.V.
Coornhert.
Gheref. Calv.
2 KOme ick te vroegh vriendt?
D.V. Coornh.
2 Laet ghenoegh om vroegh te beginnen ons werc, dat van self laet ghenoegh sal
eynden. Ick hebbe u al over een wyle verwacht.
Gheref. Calv.
3 Isser schult, die comt door u.
D. Coornh.
4 Dats vreemt, dat u traegh comen, mijn schulde soude sijn, die nae u comste
hebbe moeten vertoeven.
Gheref. Calv.
5 Ick ging voor de gezette ure uyten huyse herwaert, my ghemoetede N. vraghende:
waer henen? Ick seydet hem. Wat, sprack hy, doet ghy by die man, die ghy wel weet
al ons volck vyant te sijn? Dat en weet ick niet was mijn antwoorde, maer weet wel,
uyt ondervinden, dat hy eenighe van den onsen ter noodt, vrundtschap heeft bewesen.
Ende ick weet, sprack hy, dat hy u self vyandt is.
a Dat en weet ick niet, seyde ick, oock gheloove icx niet. Hy dit hoorende,
antwoorde my, ist dan met u een teken van vruntschap, datmen yemant een
schandt-name geeft? hy heeft noch ghister, daer ick by stondt, u selve ghenaemt een
Gereformeerde Calvinist.
b Daer gevielen meer woorden, die hielden my op, sijn oorsake van dit mijn laet
komen, ende dat is, so ick seyde, door u self gecomen. Ende seker vrundt, dit
wonderde my al wat. Waer toe dienen sodanige hatelijcke schant-namen? Die connen
argheren, maer niet stichten.
D. Coornh.
6 O hoe wel doedy dat ghy my self seght wat u op my let, ende oorsaecke gheeft
om u argh-dencken wech te nemen? Dese saecke heeft sich aldus: Gister sprekende
met N. mijn oude vrundt van dese onse by-comste, is by ons comen staen N. die u
dit nu heeft verbrieft, maer niet oprechtelijck. So ist onder ander ghevallen dat mijn
voorschreven vrunt van u volck sprekende, de selve noemde (dat oock niet seltsaem
onder den volcke en valt) Calvinisten.
b Ick berispte hem, seggende, dat de Gereformeerde hier te Lande die name
ongaerne hooren, als die niet Calvini, maer Christ[i] leeringhe navolghen, so zy
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segghen, ende dat heur daeromme onghelijck wert gedaen, als of zy wat anders waren
dan Christenen.
c Daer op seyde my mijn Vrunt: waerom slachten zy dan de Iesuyten, in't voeren
van een ander name dan Christi name. Die bespotten zy self, om dat zy met Christi
Name niet vernoeghende, d'ander name heur selven toe-schrijven.
d Nu en vermoeghen zy oock selve niet met Christi name, ende in plaetse van
Christenen heten zy heur selve Gereformeerden. So is heur dan dese name niet min
schandelijck dan d'ander, te weten Calvinisten.
e Oock zietmen in allen heuren handel ende wandel dat zy den name,
Ghereformeerde, t'onrecht voeren, maer niet de name Calvinisten: als die niet alleen
in gheloofs-dwang maer oock in meest andere stucken der Leere Calvijns doen ende
leere navolghen: Dit bewijs ick metter daedt aldus:
g Ghelijckmen niet t'onrecht een Christen mach noemen, wiens belijding van de
Leere mette leere Christi over een stemt: soo machmen oock te recht een Calvinist
noemen, diens belijdinghe vande Leere over een stemt mette Leere Calvini. Dat der
Ghereformeerden belijdinghe van de Leere met Calvijns over een stemt, blijckt oock
opentlijc aen de besluytinge[n] eenigher articulen heurder Synoden.
h Daer is besloten tot Dordrecht anno 74. (inde xiiij. ende xvij. particuliere
Vraghen) datmen raedts soude vraghen tot Geneven. Sulcx en doetmen niet metten
ghene, waer mede men onees is in de Leere.
i Waer na Anno 78. mede tot Dordracht, vraghe 20. is besloten datmen Calvijns
Institutie correcter sal oversetten (om te drucken) inde Nederduytsche Sprake: Oock
dat men Calvijns uytlegginghe op d'Evangelisten, die overgheset is, soude doen
drucken. Soude men dat doen der gheenre Boecken daer men quade leere in vermoedt,
swijghe weet, te wesen?
k Daer hebdy reden ende bewijs seyde hy, datmen heur te recht noemt Calvinisten.
Daer hoor ick reden ende blijck, antwoorde sijn Swagher, van uwe schamperheydt:
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dats qualijck ghenomen, seyde hy, so souden die de Luthersche Leere toeghedaen
sijn de uwen oock schamper moghen noemen, die heur in ghedruckte schriften
Luthersche namen.
l Dat lijden de Luthersche wel van u volck sonder heur te belghen. Als nu sijn
Swager daer op sweegh, sprack mijn voor[n]oemde oude vrundt tot my: Daer hoordy
nu reden, vrundt, waerom ick dese luyden noemde Calvinisten.
m Ick dat hoorende, seyde: Wel vrundt, so de goede man, daer ick mede sal spreken,
ooc mede een Calvinist moeten heeten, soo ist een Ghereformeerde Calvinist.
Ghereformeert, segge ick, vande Calvinisten, diemen ons Geneven meest siet
uyt-gheven: Want ick vinde dese man vrundelijcker, ende niet so bitter van aert, als
d'ander in't ghemeen sich toonen.
n Ziet, beste man, dat is d'oorsake van dat mijn woordt tot mijnen vrundt also
gesproken, ende u by u seggher niet ten besten overghedraghen. Lieve nemet int
goede, soo't by my wel, ende niet i[n]t quade, soo't by den overdragher qualijck was
gheseyt.
Gheref. Calv.
7 My vernoegt met uwe verantwoordinghe, maer ter saken. Wast niet gheseydt
dat wy souden handelen van de Predestinatie Godts?
D. Coornh.
8 Iaet. Maer ick heb nu zedert naerder bedenckende, ghetwijffelt oft oock noodigh
is, stichtelijck ende begrypelijck.
Gheref. Calv.
12 So noodigh dat zy niet alleen inde Scholen, maer oock onder den Geleerden
hoort te klincken, maer oock in de Kercken voor den volcke gehandelt behoort te
worden, alst maer wyselijck ende matelijck gheschiedt tot stichtinge (A. Hub. Stur.
Thes. 1. ende P. Martyr. loc.1.clas.3.dist.4.) ja men moet het gantschelyck
verkondighen: op dat die hoore die ooren heeft te hooren. L. Instit.iij.xxiij.13.
D. Coornh.
13 De noodtlijckheyt was voor L. Valla. Wicklef, Swinghel, Luther noch Calvini
tijdt niet, voor dat zy dese Leere onder den gemeynen volcke hadden verspreyt. Uan
gelijken de stichtelijckheyt mede niet. Gemerckt de noot ende nut desselvens
wetenschap niet uytghedruckt staet inde H. Schrift, noch oock niet en is in een van
de twaelf Articulen des Geloofs: so schijnt oock die wetenschap den weter meer in
wetenschap te verheffen dan in deughde te verbeteren, ende in ootmoet t[e]
vernederen.
14 Maer ziende dat u volck so argherlijck ten aenschou van Gode, ende so gantsch
verderflijck voor den menschen, daer af hebben begonnen te leeren, bemercke ick
hooghnoodigh te sijn, datmen daer af nu handele: op dat die daer inne al sijn verstrickt
daer van ontwerret, ende die daer in noch souden moghen gheraken, ghewaerschout
mogen worden: Ende de menschen van den goedertieren Godt door so tyranighen
gevoelen af-schriclijck niet en souden vluchten.
Gheref. Calv.
15 Dat's u segghen. Maer ick houde met de Gheleerde Theologien, die dit boeck
heeft geschreven. D. Hubertum Sturmium, dat het noodigh ende nut is van de
Predestinatie te spreken ende te preken: Om dat die Leere een noodigh ende het
aldersekerste (of na Beza, H. int opschrift) het eenige fundament der saligheyt is (A.
pag.19.)
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16 Dat seyt de H. Schrift niet, daer wert de Predestinatie vele te hoogh ghestelt,
ende Christus vele te neder. Want Christus en is gheen Predestinatie, maer al wat
anders ende meerders. Maer wat stichtingh machmen doch hopen voor't handelen
eenre saken van onbegrijpelijcker verholentheyt?
Gheref. Calv.
Dat en leeren d'onse niet also.
D. Coornh.
17 Calvinus schrijft opentlijck (C.xiiij.18) de Predestinatie te wesen een schrickinge
des almoghenden Godtlijcken Rechtva[er]digheyts, die verb[o]rghen is, maer
onschuldigh. Is die verborghen hoe mach hy die weten? nochtans roemt hy al wat
vrymoedelijck die te weten.
Gheref. Calv.
Waer ende hoe?
D. Coornhert.
18 In zijn Boeck van de Predestinatie, daer hy spreeckende van de Predestinatie,
schrijft also: Dese leeringhe die wy houden en mach van niemant voor onrecht
gehouden worden: dan die daer wanen wys te wesen boven den H. Geest (D. 198.)
dat is voorwaer in uwen Calvino, die ghyluyden in openbaren drucke mede telt met
Luthero, met Swinglio, Bullinger, P. Martyr, etc. onder uwe Heylighe voor-vaderen
(E. 19.) niet zedelijck gesproken van eenen die blijckt uyt wanen ende niet uyt weten,
veele min uyt de waerheyt des H. Geests geschreven te hebben.
Gheref. Calv.
19 Al Calvijns doen behoef ick niet te verantwoorden, maer wel onse leere vande
Predestinatie.
D. Coornhert.
20 Wel aen. Daer begint. Wat is die?
Gheref. Calv.
21 De Predestinatie is een eeuwigh e[n]de onveranderlijck voornemen Godes van
elc mens bysonder: waer door hy heeft gheconstitueert in eenighe, uyt loutere ghenade
in Christo verkooren sijnde ten eeuwighen leven. Maer in anderen, door sijn
rechtvaerdigh oordeel ten eeuwighen doode verworpen synde, gheglorificeert of
eerlyck gemaeckt te worden.
D. Coornhert.
22 Dat soudy hooren, waert my de moey[t]e waerdigh sulcken onbedachten ende
ongheachten schrijver tegen te spreken.
23 Geref. C. H. Sturmius en seyt daer niet alleen af, meest alle onse Hooft-leeraren
beschryven de Predestinatie op die wijse, leest Calv. (L. Institu.iij.boeck.xxj.cap.5)
daer schrijft hy so: De Predestinatie namen wy het eeuwighe voornemen Gods: waer
door hy by hem selve heeft voorgenomen, wat hy wil dat van een ygelyc mens
geschiede. want sy worden niet alle op gelycke conditie geschapen: Den sommigen
wort het eewige leven, de sommige de eeuwige verdoeminge verordent. By mijn
Heere Beza leest oock (F.133.) Immers houdens onse mede-broeders Predicanten,
in heur schrift inde voorreden (A.C.) seggende: Dat Godt in Christo sekere persoonen
voor
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de scheppinghe der wereldt verkooren ende aenghenomen heeft zaligh te maecken:
ende d'ander tot d'eeuwighe straf verordent ende gheschickt heeft (ja) dat het
Godswille is dat dees of die verlooren gaen. (A.a.fo.49.) Idem T. Besa. Z.f.888.
D. Coornhert.
De schickinghe ende wille Godes ten leven moetmen ghelooven, want dat betuygt
God self inde H. Schrift: maer 'tander maghmen niet ghelooven, want daer af is gheen
woordt Godes, sonder 'twelck alles niet dan menschelijcke vernuft ende blinde waen
is, maer gheen gheloove en magh zijn. Calvijn ende Besa houden de H. Schrift alleen
den toetsteen alle leeringhen. (G. Acto. 17.11. ende G. 285. ende dat niet recht. Buy
ten dat gheloof ick huer mede niet.
24 Geen ouders zijn so quaet dat sy kinderen souden willen teelen ten verderven.
Nu seyt Christus, tot grootmakinghe van zijn Vaders goetheyt, die de selve
vergelijckende mette menschelijcke, kont ghy die quaedt zijt uwe kinderen goede
gaven gheven: hoe vele te meer sal u Uader, die inde Hemelen is, goede gaven gheven
die hem bidden Mat.7.11. soo spreeckt oock God selve door Isaiam (49.15) sal oock
een Wijf heur kint mogen vergheten dat zy de zoon heurs buycx niet en ontberme?
indien sy hem vergate, ick en sal dijnre niet vergeten.
a Dit en verhale ick niet tot betoogh wien of hoe G[o]d goet is ende ontfarmt: maer
tot reden van mijn ongel[o]of, dat God, die self die liefde is, een eenigh mensch
gheschapen souden hebben, tot eeuwigher verdoemenisse, als die self zijn liefde by
der menschen liefden ghelijckende, ons de selve in zijnen woorde betoont te wesen
ongemeten grooter.
b Nadien dan gheen moeder of Vader een kindt soude willen teelen om eeuwigh
verdoemt te zijn: zoo acht ick niet min onghelooflijc, als onschriftelijc, ja teghen de
klare Schrift te wesen, u luyder seggen dat Godt eenighe mensche soude scheppen
of ordonneren ter eeuwiger verdoemenisse, ende lieve, wat soude den lieven God
doch daer toe moghen porren?
Ghereform. Calv.
+
25 Calvijn sal u daer op antwoorden: op dat deur heur verderf de name Godes
ghepresen, L.iij.boeck.xxiij.cap.6. ende d'eerlyckheyt Godes door heur verklaert +Of Godt zijn eere soect int
eeuwich verdoemen eenigher
werden, Sulcx tuycht ooc Theodorus Besa, I. kort begrijp, cap.iij.prop.v. ende
menschen door zijn eeuwigh
H.53.36. ende dese H. Sturmius mede, pag.132. van gelijcken Petrus Martyr,
decreet.
clas.3.loc.j.48. ons Predicanten, A.C. cap.8. ende n[o]ch, A.a.f.50. verso. het
voorneemste eynde waer op God gesien heeft wanneer hy eenige ten verderve, ende
eenighe totter eerlyckheyt heeft verordineert ende bereyt, is niet eygentlyck het verderf
ofte de zaligheyt der menschen, maer veel meer zijns naems eere ende glorie. Item
A.a.art.xj.
D. Coornhert.
26 Ick hoor voor stellen een schandelijcke eersoeckinghe Godes: maer gheen
warachtigh bewijs der H. Schriftueren.
Ghereform. Calv.
27 Dat hebben ende stellen zy overvloedelijck veele, ende om een uyt veelen: als
klaer ende meer dan vast zijnde, te noemen: so seyt Salomon Prov.16.4. De Heere
heeft alle dinghen ghemaeckt om zijn selfs willen, oock den godloosen ten quaden
daghe: die sproke verhaelt mede in dien sinne daer toe Ian Calvijn in zijn
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Commentarien, K. Rom.9.17. maghmen oock sekerder ende naeckter bewijsinghe
der Schriftueren van eenige saken voort brengen?
D. Coornhert.
28 Niet onsekerder noch naeckter teghen u meninghe zijnde.
Ghereform. Calv.
29 Laet hooren waer.
D. Coornhert.
30 Eerst is deses spreucx oversettinge onseker. Want de Zurchers: niet
jeghenstaende zy self mede met u een zijn in't ghevoelen vande Predestinatie, hebben
nochtans de waerheydt teghen heur opinie in desen gheeert, ende dese sproke vertaelt
aldus: De Heere doet alles om zijn selfs willen, oock als hy den godloosen totter straf
ende wraecke beholdet.
a Nu ist wat anders een godloose totter straf te beh[o]lden, dan een godloos te
scheppen Godloos. 'tEen is een quade rechtvaerdelijck te straffen: 't ander is den
mensche self quaet te maken. Dit laetste schrijven de uwe Gode toe, tegen 'tgemeen
ve[r]stant der Godlijcker Schriftueren, die sulcx nergens seyt: maer wel dat God als
goet ende een goede boom van eygender aert wesende, niet quaets magh doen,
scheppen nochte maken.
b Dit magh niemant lochenen, so mede niet dat God den quaden straft om haer
quaedtheyt, die zy, niet de goede God, gedaen hebben. Ende hier mede stemmen
eendrachtelijck over een twee ware getuyghen Godes, namelijck de Heylighe Iob
ende d'Apostel Petrus: die klaerlijck de voorschreven sproke verklaren na der Zurchers
oversettinghe.
c Vande welcke Iob 21.30 seydt: want de quade wert bewaert totten dagh der
verderffenissen, ende d'Apostel, 2.Pet.2.9. De Heere weet den Godvresenden uyter
aenvechtinghen te verlossen: ende de Godloosen te behouden totten dagh des
oordeele, om hem te pyninghen.
d Wat maghmen segghen dat met de rechtvaerdigheydt Godes, ons in zijn
gheschreven woort gheopenbaert wesende, volkomelijcker over een komt? wat strijdt
daer meer teghen dan dit u luyder misverstandt deser sproken? wie soude oock
moghen klaerlijcker ende waerlijcker uytleggen dese duyster-schijnende sproke, dan
dese twee klare ende ware getuyghen Godes, mette welcke oock volkomentlijck een
is der Zurchers vertalinge voorsz.
e Soo is u voor al nodich te bewijsen eer ghy yet met dese sproke moocht bewijsen,
dat niet alleen die van Zurch in heur vertalinghe voorsz. maer oock mede de Heylighe
Iob met d'Apostel ghemist hebben, ende dat ghy recht hebt. Maer of ghy sulcx al
vermoght (als ic neen houde) so most ghy niet bewijsen dat God oock heeft
gheschapen den godloos (dat elck wel gelooft) want God heeft oock den Duyvel
gheschapen: maer ghy most betoonen dat God eenigh mensch godloos, of eenigh
Enghel een Duyvel ofte quaet heeft gemaeckt of geschapen.
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f Lieve waer leestmen dat? God heeft Adam ooc geschapen, dit leestmen, maer waer
staet inde H. Schrift dat God Adam een zondaer heeft geschapen? nergens. Waer
dat, so mocht noch Godloos, noch Duyvel, noch Adam schult hebben, maer Godt
alleen, die, ende niet sy, heur self so quaet geschapen soude hebben. So soude God,
diens wercken volmaeckt zijn, Deut.32.4. yet gebrekelijcx ghemaeckt hebben tegen
Gods gheschreven woort selve.
g Immers oock tegen u Besam selve, daer hy seyt, H.77. dat God die goet is, niet
gebrekelijcx en mach scheppen, ende noch, al hadde hy yet ghebrekelijcx mogen
scheppen, so en hadde hy nochtans zijn werck niet rechtvaerdelijck mogen verdoemen.
h Siet daer Besam sich selve verghetende hem self plat jegen zijn, ende dat in so
wichtigen sake, die hy sulcx onderstut met dese sproke by hem opentlijck misbruyckt:
dat hy de selve, om te bewijsen dat God het quade selve doet, vijf malen in weynich
kleyne bladekens van zijn kort begrijp voorthaelt als een weervaers. So merc ick
mede dat Calvijn ende u Sturmius sich oock ten selven eynde doorgaens als een
weervaers daer mede behelpen. Soude dat een fundament zijn om sulcke lasterige
meyninge op te bouwen?
k Daeromme staet te verhoeden, dat niemant uyt dese woorden Salomons,
Prov.16.4. qualyc verstaen ende gheappliceert zijnde, en colligere: dat God de
godlosen, als Godloos heeft geschapen, want de Godloose als godloos, ende is niet
uyt Gode, maer uyt zynen Vader den Duyvele, Ioan.8.44.
l Siet dien Uader geeft Musculus den godlosen, A.F. de creatione in fine, van
welcker godlosigheyt hy geen schepper en maeckt den goeden God, die ghyluyden
dus doende veel minder dan de manicheen verschoont, hier ende doorgaens in uwe
boecken. Op dese meyninge Musculi voorsz. a[l] meer dan de uwe tot Godes eere
streckende heeft oock Augustinus (daer Calv. meest af hout, als hy voor hem schijnt)
C.xviij.24. de meyninge der voorsz. sproken verklaert met ander woorden, Expos.
in epist.
b. Ioan.tract.3. alwaer hy also schrijft:
m De konstenaer roept vanden Hemele, ick hebbe den mensche gemaect, ende
niet de gierigheydt, ick hebbe den mensche ghemaeckt, ende niet de roverye, ick
hebbe den mensche gemaeckt, ende niet het Overspel, &c. Alsoo roept mede des
goede Scheppers geest door de gantse H. Schrift: Ick hebbe den mensche gemaect,
ende niet de godlosigheyt. Want Augustinus (Serm. de tempore, 94.seyt:
n Een mensche ende een sondaer zijn twee namen. God heeft den mensche
gemaeckt, maer de mensche heeft de sondaer gemaeckt, ende noch elwaerts,
Homilia.vj. een mensche ende een sondaer zijn als twee dingen, daer ghy hoort
mensche, dat heeft God gemaeckt: daer ghy hoort sondaer, dat heeft de mensch self
gemaect. Laet verderven 'tgeen de mensch heeft ghemaeckt: so sal verlost worden
'tgeen Godt heeft ghemaeckt.
o Dat houde ick meer dan te veel, tot bewijs van't misduyden uwer hooftleeraren
van die sproke Salomons, die daer op willen stutten haer onware ende lasterlijcke
opinie dat God het quade niet en lydet, maer dat hy't self werckelijck doet, daer mede
sy God quaetheyts oorsake maken. Soo ghy onvernoeght zijt hier mede, dat ic niet
en geloove, siet daer leyt het boecxken. (Toelating) waer inne ghy noch breeder
bewijs sult vinden pag.17.
Geref. Calv.
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31 U seggen stelle ick ter zijden, maer met Calvino stelle ick u, uyt d'Apostel
selve, Godes woort teghen, die schrijft, L.iiij.boeck. xxiiij.cap.14. maer dewyle de
oorsake deser verscheydenheydt noch niet openbaer en is: waeromme sommige tot
gehoorsaemheyt gebogen zijn, ende de andere verhart blyven, als wy dit willen
ondersoecken, so moeten wy nootsakelijck komen tot het ghene dat Paulus uyt Moyse
voortbrenght: Rom,9.17. te weten datse den Heere vanden beginne aen verwect heeft,
om zynen name te bewysen in de gantse werelt. Daerom dat de verworpene den
geopenbaerden woorde Gods niet ghehoorsaem te zijn, de schult hier van wert wel
te recht den boosheydt ende verdraeytheyt heurs herten gegeven: so verre men oock
daer by seyt, dat sy daerom tot dese verdraeytheyt begeven zyn: om dat sy door het
rechtvaerdigh oordeel Gods (het welcke nochtans onondersoeckelyck is) verweckt
zyn om door haer verdoeminge de eere Godes te verklaren. Dat zijn zijne woorden
spruytende uyten woorde Godes selve, ende warachtelijck bewijsende dat God een
deel der menschen ter eeuwiger verdoemenissen verordent, ja oock tot de middelen
daer toe n[o]odigh zijnde, als hier Paulus seyt te wesen het opwecken Pharaonis.
Wederspreeckt nu Godes woort selve.
D. Coornhert.
32 Neen, dat wil, noch mach ick niet doen: maer wel mach ende wil ick Calvijns
arghelist, ende merckelijcke ontrou int toevoegen der Godlijcke schrift bewijsen: dat
openbare valscheydt is, ende dat daer uyt volght, zijn al te stoute misduyden der H.
schrift, 'twelck verleyders werck is.
34 Want Calvijn wel merckende dat hy met die woorden Pauli so die daer staen,
sijn onware opi[n]ie niet altoos en mochte bevestighen: verdraeyt hy d'Apostels
woorden ter voorsz. plaetsen, ende oock in sijn Commentarien op het 17. verset,
cap.9. totten Rom. opentlijck van Pharao luydende, op de verworpenen, seggende
datse (te weten de menschen die verworpen worden) de Heere van den beginne aen
verweckt heeft, &c. daer nochta[n]s Paulus van niemant anders daer en spreeckt dan
van Pharaoden Koning ende desselvens onghehoorsaemheyt ende macht: daer blijckt
nu Calvijns onschamelheydt in sijn verdrayinge der Godlijcker Schrift.
a Wat vreese Gods hy oock gehadt heeft, blijct hier niet minder in sijn stout toevoegen
tot de H. schrift, sonder den vloecken, sodanighe toevoegers gedreyght wesende, te
ontsien, Apoc.22.22. Deut.12.32.4.2. want daer Pauli woorden houden aldus: want
de schrifture seyt tot Pharao (dit is dan tot Pharao, niet tot anderen) daer toe hebbe
ic u verweckt, &c. daer seyt Calvijn, onder schijn oft Paulus so seyde: datse de Heere
van beginne+ aen heeft verweckt. Welcke woorden van beginne aen, by Paulum noch
+
oock by Moysem niet en worden ghevonden: maer zijn by Calvijn daer verziert
rom.9.17.
ende ontrouwelijc toe
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ghevoeght: om sijn ghedichte eeuwighe verwerping, met sulcke vervalschinge der
Godlijcker Schrift eenen schijn te gheven.
b Die maer eens sodanighen arghelist ende ontrou in Calvino so ontwijffelijck
heeft bevonden, als hier nu blijct: wil die niet bedroghen sijn, die hem noch weder
so licht geloove gheeft? Ick ga hier verby Calvijns dichten van twee strijdige willen
in den eenvuldighen Gode: die spreeckt hier Calvijn onbedecktelijck uyt met sijne
woorden: Dat de verworpenen den geopenbaerden woorde+ Godes niet ghehoorsaem
en sijn, &c. Ende met sijn woorden: om dat zy door't rechtvaerdigh oordeel Godes +c
(het welck nochtans onondersoeckelyc is) verweckt sijn, &c. want hy sulcx niet
tot de straf der vorighe zonden, maer tot het veroorsaken van't quade treckt, als een
noodtlijck middel tot het eynde van Godes voornemen.
d Doch ghemerckt wy noch noodsakelijck daer toe sullen moeten comen, ga ick
nu voort, maer so vele moet ick hier noch ter loop aenroeren, dat hier Paulus, noch
Moyses, daer met een woort niet en handelt van de verkiesinghe of verwerpinghe
der salighen ende verdoemden, maer alleen van een eenighe Koning Pharao, die
machtigh was, oock Godloos, ende daerom oock te recht strafbaer: Ende oock mede
van Godes volck, dat hy met machtigher handt sonder menschelijcke middelen, of
hulpe wonderbaerlijc verloste, ende daer door sijn almoghende kracht thoonde.
e Wat gaet dat nu aen de eeuwighe verkiesinghe [o]f verwerpinghe Godes, in't
alghemeen vande salige ende onsalige menschen?
Geref. Calv.
35 Al heef anders schrijft mijn Heere Beza (I. de ij.proc cap.ij. van de ghene die
Godt heeft willen verwecken, tot dien eynde hy sijnen toorn ende moghentheyt soude
vertoonen: Op dat hy in henluyden oock groot ghemaect so[u]de worden: die wy
vaten der oneeren ende des toorns noemen.
D. Coornhert.
36 Ick hoor segghen, maer gheen bewijs.
Gereform. Calv.
37 Die hebdy nu al twee-malen ghehoort met clare texten, Prov.16, 4, ende Ro.9,
17.
D. Coornhert.
38 Maer met duystere glosen benevelt, verdraeyt ende vervalscht sijnde by u
Leeraren.
Gereform. Calv.
39 Om u immers te voldoen, so hoort noch de derde tuyghnisse van de
verwerpinghe tot Godes Eere, by den Heere Beza ter naestvoorsz. plaetsen in sijn
cort begrip ghestelt, ende is dese: Of Godt willende toorn bewysen ende syne
moghentheydt bekent maken, heeft de vaten des toorns ten verderven bereyt, met
groote langmoedigheyt verdraghen.
a Dese mijne Sturmius stemt met Beza oock over een daer inne: dat de verworpene+
+
dienen tot kondt-makinghe sijns mogentheyts ende toornigheyts, I.pag.121.
Ro.9,22
b Uan ghelijcken Ursinus, M. pag.425. daer hy schrijft: dat de Eere Gods vereyschte,
dat bekent soude worden, niet alleen sijn barmhertigheyt, maer oock mede sijn
Rechtvaerdigheyt.
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c So schrijft noch mede Beza (H.31) aldus: wy en pleghen niet also te spreken,
dat wy +simpelyck segghen yemant van Gode gheschapen te wesen ten verderffenisse:
+
maer daer toe, op dat de Heere door sijne Rechtvaerdighe verdoemenisse sijne
Of God self niet en doet
Rechtvaerdigheyt soude beke[n]t maken.
'tgeen hy om wat anders
d Wildy noch meer getuyghen, neemt boven alle dese de woorden des waerdigen willen doet.
Calvim selve, daer hy uytdruckelijcken schrijft Instit. boeck, iij.cap.xxiiij.12, daerom
de ghene die hy tot de eeuwige doot gheschapen heeft, om dat zy Instrumenten sijnder
toornigheyt, ende Exempelen sijnder strengheyt souden worden: die berooft hy
somtyts de macht om Gods woordt te hooren, &c. Daer meyn ick immers dat ghy
bewijsings ende ghetuygens genoegh hebt. Ueele meer, soo 't noodt waer, soude ick
u moghen voorthalen.
D. Coornhert.
40 Dat laetste gheloove ick, want dit [s]ijn alt'samen tuyghen in heur eygen quade
sake. Maer sulcke tuyghen gheloof ick niet, maer wel Godes gheschreven woordt,
door sijns geests eenvuldigheyts inne geven. Maer al dese menschen spreken met
dubbelde tongen, anders denckende, ende anders sprekende, s[o]o Beza daer oock
schrijft dat sy niet simpelijck (dats van dubbelt veynselijck) pleghen te segghen:
yemant van Gode gheschapen te wesen, maer daer toe, op dat de Heere door zyne
Rechtvaerdighe verdoemenisse zyne Rechtvaerdigheyt soude bekent maken. Dit sijn
daer Beze woorden.
41 Lieve segt my, hadde Pylatus den Heere Iesum niet gaerne van der Ioden handen
verlost? Ioan.19, 102.
Geref. Calv.
Ja hy.
D.V. Coornhert.
42 So en heeft hy dan niet simpelijck den Heere willen ter doot oordeelen, soo
mede blijckt aen sijn betuyghen int hant-wasschen van des onnoselen bloets Iesu:
Mat.27,24. maer de H. Schrift betuyght, dat Christus ghebracht is ter doodt oock
door Pontium Pilatu[m], om niet onvrundt des Keysers te wesen, Acto.4, 27. Ioan.19,
12.
Geref. Calv.
43 Dat is alle so. Waer toe dient alle ditte?
D. Coornhert.
44 Dat suldy hooren: Gelijck als een moorder, die yemant vermoort, niet om des
moordens wille, maer om des vermoordens gelts willen, des niet te min dat werck
van moorden selve doet: Ende ghelijck Pylatus Christum veroordeelde, ende ter doot
leverde, niet om Christi doots wille, maer om des Keysers vrundschaps wille, die hy
ongaerne ontbeert soude hebben, des niet te min dat werck dede van Christum te
veroordelen ende ter doot te leveren: so mede en doet Godt dat werck van yemandt
ten verderfnisse te scheppen, daerom niet te min selve, om dat hy't om sijnder eeren
willen doet.
a Ia so weynigh als een eersuchtige eenigh quaet stuck doende om roems wille
(soomen seyt vande bra[n]tstichter van Dianen kercke) sulck quaet werck self niet
en doet, om dat hy't tot een ander eynde, te weten, om sijnder eeren willen doet, want
die wat doet om wat anders wille, die doet dat immers oock.
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b Merckt daer nu die dubbelde simpelheyt ende botte arghlistigheyt uwer voorbarigste
leeraren; Is dat niet den eenvuldighen met dubbelheyt loghen voor waerheyt verkopen,
wat salt dan sijn?
Geref. calv.
45 Maer wat seghdy tot des Apostels woorden selve? zeyt die niet dat God willende
sijn toorn bewysen ende moghentheyt bekent maken, heeft de vaten des toorns ten
verderven bereyt, met grooter langmoedigheyt verdraghen, Rom.9,22.
D. Koornh.
46 Laet Augustinus (daer Calvijn ende Beza veel af houden, ende benaut sijnde
meest tot heur voorstander by brenghen) hier op antwoorden, die schrijft op dese
sproke self: Expos.quar. prop.ex Epist. ad Ro.also:
a Hier blycket ghenoegh, dat de verhardinghe des herten, die in Pharaone is
gheschiedt, gecomen is uyte schulde sijns vorigen verborgen boosheyts; die de Heere
nochtans gheduldelyck gedooght: tot dat hy ten tyde toeghebracht soude sijn: om
met gheleghentheyt teghen hem mette straf voort te varen.
b Uoorts segghe ick op dese u luyder ingevoerde sproke also: heeft Godt (ende
niet sy heur selve) heur vaten des toorns gemaeckt: so warent goede vaten, ende en
moghten niet rechtvaedelijck van Gode verdoemt worden na Beze woorden: Dat
God, also hy goedt is, niet gebreeckelijcx moghte scheppen; maer of hy't al vermoghen
hadde, soo en moghte hy, 'tgheen hy gebrekelyck hadde geschapen, sijn werck niet
rechtvaerdelyck ghestraft hebben, H.77, ende 40.
c Godt hadde die vaten dan niet quaet noch vaten des toorns ghemaeckt (soo voor
van de Godlose is bewesen 27) maer zy heur selve. D'Apostel en seydt oock niet dat
Godt heur vaten des toorns ghema[e]ckt hadde, maer dat hy die (te weten so vindende)
ten verderven hadde bereydt, so verdraeytmen de Heylighe Schrift.
d Maer hoe conde God heur oock met groter langmoedicheyt verdraghen: alsmen
sulck bereyden Godes duyden wil voor maken of bereyden, so dat zy noodtsaeckelijck
vaten des toorns hadde moeten wesen? Wat Godt selve doet, is immers Godes wille.
e Wilde Godt dan van self dat zy vaten des toorns souden, ende mitsdien noodtlijck
mosten sijn: so en moght God heur met geen langmoedigheyt altoos ghedooght of
gheleden hebben, want wie mach langmoedigh sijn int ghedoghen van 'tgheen door
ende nae sijn selfs wille gheschiedt?
f Daer was dan in die vaten voorgaende misdaet ende schuldt, so Augustinus hier
wel seyt. Uan welck ghevoelen oock is gheweest een uwer Heyligher Uaderen,
namentlijck Bullinger, aengetoghen in u Expos. Eccles. Roma.9, 22, op dese plaetse
seyt also: Daer sijnder die daer uytlegghen dat dese vaten des toorns ten bederven
sijn bereydt van heur selve; Het welck recht wordt geseyt, ghemerct wy in dese
bereydinghe schulde verstaen.
Geref. Calv.
49 Maer leest eens Zachariam Ursinum in sijn Compendio Doctrine Christiane,
daer suldy wat anders vinden.
D. Coornhert.
50 Ick ghelooft wel. Want uwer Leeraren talen sijn so jammerlijck verwert
onderlinghen aen desen hooghen toorn Babels, die zy alle self segghen te wesen
onbegrijpelijck ende verborghen, dat d'een niet alleen van een selve sake anders seyt
dan d'ander, maer oock plat strijdigh sijn d'een teghen d'ander ja, oock elck teghen
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sich selve, soo't sich hier na sal bevinden. Maer wat soude ick by desen Ursinum
anders vinden van dese oneerlijcke eersoeckinghe, die ghy Gode schandelijcken
opdicht?
Geref. Calv.
51 Dat Godt meer behoort sijn Eere te soecken dan der menschen saligheyt, M.
pa.425.
D. Coornhert.
52 Met sulck Eer-soecken Godes maeckt ghy de Kinderen Godes vele eerlijcker,
dan Gode selve, dat's Godt niet eerlijcken gheeert. Ghy houdtse immers voor Kinderen
Godes, die mette ware liefde begaeft sijn van Gode.
Geref. C.
53 Ick doe.
D. Koornh.
54 Eerlijcker is geven dan ontfangen.
Geref. calv.
55 So ist.
D. Coornhert.
56 Die gheven wil soeckt eens anders, die ontfanghen wil s[o]eckt sijn eygen nut.
Geref. calv.
57 Dat zy so.
D. Koornh.
58 De *liefde soeckt inden kinderen Godes niet heur self, of dat heur nut is, maer
dat eens anders is, te weten, eens anders nut of bate: †levende niet heur selve, maer *1.Cor.13,5 Phil.2,4
voor ee[n] ander: Dit hebben metter daedt betoont niet alleen ‡Paulus, maer oock †Ro.14, 7
‡
David
9, 3 2Reg.2[4].17
Geref. Calv.
59 Daer en segghen wy al niet jegen, waer toe dient dit alles?
D. Coornhert.
60 Merckt ghy dat noch niet? na u seggen dat godt meer sijn Eere behoort te
soecken dan der menschen saligheyt: souden eenighe Druyppelkens der Liefden in
den kinderen Godes vele Eerlijcker ende Lofwaerdigher wesen: dan de ongrondelijcke
ende eeuwigh-[v]lietende borne der liefden, Godt selve, daer die druppelkens uyt
sijn ghevloten: Want de kinderen Godes, die ware liefde hebben, en soecken niet te
ontfanghen van menschen, maer willen gheven: ende ghy maeckt Gode eyghen
soeckelijck, die meer van den menschen wil ghenieten, ende wat ontfanghen, te weten
eere der menschen: dan hy wil gheven ende soecken dat heur is, te weten, der
menschen saligheyt. Maeckt u leere dan den menschen in liefde ende miltgevigheyt
niet ongelijck beter, lofwaerdiger, ende eerlijcker, dan God selve, die daer is der lief
den borne, ende de eeuwighe miltheyt selve?
Gereform. Calv.
61 Ick hoore enckel vernuft.
D. Coornhert.
62 Ick spreke enckele Schrift, maer u segghen was niet dan onvernuftigh vernuft.
Wel aen, laet ons komen aen den rechten
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oorsprong alder dinghen. Sijn wy't eens of oneens daer inne: Dat God aller Schepselen
Schepper is?
Geref. calv.
63 Eens.
D.V. Coornht.
64 Dat God het volcomen goet is, de eeuwige wijsheyt ende de liefde self is?
Geref. Calv.
65 Dat alles tuyght van Gode sijn heylich wo[o]rdt.
D. Koornh.
66 God hevet alles gheschapen, ende daer onder oock den mensche door sijn
wijsheyt, ende dat oock tot een seker eynde.
Geref. calv.
67 Recht.
D. Koornh.
68 Hier inne sijn wy't noch al eens, soo ick mercke: maer welck dat eynde is, te
weten het alder uyterste, daer inne sijn wy't gantsch oneens, want ghy houdt dat te
wesen de eere Godes, ende niet der menschen saligheydt: maer ick houdet te wesen
des menschen saligheyt, ende niet Godes Eere, die hy soeckt by den menschen, om
heur heyls wille, ende gheensins om sijn selfs wille.
Geref. calv.
69 Daer inne sijn onse meyningen strijdig.
D. Koornh.
70 Maer dat Godt is de eeuwighe wijsheyt, het volcomen goet, ende de liefde self,
sijn wy't eens, niet alleen met malcanderen, maer oock mette Goddelijcke Schriftuere,
die sulcx van Gode betuyght.
Geref. calv.
71 Dat is al gheseydt.
D. Koornh.
72 Welckx ghevoelen onser beyden van't eynde, waer toe Godt den mensche heeft
geschapen, meest sal blijcken te strecken tot Godes Eere ende der menschen
saligheydt, sal voor de waerachtighste behooren ghehouden te worden, of zydy daer
teghen?
Geref. calv.
73 Gheensins, want Gode alleen comt alle Eere toe, ende den menschen is saligheyt
te wenschen.
D. Koornh.
74 Also: zo segghe ick dan: God heeft den mensche geschapen om sijn selfs wille,
of om des menschen wille. Ist om sijn selfs wille so ghy't hout, so heeft God wat
gesocht te hebben of te worden dat hy te vooren niet en hadde noch en was: want
zotheydt waert te soecken 'tgheen men nu al heeft, of te willen worden, dat men nu
al is, of houdy't anders?
Geref. calv.
75 Neen, maer alsoo.
D. Koornh.
76 So en is u meyningh niet recht, dat Godt den mensche gheschapen soude hebben
om sijnder eeren wille, dat is, om Eere te krijghen door't scheppen, die hy te vooren
al hadde, ende om eerlijck te worden, dat hy te vooren al was, of ghy soudt moeten
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Gode beroven van sijn eeuwighe volcomentheydt, als die dan moste eer ghebreck
hebben ghehadt: of ghy most Godt van sijn wijsheydt beroven, en zotheyt opdichten,
int segghen, dat hy niet wetende dat hy volmaeckte Eerlijcheyt hadde by sich self al
van eeuwigheyt, die eere in't scheppen socht by den menschen, dat en streckt nu niet
tot grootmakinghe der Goddelijcker Eeren, maer tot schandelijcker lasteringhe Godes.
a Daer tegen streckt mijn meyninge blijckelijck tot eerlijcke lof-waerdigheyt Godes,
als die gheen eere behoevende, maer selfs van eeuwigheyt de eerwaerdigheyt wesende,
niet uyt eersuchtigheyt om eere te behalen, of eerlijcker dan hy van eeuwigheydt al
was, te worden, den mensche heeft gheschapen om+ sijnder goetheyt ende saligheyt
te laten ghenieten ende deelachtigh te maken, dats om te gheven, maer niet om te +God heeft den mensche
hebben; Is gheven niet heerlijcker ende eerlijcker, dan behoeven ende ontfanghen? gheschapen om sijn goetheyt
te laten genieten.
b Oordeelt nu selve wiens ghevoelen het uwe of het mijne, in desen meest
streckt tot grootmakinghe van Godes eere? wat voordert oock meer totter menschen
heyl dan dat zy moghen ghenieten de overvloeyende goetheyt vande Goddelijcke
fonteyne? Wiens gevoelen van ons beyden blijckt nu de schriftmatighste?
Geref. calv.
77 Men weet wel dat God van eeuwigheyt al eerlijck by sich selve is geweest:
maer volgt daer uyte, dat hy by den menschen, die in der tijt sijn, geen eere moghte
behalen, ende mitsdien sijn eere vermeeren? moght Godt die vermeeringhe niet
soecken?
D. Koornh.
78 Ia hy, so hy die gebreck hadde gehadt, of so hy onvolmaeckt ware gheweest,
of soo sijn liefde minder dan menschelijcke liefde, uyte sijne ghevloten, ware geweest,
ende so wijsheyt selve onwijs ware gheweest, maer anders gheensins.
Geref. calv.
79 Zeght reden.
D. Koornh.
80 Was Godt al van eeuwigheyt een volmaeckte goetheyt, so moght hy niet gebreck
hebben, ontfanghen noch vermeeren: Was hy al voor't scheppen der menschen die
liefde self, soo moght hy sich self noch 'tsijne niet soecken, maer wel 'tsijne anderen
geven, ende sich self anderen deelachtigh maken: Ende was hy al voor't scheppen
wijs, soo wist hy dat hem niet en ontbrack, ende dat hy niet en moghte vermeeren,
ende dat hem niemandt wat moghte gheven.
a Maer wat soude hem moghen van anderen worden ghegeven? wat quaets? dat
mach hy niet begeeren, want hy goet is: Hy machs oock niet ontfanghen, want het
niet en is. 't Quade en heeft gheen wesen, maer God is, hy is, segge ick, self alder
wezen wesen: Dit is alles goet. Buyten dit goet, dat God selve is, was noch is niet
goedts, maer niet dan ydelheyt.
b Soudet wijsheyt sijn yet te soecken daert niet en is, ja dat niet dan ydelheyt en
is: dat en suldy immers niet seggen, want dat waer loutere dwaesheydt, die en wildy
Gode immers niet toeschrijven. Dat en waer niet Godes eere gesocht, maer Godes
eere ghelastert totter menschen afkeer van Gode, heur saligheydt.
c Dit volght alles uyt uwe opinie van dat Godt den mensche gheschapen soude
hebben (ende dat noch 'tmeerdeel ten verderven) om sijnder eeren willen: maer uyt
mijn ghevoe
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len wort die eere Gods eerwaerdelijcken groot ghemaeckt by den menschen tot
voorderinge vander menschen heyl. Is hier uyt niet lichtelijck te mercken dat mijn
gevoelen in desen gants schriftmatich endewarachtigh, ende uwe opinie
wederschri[f]teijck is ende onwarachtigh? Ende nu ghy aendachtelijck sonder
teghen-spreken op mijn reden luyster, so wil ick u te gemoet komen, ende doen
blijcken dat mijn gevoelen niet nieu is, noch eensaem, maer dat icx ghemeen hebbe,
niet alleen mette Godlijcke schrift, dat nu tusschen ons al is gebleken, maer oock
met treflijcke oude, ja oock mette voorneemste uwer Leeraren selve. So u maer belieft
te hooren, 'tgeen ick niet om mynen, maer om uwen wille wil verhalen.
Geref. Calv.
83 Seght, ick hoore.
D. Coornhert.
84 Uan des menschen scheppings oorsake, leestmen by Ireneum (advers. Here.lib.4.
cap.28.) aldus: Soo heeft Godt den mensche vanden beginne gheschapen om zijn gaef
ryckheydts wille &c. ende daer voor+ noch: daeromme heeft God inden beginne
Adam gheschapen, niet als zijnre behoeftigh zijnde: maer op dat hy yemant soude +[a]
hebben: aen den welcken hy zyne weldaden soude besteden, want niet alleen voor
Adam, maer al voor de scheppinghe, glorificeerde het woort zynen Vadere, so hy
selve seyt: Joan.17, 5. Verklaert my o Vader, mette klaerheydt die ick by u ghehadt
hebbe, al eer dat de VVerelt was.
b Na hem (behalven vele anderen) heeft Augustinus, Augus. Confes. lib.13.cap.4.
van dese sake dit gheschreven: want wat soude u g[e]breken, hy spreeckt tot Gode)
ten goede, dat ghy u selve zyt, al waert oock schoon dat deser dinghen gheen en
waren, of dat sy sonder ghedaente waren ghebleven, de welcke ghy hebt ghemaeckt:
niet uyt behoefte, maer uyte volheydt uwer goedtheydt, dringhende ende voegende
de dinghen tot een gedaente: ende dat niet als of u blijdtschap daer uyte soude
worden. Noch schryft hy opten Psal. 134. aldus: VVant de Heere is so goet, dat hy
dese dinghen niet en behoeft, om goet te wesen, soo en pryse ick oock dese dinghen
niet sonder hem, maer hem bevinde ick oock sonder dese dinghen volmaeckt te wesen,
onbehoeftigh, onveranderlijck, niet goedtssoeckende, daer door hy vermeert, ooc
niet quaets vresende, daer door hy vermindert soude mogen worden.
d Item Petrus Martyr in Epist. ad Ro. 9, Maer God en druckt niemanden
geweldelyck, nochte uyt dese regeringhe (namentlijc des voorsienigheyts) en kryght
hy niet voordeels, maer maeckt alleenlyck zijn goetheydt synen schepselen ghemeyn.
e Ende wie maghse al verhalen, daer elck alleen u hoort ghenoegh te wesen?
Henricus Bullinger, Decas.iij.Sermo.x. int duytsche. f.133 schrijft van dit u luyder
schandelijck eersoecken Godes, also: wonder ist dat zy dit niet veel eer by heur self
overweghen: dat God by hem selve ende sonder ons genoech heeft om saligh te
wesen: ende dat zijn glorie streckt boven alle hemelen, al en waerder noyt Creatuer
gheschapen. Is dan God niet al van eeuwigheydt? maer de creatuer en is niet van
eeuwigheyt,
Nu is God al glorioos van eeuwigheydt. Daerom is hy al glorioos zonder ons:
VVie soude so zot zijn, dat hy mochte vermoeden, dat het eeuwighe licht yet glorioos
soude moghen ontfanghen van onse duysternissen? van dese onse stancke? van onse
sonde, souder geen glorie Gods zijn geweest, het ware dan door onse boosdaden?
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f Laet yemant hier oock soo met Bullinger selve tot Calvijn, Besa, u Predicanten,
ende al d'andere in uwe voorseyde opinie staende, vragen. Soude dan God geen eere
hebben moghen by den menschen behalen, ten ware dan door't eeuwigh verdoemen
van zijn goet gemaeckte ende onnosele schepselen?
g Onnosele schepselen segge ick noch, die hy geschapen heeft (so Besa seyt) ten
verderven, H.38 ende (soo zijn meester schrijft) dat door Gods heymelycke raet Adam
is ghevallen, die door synen valle alle zyne nakomers trecken soude in d'eeuwighe
verderffenis[s]e? N.32.
h Dit bekent daer Calvijn rondelijck zijn leeringe te wesen, daer hy recht aen seyt,
want het en is Gods lere niet, maer Calvijns leer: ende dat seyt daer Besa sulcx voor
waerheyt, maer seyt daerby, dat zy so niet en pleghen te spreken.
i Dat ghelooft elck licht, die daer merct dat sodanige min aerden na d'eenvuldighe
duyve dan na de dubbelde Slange, meest anders sprekende ende anders denckende.
Uan't voorschreven leest mede Nicasium, die oock al te klaer hier van heeft
geschreven: Ab.pag.38. Den val ende zonde Ade, midtsgaders de middelen van die,
heeft Godt van te vooren geweten, gepredestineert ende voorsien, so dat Adam
nootwendelijcken vallen moste, &c. ende noch het j.artic. verklaringe van u
met-broeders, seggen daerom dat Adam gevallen zy na den raedt des verborghen
wille Godes, &c.
Lieve gaet nu in u gr[o]nt ende bedenckt of u Catechismus niet waerheyt leert uyt
loutere ondervindelijckheyt daer inne, dat heur geloovers door haer ende door dese
uwe leraren zo eerloose strengheyt die sy heuren God toe schrijven, nootsaeckelijck
moeten gheneghen zijn om sodanigen heuren inghebeelden God te haten?
k Siet vrunt u luyder ghevoelen in desen is+ dan een schadelijcke dolinge. God is
+
niet onwijser noch argher dan een mensche. De potbacker maeckt also wel een
Cat.5.
vat der oneeren, te weten een Pispot of aschpot, als een vat der eeren, te weten een
drinck-kan of schotel: maer maeckt hy zijne vaten der eeren om in stucken te slaen
ende te verderven, so sot is hy niet: maer maecktse beyde tot nutbare dienste.
l So schept oock God aen een selve lichame leden der eeren, als oogen, handen:
oock andere so eerlijck niet, maer niet minder nootlijck ende goet zijnde, ende en
maeckt dese niet meer ten verderven, dan de eerlijcke leden. So werden de Ioden,
va[t]en der eeren geweest hebbende, verworpen ende de Heydenen, die vaten der
oneeren waren, voor Godes volck in eeren ghesteldt ende aengenomen, van welck
aennemenende verwerpen Godes, namentlijck van een uyterlijck volck Godes ende
Godsdienste, Paulus vant eerste cap. tot het xij.aenden Romeynen doorgaens handelt.
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m Letter op int lesen, ghy sult waer bevinden+ die geeft-duydelijcke voorsegginghe
+
tot Rebecca: twee volcken sijn in dijnen lichame, & c. Ende dat Paulus daer
Ge.25.23
eyghentlijck spreeckt van volcken, ende niet en handelt van elcx eeuwige saligheyt
of verdoemenisse, soo hy oock naecktelijck te kennen gheeft, met het wederomme
innegriffen van de verworpen Ioden, ende met het weder verwerpen der verkooren
Heydenen, indien dese ongelovigh ende die weder gheloovigh worden.
Geref. calv.
85 So houdt ghy dan dat Godt niema[n]dt ten verderven schept, noch sijn eere
daer inne soeckt.
D. Koornh.
86 Ia ick voorwaer, want van sulck Eer-soecken Godes en leestmen nerghens in
de H. Schrift, maer in beyden deelen het jeghendeel.
Geref. calv.
87 Hoe meyndy datte?
D. Koornh.
88 Dat God geen eere en behaelt int *verderven, maer wel int †ghenesen, int ‡helpen
*
ende saligh maken der menschen. So zinght de Psalmiste: De dooden Heere, en
Psal.113 Num.14. Exod.32
Iosue 7, 9 Isa.38, 18
sullen dy niet prysen, noch oock niet alle die neder dalen in der Hellen.
†
Marc.2 Luc.7, 15
So leestmen dat de gichtighe opstont, dat hy in synen huyse gingh, ende dat de
‡
Ps.49, 15 Ioa.14, 13 Isa.48,
Scharen dit siende vreesden ende Gode presen.
9
So spreeckt de Heere: roept my in den dagh uwer tribulatien, ick sal u helpen,
ende ghy sult my Eeren.
+
_Ende so tuyght Ieremias: want de Heere heeft Iacob verlost, ende hy heeft hem
bevryt vande hant des moghenders, ende sy sullen comen, ende hem prysen opten +Ier.20, 10 Ier.31, 12 Act.11,
13 Isa.61, 2, 4, 2
bergh des Heeren.
Daer mooghdy nu sien een veele loflijcker eere Godes by den menschen, niet uyt
wreede strengheyt veroorsaeckt, so uwe Leere schandelijck den liefhebbende Gode
opdichte, maer uyt loutere liefde, barmhertigheyt ende weldaden.
89 Die en heeft zijnen zone niet *gesonden om de werelt te veroordeelen, maer
om die saligh te maecken: die †wil dat alle menschen saligh worden, ende die en *Ioan 12 47, 3, 17
†
1 Ti,2, 3 1 Ioan 2, 2 Ioan.1,
wil oock niet des‡zondaers (veele min der onnoselen) doot om sijn eere, dat hy
9, 29, 3, &c.
sich bekeere ende leve.
‡
Geref. calv.
Eze.18, 31, 32, 33. Deu.5,
Uele hebdy nu ghesproken teghen de Eere Godes, so ick die voortstelde. Wat 29 Isa.48, 18
ick daer weder teghen sal vermoghen, oock teghen, u segghen, dat Godt gheen Eere
behaelt in't verderven, maer wel int saligen der menschen soudy nu gereet hooren,
so de tijt ons niet en vermaende dit ons gesprake nu te eynden.
D. Koornh.
90 'tIs laet ende maeltijt, so ons de klock daer seyt. Maer morghen mooghdy de
sake weder beginnen daer 't u gelieft, ende spreken so lange ende wat ghy wilt, ick
wil u horen, ende daer ick verstant hebbe antwoorden.
Geref. Calv.
91 In Godes name. Morghen dencke ick dan weder te comen, om aen de sake selve
te comen, namentlijck aen de Predestinatie Godes, ende die ten vollen te handelen,
so wyt versproken hadden. Nu wil ic u den Heere bevelen.
D. Koornh.
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92 Ende ick u van gelijcken. Komt, ick wil op u wachten.

Van alle des menschelijcken geslachts eeuwighe verdoemenisse.
Tweede Gesprake.
Tusschen Geref. Cal. ende D.V.C.
Of alle Adams nacomelinghen door sijn eenige zonde alleen sonder heur
toedoen, der eeuwiger verdoemenisse te recht sijn waerdigh geworden.
1 Goeden dagh. Kome ick niet te vroegh?
D. Coornhert.
2 Neen, wien comt te vroegh, 'tghene hy na verlangt? Ick heb u by na al een ure
lang begheerlijck verbeydt: zit neder, ick sal mijn volck bevelen tot die nae my
vraghen, te segghen, dat ick [o]nledigh ben, so stoortmen ons niet.
Gereform. Calv.
3 Ick zie hier al vele boecken (so d'optekeninghe houden) onser Leeraren.
D. Coornhart.
4 Ghy sult hooren dat ick al eenighe der selver hebbe ghelesen aendachtelijck.
Gereform. Calv.
5 Of partydelijck, so d'onse u na-geheven.
D. Coornh.
6 Ick weet neen. Der quaden qualijc spreken maeckt niemants weldoen quaedt.
Wy zitten, boecken en sullen u hier niet gebreken, so vele ons hier noot is. Begint te
spreken, van de Predestinatie Godes, naer ons gisterighe af-scheydt.
Geref. Calv.
7 In den Name des Heeren. Die gheve dat het vruchtbaer zy tot sijnre Eeren.
D. Coornh.
8 Amen. Wat noemdy de Predestinatie?
Geref. Calv.
9 Dat hebdy ghister al ghehoort j.21. soo't u uyten hoofde is, daer mooghdy't lesen:
uyt D. Huberto Sturmio diese breeder dan anderen beschrijft. Ziet daer is de plaetse.
Hebdy daer wat op te segghen?
D. Koornh.
10 My ghedenckt op d'eerste helft der verkoornen niet: Maer opte laetste, den
verworpen roerende, vele.
Geref. calv.
11 Hoe na quetst u dat achterste, sonder eenighe menschelycke verdiensten?
D. Coornhert.
12 Neen ende ja. 't En quetst my niet, derhalven dat de dienst der arme menschen,
aen den onbehoeftighen Gode onnut is, ende niet altoos en mach verdienen: Want
wat souden Menschen aen Gode moghen verdienen ofte meer doen dan zy schuldigh
sijn: Die al
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heur leven langh schuldigh sijn Gode te ghehoorsamen in allen: maer daer in
gebrekelijck sijn gheweest, ende selden heel aflaten, van noch nieuwe gebreken op
te hopen tot d'oude?
a Immers of sy heur beterende schoon al 'toverbijfsel heurs levens Gode in alles
volcomelijck ghehoorsaemden: so datter niet altoos aen gebrake (dewelck ghyluyden
onmoghelijck houdt, maer ick van qantscher herten ghelove dat het deur Godes
ghenade mach gheschieden) die en souden dan niet een hayrken meer doen, dan zy
schuldigh sijn te doen: waer mede soude noch sulck een de gebrekige gaten sijns
voorgaenden levens stoppen? soude hy niet altijdt moeten schuldigh ende ten achteren
sijn? die schuldigh blijft, wat mach die t'over-betalen of verdienen?
Geref. Calv.
13 Dat u gevoelen is Christelijck, ende en haddes uyt u niet verwacht. Ueel van
de onse segghen anders van u. Maer wat ist dan doch, dat u teghen is, in die mijne
woorden: Menschelycke verdiensten?
D. Coornh.
14 My dunckt dat ghy daer inne niet eenvuldelijck handelt. Want het volck crijght
ooghen, de name van Uerdiensten wordt by elck een hatelijc, met welcke hatelijcke
name de uwen becleeden de name der menschelycke wercken.
a Hier af, ende niet vande Uerdiensten valt in desen handel 't meeste gheschille:
te weten, of de menschen self yet doen tot het hooren, leren, aennemen, bewaren,
etc. vanden woorde Godes, die selve sonder of door middel met ons spreeckt: dan
of de mensche niet altoos en doet tot alle sulcx, als het ontfanghen der gaven die
Godes miltheyt te schenck ende gants onverdiendelijck aenbiet, maer als een block
of byle van Gode wort gedaen of gewracht.
b Dit laetste leert ghyluyden, dat eerste houden meest de menschen die nu mannen
als bomen zien. Als die dan hooren u luyden seggen sonder alle verdiensten, stemmen
zy lichtelijc toe u meeningh onder die uwe woorden verholen sijnde: sonder te
mercken dat ghy daer mede buyten sluyt in desen, alle het doen der menschen die
wel sonder ons toedoen van Gode sijn geschapen, al wy noch niet en waren: maer
nu wy sijn, sonder ons niet saligh en worden ghemaeckt (so Augustinus schrijft.)
Dese uwe meeninghe is niet recht, ende dit houde ick niet eenvuldelijck ghehandelt.
Gereform. Calv.
15 Let u yet meer inde voorseyde beschryvinghe der Predestinatie?
D. Coornhert.
16 Uryelijc ja. Maer segt eerst of ghyluyden by dat woordt menschelycke
verdiensten niet en verstaet alle der menschen wercken, voor dat zy gelovigh sijn?
Geref. Calv.
17 Trouwe ja wy. Want wy zyn immers allegaer van naturen quade boomen, ende
een quade boom can gheen goede vruchten voort brenghen: ghelyck men vanden
doornen geen druyven, ende vanden Distelen gheen Vyghen can lesen. M.7.5. (O.
Predic.iiij.f.19) waer deur de heele mensche so heel quaet is, van naturen verdorven,
onbequaem ten goeden, dat hy de kennisse Christi niet vaten noch aennemen can.
A.C. cap.ij. Ende L. Instit.ij. [b]oe[c].v.cap.dist.19. het verstant des mensches is also
gantsch van de rechtvaerdigheydt vervreemt dat het niet en can begrypen, begheeren,
noch soecken, anders dan dat Godtloos, verdraeyt, schandelyck, onreyn ende boos
is: Ende het herte is also gheheel met het fenyn der zonden doordroncken, dat het
niet en can anders dan boosen stanck uytblasen, &c.
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a Daer mede stemt oock over een (A.126.) zeggende dat zy niet en mogen niet
zondigen oock onse Catechismus selve: (opte vijfde vraghe) dat de mensch is van
naturen geneygt om Gode ende synen naesten te haten, deur den val ende
onghehoorsaemheyt Adams ende Eve int Paradys (Cat.7.) zo is alle onherbooren
mensche dubbeltvoudt te beschuldighen: ende eeuwigh strafbaer: so om sijn
aenghebooren quaetheydt, als om sijne werckelijcke zonden, daer noodtlijck uyt
volghende, soo mede de Catechismus houdt opte Thiende Uraghe.
D. Coornhert.
18 Is dat een hatelijcke ende lasterlijcke leere? want zy Gode dubbeltvoudt
beschuldight, ende den menschen daer teghen dubbeltvout ontschuldight van de
zonde.
Geref. C.
19 Waer uyt zuyghdy dat fenijn?
D. Coornhert.
20 Ick zuyghe gheen fenijn, maer wijfet aen daer 't verborgen schuylt tot
waerschouwinghe. Zeght dan, stemt ghyluyden over een metten Roomschen
Catholijcken int stuc vande Erf-zonde?
Geref. calv.
23 Gheen ding minder. Want zy houden dat wy, vermits Adams zonde, noodtlijck
sijn gheneghen tot zondighen, maer datmen die quade gheneghentheyt wel mach
wederstaen: datse van selfs gheen zonde en is, maer een oeffeninghe of wetsteen ter
deughden in den ghenen die de quade ghe[n]eghentheyt niet en bewillighen maer
wederstaen.
a Al anders houden wy, namentlijck, dat die aenghebooren gheneghentheyt van
eygen natuyre zonde is, al en bewilligtmen die niet, ende dat oock in der
zuyghelinghen, die noch gheen redens ghebruyck hebbende, die niet en moghen
bewillighen noch wederstaen.
b Maer al toont sich dese aenghebooren quaetheyt so niet ten eersten inde
uytbrekende daet: so moet zy, middelen ende kracht midts de opwassinghe
becomende, so noodtlijc uytbersten in de zondelijcke wercken, als een volwassen
wolf een Schaep becomende, 'tselve noodtlijck moet verslinden, uyt aengheboorner
natuyren: Niet jeghenstaende die wolfs natuyre inden jonghen wolfkens so weynich
als in een hondeken, ja in een schaepken mach vermerckt worden.
D. Koornh.
24 U verclaeringhe hebbe ick ghehoort, nu suldy mijn beloofde betooninghe
hooren. Zondighen is een werck des Schep sels yet begeere[n]de of willende, anders
dan God gebiedt of verbiedt. Of houdy't anders?
Geref. calv.
25 Laet my hooren wat ghy [vo]ort wil[t] zegghen.
D. Koornh.
26 Wie noch self niet en is, die en mach gheen werck altoos doen, ende midtsdien,
willen noch begheeren, noch zondighen. Wy
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mochten dan niet sondigen doe wy noch ongheboren waren.
Geref. Calv.
Dat schrijven onse Ministers oock, A.a. f.46. seggende: men weet wel, al ist dat
de kinderkens een verdorven aer ende nature hebben, datse nochtans, so langhe zy
geheel jonck zijn, noch quaet noch goet konnen doen, hoe veel weynigher eerse
gheboren zijn.
D. Coornh.
a Soo weynigh oock als het onghebooren wolfken daer toe mochte doen dat het
van gheen onnosel Schaepken, maer van een felle Wolf-inne, gheen Lam maer een
Wolf soude worden gheworpen: soo weynich mochten alle Adams kinderen daer toe
doen, dat sy van een onnosele ende oprechte, ende niet van een sondighe ende
verkeerde Adam souden worden gheteelt.
b Wat sonden hebben wy dan daer aen ghedaen, nadien wy buyten al ons toedoen
sondigh (so ghy seght) van een sondighe Adam zijn gheteelt, ende door die
aengheboren nature so onvermijdelijcken namaels oock self moeten sondighen, als
de volwassen Wolf moet schaep-slinden?
c Dese meyningh druckt u Calvijn in zijn Inst[i]t[.]ij.boeck, j.cap.8.dist. klaerlijck
uyt met dese woorden: want hoe wel zy (de kinderkens) niet en hebben eenige vrucht
haerder ongerechtigheyt voortghebracht, so hebben zy nochtans het zaedt in hen
besloten: ja haer gantse natuere is eenighsins een zaet der sonde, ende daerom en
kan zy niet anders dan hatelijck ende grouwelijck zijn voor Godt.
d Ist oock moghelijck dat yemant dese uwe hatelijcke ende valsche leere
gheloovende met rechten ernst sich self over aenghebooren, of over de
nootvolghelijcke sonden magh beschuldighen? moet hy niet nootsakelijck Gode, die
den menschen om eens anders soude so sondigh laet gheboren worden, dat hy self
oock uyt onvermijdelijcke noot moet sondighen, voor een onrechtvaerdighe Tyran
beschuldigen?
e M[o]et hy niet nootsakelijck gheneyght zijn (so u leere oock hout, A.D.5. om
Gode te haten? maghmen die rechtvaerdigh wanen, die onrechtvaerdigheyt doet?
Doet hy niet onrechtvaerdelijck, die den onschuldighen metten eeuwighen doot straft?
die de nakomelinghen Ade, die niet gezondight hadden, der verdoemenisse schuldigh
maeckt ende straft om de zonde haers Vaders Ade? A.B. pag.28.29.
f Hy is immers te recht onschuldigh die voor zijn geboorte niet en mochte willen
noch doen tegen Godes gebodt, ende geboren wesende nootlijc most willen ende
doen dat God verbiedt, ende niet en mochte willen of doen 'tgene God ghebiet: ende
dit door een quaetheye ende verderf die hem buyten zijn schult niet anders dan een
Wolf zijn Wolfs aert, hem nootlijck is aengheboren.
g Wat maghmen hier uyt dese uwe leere doch anders besluyten, dan datmen den
menschen dubbelt-voudt ontschuldighe, ende daer teghen Gode dubbelt-voudt
beschuldighe?
Geref. Calv.
27 Dit was my al voorseyt, dat my uyt u soude ghemoeten. Ghy en verstaet
d'erf-zondts kracht niet, ende wederspreeckt daerom des gantsen religions gront?
D. Coornh.
28 'tHeeft gront noch kracht dat God niet en heeft gheschapen, dat geen wesen en
heeft van Gode, noch vanden mensche self geen gemaeckte aenwenst. God en schept

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

geen weseloos verderf, ende de mensch en mach voor dat hy mensch is, niet doen,
sonder welck zijn doen, ende dat dickmael vernieut, gheen aenwenst magh worden.
Gereform. Calv.
29 Levi was noch ongheboren als hy in Abrahams lendenen wesende, voor
Abraham thienden heeft gegeven, Heb. 7.9.
D. Coornhart.
30 Ick kan geen Griecx. Erasmus wordt vande geleerden hoger in die tale geacht,
dan u volck tot Geneven. Zijn [o]versettinge hout dus: ende (op dat ick so spreke)
in Abraham is oock Levi selve vertient gheweest, die de thienden plag te ontfangen.
Hier mede stemt over een de oude oversettinghe Catellions ende vele anderen die
ick ghesien hebbe.
a Nu ist wat anders verthient te worden, ende te vertienden. Dit leste dede niet
Levi, maer Abraham, oock brenght de text selve mede, met die woorden op dat ick
so segge, dat sulcx niet eygentlijck (maer geest-duydelijck, als wat anders betekenende
dan die woorden inhouden) is gesproken: te weten dat het Propheets wyse gheseyt
is, recht als oft doe al gheschiet was, 'tgeen noch eerst langhe tijdt daer na soude
gheschieden.
b So seyde Christus tot zijnen jongeren: al dat ick van mynen vader gehoort hebbe,
dat hebbe ick u kont ghedaen, Ioan.15.15. te weten inder hoop, maer niet inder daet:
ende so was geseyt, Psal.21.17. zy hebben myne handen ende voeten doorboort. Dit
was noch niet gheschiet, ende wert gesproken, als oft doe al geschiet ware geweest:
dat nochtans lange daer na in Christo eerst soude geschieden.
c Ghy, die een The[o]l[o]gus zijt, behoort dit (so ghy't niet en verstont) by
Augustinum wel gelesen te hebben, (de verbis Apost. Sermo.xx.) maer watte? begint
ghyluyden u in so wichtighen grontvest uwer leere nu te behelpen met allegorien om
u opinie te vesten? zijt ghy 'tvolc niet die de Catholijcken daerom plaght te bespotten
ende geen allegorien tot bewijsredenen plaghen te lijden?
d Leest uwen Calvijn in zijn Institutien duytsch ij.boeck v.cap.19.dist. ghy sult
sien dat hy niet seer Godvruchtelijck en handelt met de Parabel geen geschiedenisse)
van den ghewonden ende half doot verlaten mensche, die doch nootlijck gheestelijcker
wijse verstaen moet worden. Hy wil gheen allegorie tot bewijs vande vrye wil daer
uyt lijden, maer spot derhalven mette Catholijcken, etc. so hy mede doet in zijn
Harmonie op Luc.10.30. Lieve segt, laet ghy toe dat Adam maer gewont was of half
levendigh vanden duyvel verlaten?
Gereform. Calv.
31 Dat waer so sottelijck als spottelijck geallegoriseert.
D. Coornhert.
32 So is oock dees u allegorisch bewijs van Levi noch wijselijck noch prijselijck.
Seght doch, soudy my wel toe-laten dat Iacob wat goedts, ende Esau wat quaedts
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hadden ghedaen al voor dat zy ghebooren waren?
Gereform. Calv.
33 Dat mocht niet zijn, d'Apostel seyt daer toe oock uytdruckelijcken neen.
D. Coornhert.
34 Hoe kondy dan u self, swijghe anderen, vroedt maken, dat ghy over etlijcke
duysent jaren voor dat ghy gebooren waert, doe ghy noch gheen mensche en waert,
doe ghy noch niet levendigh en waert, niet en dachte, niet en wiste, wilde noch dedet,
self in Adam soudet hebben ghesondighet?
Gereform. Calv.
35 De gantse schrift tuygt dat door Adams zonde de doot inde werelt is gekomen.
D. Coornhert.
36 Ist door Adams sonde, so ist niet door onse eyghen sonden: ten waer dat wyse
ons eyghen maeckten door navolginghe. Siedy niet dat ghy met u eyghen wapen
wort gheslaghen: om dat ghy't zwaert by der scherpten vattende, de H. Schrift
misbruyckt?
a Zo vintmen menichmalen inde H. Schrift dat * Ieroboams zonde, daer mede hy
*
3. reg.15 30.34.16
Israel dede † zondighen, veel onghelucx bracht in Israel. Dat Ieroboam eerst
2.19.29.31.22.53
zondichde met afgoderen ende anderen door zijn voorschrift mede dede zondigen,
was zijn eygen zonde: maer vele Koninghen ende anderen, hem in zijn afgoderen 4.Reg.10.29.31.13.2.
†
4.Reg.13, 6, 3.Reg.15
navolgende, maeckten so Ieroboams zonde heur eygen zonde: ende wert des niet 30.34.16.19.26.22 53.
te min de zonde Ieroboams ghenaemt, overmidts hy d'eerste was, die sulcken
zonde in Israel brachte?
Gereform. Calv.
37 Ic hoore uwe woorden, maer ick gevoele Adams sonde in my. 't Is immers mijn
sonde ende eyghen wonde die ick hebbe: of die al schoon niet door mijn, maer door
Adams sonde ende wonde in my is?
D. Coornhert.
38 Of my yemant een wonde in mijn lijf hadde gheslaghen: die wonde soude te
recht mijn wonde sijn: maer soude daerom geseyt moghen worden met waerheyt dat
sulc werc van wonden mijn eygen werck ende misdaet ware? is lijden ende doen met
u dan een selve saecke?
a Hebben wy sulcke uwe hatelijcke erf-sonde ende wonde, om dat Adam dat werck
van sondighen ende wonden ghedaen heeft: hoe maghment ons werc ende sondighen
noemen? wy daer na menschen geworden sijnde hebben dan oock self gesondight
ende [o]ns ter navolgingh Adams mede ons self gewondet, als hy, soo de Propheet
klaerlijck tuyght, Ose. 6.7. ja ons self mede in den doodt gebracht, want de so[n]de
baert den doot, Iacob.1.15. hoe magh hy, die nu al door Adams sonde doodt is, sich
self door't sondigen dooden? magh yemant door een anders werck nu al ghedoodt
ende doot sijnde, noch daer na self dooden? hoe salmens dan met waerheyt
eyghentlijck ons sonde moghen noemen? eyghentlijck segghe ick, soo ghy't wilt
hou[de]n.
b Want dat het oneygentlijck wel so werdt ghenaemt, door onse navolginge, is nu
al overvloedelijck gebleken in Ieroboams sonde, so siedy nu mede dat u opinie vande
aengheboren sonde ende straffe Adams, so ghylieden die hout, niet en is dan een
ydele waen ende dichtingh der menschen: dats wel verde van een krachtigh fundament
uwes religions.
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c Het is een bedriegelicke ende menschelijcke versieringe tegen de H. Schriftuere.
Die tuyght opentlijck ende met uytghedruckte woorden, dat God niemanden en straft
om eens anders sonden: Prov.9.12. Galat.6.4.5. dat de Soon des Vaders misdaet niet
en sal draghen, Iere.31.29.30. Ezech.18.20. dat elck zijn eyghen schuldt of last sal
draghen, Pro.9.12. Colos.3.25. Deut.24.16. Eph, 2.1.2.3. Pro.13.6.21 ende die tuyght
dat God elck sal oordeelen na zijn eyghen wercken, Matth.16.27. Pro.12.14. Psa.61.13.
Ioan.5.29. Rom.2.6. etc. dats nu niet na Adams of na yemandts anders wercken.
d Lieve waer mooghdy een eenighe sproke voort brenghen uyten gantsen Bybel,
klaerlijck houdende dat yemant metten eeuwigen doodt van Gode wort ghestraft om
eens anders zonden? dat de Sone zijns Uaders misdaet met eeuwigh verderf aen zijn
ziele sal draghen? dat yemant met verdoemenisse eens anders last sal draghen? dat
God ons sal oordeelen, niet na ons eygen, maer na eens anders wercken.
e 'tIs u onmoghelijck een deser vier stucken met een eenige klare sproke te
bewijsen, soude hy dan niet onsinnigh moeten zijn die u schrifteloos, ja onredelijck
segghen gheloof wilde gheven teghen soo groote menighte van klare ende
uytghedruckte sproken ja teghen den gantschen sinne vande Godlijcke Schriftuere?
f Uan dese uwe versierde vreemde zonde, vreemde schulde, ende vreemde straffe
hebbe ick soo breedt ghehandelt in mijn ghedruckte boecxkens, soo ghenaemt, dat
onnodigh is daer af meer te seggen. Dat mooghdy, believet u, lesen.
Gereform. Calv.
39 Ick hebt ghelesen, maer en ben daer mede niet versaet.
D. Coornhert.
40 Moghelijck om dat een oudt voor oordeel u die spijse so onsmakelijck maeckte,
dat u daer af walghde. Maer hoe, walght u niet van uwe opinie? die brenght immers
nootlijck mede dat God in desen onrechtvaerdelijck doet.
Gereform. Calv.
41 Dat en mercke ick niet.
D. Coornhert.
42 Mercket nu dan. Leert ghy metten uwen niet, dat al Adams nakomelinghen,
gheene uytghenomen, door Adams zonde waren vervallen inden eeuwigen doodt?
Gereform. Calv.
43 Ia wy.
D. Coornhert.
44 Wijst ons eens waer in de Wet Adams hem de eeuwighe doodt was ghedreyght.
Daer staet, so suldy de doodt sterven, maer dat woort eeuwigh, en vintmer niet. Waer
seyt God tot Adam: ghy met alle uwe nako
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melinghen sullen den doot (swijghe den eeuwigen doodt) sterven? of wist God die
wijse van dreyghen ende straffe[n] niet? dat bleeck anders aen Gehasi. Dien dreyghde
Eliseus, 4.Reg.5.27. niet alleen voor hem, maer ooc voor al zijn afkomst een
aenklevende lasarie tot inder eeuwigheyt.
Gereform. Calv.
45 Al staet het daer niet geschreven, machmen sulcx daeromme so niet verstaen?
D. Coor[n]h.
46 Ia men. elwaerts uyt eygendunckelijck ver[nuf]t, maer geensins daer, uyte
Goddelijcke Schrif[t]. Daer voegdy u o[n]ware meyninge [to]e, (Apoc.22.22.
Deut.12.13.) vreesdy niet voor de grouwelijcke vloecken sodanigen daer ghedreyght?)
ende misduyt Godes gheschreven woordt jeghen dat w[o]ordt, ende bouwet niet op
dat woort, maer op menschelijcke wa[e]n, ende verleyt u self met anderen.
47 Ist niet felheyt, dats verde van rechtvaerdigheyt, dat de Wetgever van yemant
swaerder straf eyscht dan zijn Wet inhoudet? sulcx dicht ghy Gode op, die so
bermhertigh als rechtvaerdigh is. Niet selden tuyght zijn beschreven woordt, dat hy
de ghedreyghde straf heeft vermindert, ja gantselijck heeft wech ghenomen, als by
den Niniviten, tot Abimelech de Heyden, aen Ezechiam ende anderen meer: Ionas
3.4.4.11. Gen.20.3. 4.Reg.20.1.5. maer waer vintmen dat God yemant swaerder, dan
de Wet dreygde, heeft gestraft? weet ghy't, laet hooren.
Gereform. Calv.
Dat en segge ick niet.
D. Coornh.
48 Maer ick segghe ende bewijse u dat ghy met dese uwe opinie Gode wreetheyt,
tyrannye ende onrechtvaerdigheyt op dicht. Komt sulcke Go[d]lasteringhe oock over
een met de goedertieren barmherticheyt, die de gantsche Schriftuere den
lief-hebbenden Godt doorgaens toe schrijft? Oordeelt nu self na ons bewilligh
verdragh, j.72. of mijn, dan u, ghevoelen voor het warachtighste gehouden behoort
te worden. Immers u meyninghe blijckt opentlijck wederschriftelijck, ende de mijne
daer tegen schriftmatigh.
Gereform. Calv.
49 Ick en hebbe mijne meyninge noch nauwelijck begonnen te bewijsen metter
Heylige Schrift. Dus roept ghy voor den strijdt, al seghe.
D. Coornhert.
50 Neen, so niet, ick sie al wat anders.
Gereform. Calv.
51 Wat is dat?
D. Coornhert.
52 Als ick u na volle wil al toe soude gheven dat Adam door zijn eensame sonde
al zijner nakomelingen, niet een uytghenomen natuere, so volkomelijck verdorven,
sondich ende quaet gemaeckt hadde: so en soudy noch ghelijcke wel (na u leere)
Gode niet moghen van wrede dwangh-mach of tyrannye verschoonen, al waert noch
zo dat God niet dan een eenich mensche, om het niet volbrenghen van zijnen
gheboden, en strafte met eeuwighe straf.
Gereform. Calv.
52 Laet hooren.
D. Coornhert.
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54 De Heylighe Schrift ghelijckt het sondighen by der menschen hincken,
3.Reg.18.21. Psal.17.46.
Gereform. Calv.
55 So doetse.
D. Coornhert.
56 Men neme nu dat Adam door zijnen val niet alleen self een been ghebroken
heeft ende hinckende, dats zondigh is geworden, soo hy oock werde. Men late u
daerenboven toe dat oock zijn natuer selve mede so hinckende sy geworden ende
verdorven door zijn zonde: dat oock gheen van alle die uyt hem zijn ghekomen, reche
en mogen gaen int houden van Godes gheboden: maer dat sy alle tsamen
no[o]tsaeckelijc moeten hincken vande geboorte af, dat is sondigen.
a Neemt daer by dat God eerst door Moysen, ende namaels door Christum Iesum
met zijn Wet der liefden allen menschen: so maent ende sondigh gheboren sijnde,
ghebiedt recht te gaen ende niet meer te sondigen. Dit ghebiedt ons G[o]d oock
altsamen.
b Men moet wel voor recht bekennen dat Adam ons alder Uader, d'eerste sondaer
ende hincker inde Wet Godes, gheen onrecht en waer gheschiet soo hy door't breken
van Gods ghebodt, ende midtsdien oock van sijn been, al 'tleven door ghehinckt ende
ghes[o]ndight hadde, ende daer door oock in den eeuwighen doodt (soo hem die, so
wel als een tijdtlijcke, gedreyght ware geweest int ghebodt, als neen) waer vervallen
ende gebleven. Ghemerckt hy het sondigen hadde moghen laten oock het vallen,
daer door hy sondich wert ende een kreupel: ende recht doende int ghehoorsamen
van Godes gebodt hadde mog[e]n altijdt blijven recht gaen sonder hincken. Dit segghe
ick noch, soude men moeten na 'tgetuygh der H. schrift dan voor rechtvaerdighe straf
bekennen.
c Maer dat God ons, die door Adams sonde ende val nu onvermijdelijck kreupels
ende s[o]ndigh souden sijn gheworden (so ghy leert) uyt aengheborener natueren,
buyten ons toedoen ende schulde oock soude rechtvaerdelijc moghen op straf van
de eeuwighe doot ghebieden recht te gaen int onderh[o]uden sijns gebodts vander
liefden: ende dat God dan sulcke nootsaeckelijcke hinckers int sondigen van sulck
ghebodt, rechtvaerdelijck met d'eeuwighe doodt soude m[o]ghen straffen: dat segghe
ick, en is niet moghelijck om te ghelooven, sonder God te houden voor fel, wreet
ende tyrannigh, ende hem als sulcx te haten.
d Souden dan de menschen sulck eeuwigh verdoemen voor rechtvaerdigheydt
kennen mogen? heur selven met ernst beschuldighen mogen? Gode daerom prijsen
mogen? Immers sullen de verkoorne, ja d'Engelen Gode daeromme eeren mogen?
e Ioannes Calvinus, niet konnende sich hier uyt ontwerren schrijft in sijn Institutie:
L.int iij.boeck, cap.xxiij.dist.7. Ick bekenne wel dat het een grouwelijck oordeel is.
Waer blijft hier u voorghewende rechtvaerdigheyt Godes in sijn ghebodt ende straffe?
men siet in dit u oordeel niet dan tyrannye na het oordeel self van | Godes
gheopenbaerde rechtvaerdigheyt in sijn beschreven woordt.
Gereform. Calv.
55 Maer wie syt ghy, die van Godes verborghen oordeelen bestaet te oordeelen?
soudy
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dan gheen rechtvaerdigheyt, noch wijsheydt Godes willen bekennen, dan die u redene
can begrijpen?
D. Coornh.
56 Maer wie zijt ghyluyden die u bestaet te behelpen, mette verholen
rechtvaerdigheydt Godes, die u self mede onbekent is? dit bekent oock Calvijn selve,
L.iij.boeck, xxiij. cap.9.dist. daer hy't van sich selven schrijft ende oock af wijckt
vande gheopenbaerde rechtvaerdigheyt Godes.
a God selve heeft oock zijn rechtvaerdicheyt ende oordeel gheopenbaert in't
aenschouwen der Heydenen, (Psal.97.2. Isa.42.1.3. Is. 51.4, 56.1. Rom.3.25.26.etc.)
Hier van hebben de vrienden Godes met grooter vrymoedigheyt geoordeelt,
Gen.18.24.25.
b Suldy dan (seyt Abraham tot Gode) den rechtvaerdighen metten Godloosen
vernielen? ende noch: Dat zy verde van dy, dat du sulcken ding doen soudeste, dat
den rechtvaerdigen soude gheschieden als den Godloosen, dat en betaemt dy niet,
die alle het aertrijc oordelste. Du en sulste sulck oordeel gheensins doen.
+
d So spraken mede Moyses ende Aaron tot Gode also: sal dan om de zonde van
eene dijn toorn woeden tegen al den volcke, so mochten de selve hier uyt ghelijck +Num.16.22.
betrouwen op Godes rechtvaerdigh oordeel segghen: sal dan dyne overvloedighe
bermhertigheyt om Adams eenighe sonde eeuwelijck verdoemen alle syne
onschuldighe afkomste? dat God sulck vrymoedigh oordeel zijnre vrienden die int
goede daer af ghevoelden, niet qualijck, maer wel nam, betoont zijn antwoorde ende
daet daer op volgende.
+
e Immers wy lesen dat God selve den menschen heeft bevolen tusschen hem ende
+
zijnen volcke te oordeelen, seggende: ende nu ghy inwoonders van Ierusalem
Isa.5.3.4. &c. Item
Iere.2.9.16.17.18. 19.
ende ghy mannen van Iuda: oordeelt tusschen mynen wyngaert ende my, wat
behoorde ick mynen wyngaert meer te doen, dat ick niet en hebbe ghedaen, &c. Mich.6.1.2.3.4.5.6.&.c.
f Daer blijckt nu dat God ons zijn rechtvaerdigheyt ende oordeelen over de
menschen bekent heeft ghemaeckt, ende dat zijn wille oock is, dat wy daer van ende
daer na sullen oordeelen. Die zijn rechtvaerdich ende billich, maer uwe oordeelen
Godes, die ghy self segt verborgen ende onbegrijpelijck te wesen, ende daerom u
selve oock onbekent zijnde, ende die ghy na u vernufts wanen dicht van Gode, blijcken
daer tegen strijdigh, tyrannich, ende onrechtvaerdigh te wesen.
g Wie salmen hier volghen: u goetduncken tegen ende boven Godes beschreven
woort: of boven u duyster ende onvernuftigh goetduncken, sulck klaer ende openbaer
beschreven woort Godes? daer inne tuyght Godes gheest selve vande Godlijcke
rechtvaerdighheydt, niet dat hy sal strafffen die niet en sondight, so ghyluyden leert,
maer den ghenen selve die zondight.
h Want als Moyses begeerde dat God des volcx sonde vergheven, of hem uyt
zijnen boecke wisschen soude, heeft God hem gheantwoort: die teghen my zondight
(daer waren d'onschuldige uyt gesloten) sal ic uytschrapen uyt mynen boecke
(Exo.32.32.33. ende elwaerts, die ziele die zondight sal selve sterven, Ezech.18.20.
i Adam selve was de doot gedreyght, maer niet al zijn afkomste noch al de
menschelijcke natuyre. Adam selve heeft tegen dat ghebodt ghesondight, Godt seyt
self ter ghemelder plaetsen dat de Soon des Vaders misdaet niet en sal draghen.
Ghyluyden self hout altsamen dat Adams eygen sonde hem vergheven is gheweest,
ende dat Godt de schulde ende stra[f]fe gesamentlijck met de zonde vergeeft, ende
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daer beneven schroomdy niet so lasterlijcken ghevoelen van Godes rechtvaerdichheyt
te hebben, ende anderen te leeren, dat God om Adams eenige zonde, die Godt den
zondaer zelve vergeven heeft, alle zijn onnosele afkomste ende oock ongheboren
kinderen inden eeuwigen doot heeft veroordeelt?
k Is dat niet d'onschuldige zoon ghedoodt, ende den Vader, die gezondight heeft,
het leven ghegeven? is dat niet den Godloosen vry ghesproken, ende den onn[o]selen
verdoemt? Prov.17.15. is sulc oordeel beyde voor Gode niet een grouwel? de Heylighe
Schriftuere tuyght ja.
l Heeft Calvijn, dit aenmerckende, niet ter noot ghedrongen gheweest selve sulck
oordeel (dat hy Gode t'onrecht op dicht) terecht grouwelijck te noemen? siet voor
[ij],54. noch niet heel sodanigh was, oock het grouwelijc oordeel Pharaonis over
d'ongeboren, Exo.1.16. ende Herodis over d'onnosele jonghgebooren kinderkens.
Matt.2.16. maer dat noch van lichamelijcke doot.
m Men leest wel dat God het bedriegelijcke Serpent heeft vervloeckt, Genes.3.14.
oock dat God de sieloose aerde heeft vervloeckt, Genes.3.17. maer waer leestmen
dat Godt Adam of Evam heeft vervloeckt? nergens. mochten sy dan ons aenerven
een vloecke die self in heur noyt en is geweest?
u Maer of dat also al waer, (alst niet en is) hoe waert mogelijck dat dan noch heur
vloec door lijflijcke gheboorte op ons soude aenerven? is daer niet een rechtvaerdige
Noe, die met zijne kinderen van Gode gesegent was, ende dat oock self inde
natuerlijcke voorttelinge der kinderen, onder weghen gheweest? Gen.6.9.9.1. van
dese geseghende zijn wy altsamen soo wel ghekomen na de lijflijcke gheboorte, als
van Adam.
o Nu en moghen vloeck ende segeninge niet teffens in eenen mensch bestaen. So
en mochter dan geen vloecke meer wasen in Noe met zijnen ghesinde, wesende het
eenigh overghebleven menschelijcke gheslachte op aerden. Zo moste noch in allen
gevalle Adams ende Eva vervloeckinge (so die in heur ware gheweest, 'twelck men
niet en leest) daer op gehouden zijn, ende vande ghebenedijden overbleven gheslachte
en mochte ons geen vloecke altoos aenghe-erft zijn geworden.
p Siet nu vrunt, ick hebbe wat langhe ter noot gesproken, ende ghy hebt my
goetlijck ghehoort. Hebdy hier wat teghen te segghen, spreeckt wederomme, soo
langhe alst u sal believen, ick sal u mede gheduldelijck hooren.
Gereform. Calv.
57 Tis waerlijck oock wel recht, dat ghy, die mijn ooren langhe, door u lang spreken
hebt misbruyckt, mijn tonghe mede eens plaets sult gheven in u ghehoor. Ghy ontsiet
u niet van Godes rechtvaerdigheyt vrymoedelijck[te] [o]ordeelen. Hy is de Heere,
hy en
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staet onder gheen wetgever, hy doet selve al dat hy wil, ende hy is selve d'opperste
rechtvaerdigheyt, so dat het al moet rechtvaerdigh wesen dat hy doet. Want dat den
wille Gods den eenighen reghel zy van alle rechtvaerdigheyt gestaen wy. A.E.ar.v.
of wildy yet seggen tegen desen gront?
D. Coornhert.
58 Neen ick, als ons maer blijckt dat God yet doet van't ghene ghy wilt seggen,
want al zijn wercken zijn, als hy selve is, rechtvaerdigh.
Gereform. Calv.
59 So ghelooft dan met ons dat God al Adams afkomste heeft gestraft met volkomen
verderf[n]issen der natueren.
D. Coornhert.
60 Dats my onmoghelijck te gelooven met u, vermidts de H. Schrift nergens sulckx,
maer doorgaens opentlijck het platte jegendeel betuygt. Ghy seght dat God sulcx
doet, God seyt dat hy sulcx niet en doet. 'Ken mach gheen menschen seggen sonder,
ja tegen Godes seggen self gelooven.
Gereform. Calv.
61 Wy behoeven niet te ghelooven, 'tgheen alle menschen alle ure in heur self
ghevoelen. Wat mensch gevoelt niet dat zijn natuere is bedorven door Adams zonde?
62 Ick selve ben de mensche die dat niet en ghevoele, maer ghevoele warachtelijck
ende krachtelijck dat ick my selve door mijn eygen zonden verdorven hebbe gehadt.
Dit tuyght oock Paulus sulcx totten Eph.2.1.2.3. seker dit moeten sy alle bevinden,
die op heur doen ende laten acht nemen: ende dese sullen ontwijfelijc verstaen den
grooten onderscheyt tusschen de ghenegentheyt, die ons allen is aenghebooren, ende
die genegentheyt die wy selve hebben aengewent. Die weten datmen sonde noch
deughde en erft vanden Ouderen. Wie siet daghelijcx niet voor oogen dat van goede
Ouderen quade, ende van quade Ouderen goede kinderen voort komen? of wildy dat
wederspreken?
Gereform. Calv.
63 Neen, dat waer niet recht. Oock ben ick so onbelesen niet, of my is wel be[k]ent
dat van den quaden Ochozia de goede Ioas, vanden boosen Achaz, de goede Ezechias,
ende weder van desen Godloose Manasses wert geteelt, oock mede dat de godloose
Amon de Godsalighe Ioziam wan, ende dese wederom de heyloose Ioachaz
voortbracht, 4.Reg.8.27.12.1.2, 4.Reg.16.1.2, 18.3, 22.2, 20, 22.2, 23.32.
a Maer daer by weet ick mede wel dat het met onsen eersten Uader Adam al anders
is toegegaen. Daer of schrijft Meester Ian Calvijn, Instit.ij.boeck.j.cap.7.dist.
suyverlijcken aldus: Ende dat Adam daerom als hy die ontfangen gaven heeft
verlooren, niet en heeft die voor hemselven alleenlijck, maer oock voor ons allen
verlooren. VVie sal van de afkomste der ziele sorghvuldigh zijn: als hy hoort dat
Adam de gaven, die hy verloren heeft, alsoo wel voor ons, als voor hem selven
ontfanghen hadde? ende dat sy niet en waren alleenlijck een mensche ghegheven,
maer den ga[n]tsen menschelijcke natuere toegheschickt.
b Ende beroerende nu dat wy selve oock in Adam ghesondight hebben, tegen u
seggen: schrijft Calvijn daer voort, dist.8. segghende, ende d'Apostel selve, Rom.5.12.
betuygh seer duydelijck, dat de doot daerom is over alle menschen gekomen, om dat
sy alle gesondight hebben, dat is: in die erfzonde verstrict, ende met hare smetten
ontreynight zijn.
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c Ende daerom zijn oock de kinderkens, hoewel sy haer verdoemenisse mede
brengen van moeders buyck, niet door een anders misdaet, maer door haer eyghel
feyl verbonden.
d Hoedanigh zy zijn van nature schrijft Calvijn daer stracx voort aen, ij.26. so by
u is aenghetogen hier voor. Wildy nu hooren wat de gaven zijn die Adam voor sich
ende voor ons allen hadde ontfanghen, ick sal't u verhalen. Theodore de Besa sal u
seggen, P. cap.iij.dist.ix. te weten, dat hy met rechtvaerdigheyt ende warachtighe
heyligheyt was verciert ende begaeft. De Predicatie opten Catechis. (O.fo.17.
beduydende d'Apostels woorden, Ephes.4.14. schrijft: so leert ons dan dese spreuck,
dat dat Beelt Godes in ons anders niet en is, dan een ghelijck-formigheyt met God,
in ware volkomen heyligheyt, gherechtigheyt ende waerheyt, welcke dat wesen Godes
self zijn. Dese accordeert met mijnen Heere Calvijn, Instit.cap.ij.7. daer hy schrijft
dat Adam deelachtigh was gemaeckt des Goddelijcken wijsheydts, rechtvaerdigheydts,
sterckheydts, volkomenheyts, waerheyts, ende onnoselheydts. Ende hier mede komen
oock over een Petrus Martyr Clas.j. locus iiij.dist.11. Item noch Clas.ij.loc.ij.dist.26.
Oock mede Henricus Bullinger Decas, iij Sermo.x. ende meest al d'ander onse
vaderen.
e Daer hebdy nu moghen hooren dat wy de gaven Adams hebben verloren ende
inde erf-zonde zijn verstrickt door ons eyghen zonde in Adam, oock hoedanigh ons
verderf is. Immers dat alle sulcx is geschiet blijckt ontwijfelijck.
f Wt dit gheschieden weten wy oock sekerlijck dat het Godes wille is gheweest,
alst blijckt uyt de uytkomste der saecken. A.E.4.artic. dat het soo soude gheschieden,
na de schoone ende vaste regel mijns Heeren Besa, H.47. ende ons met broeders,
A.E.artic.4. ende 3. daer hy seyt aldus: Ende wy hebben bewesen aldervastelijckste
te wesen dese collectie: dat is soo gheschiet, daerom was het de raet Godes dat het
soo geschieden soude. Nu is God rechtvaerdigh. God doet het alles, so Besa oock
treflijck bewijst, H.108. wie magh dan twijfelen of de straf voorschreven alle Adams
nakomeren en is oock rechtvaerdigh, want het werck is soo de werckman is, ende
de werckman is God, die is rechtvaerdigh.
g Het is dan van Gode rechtvaerdelijck gheschiet dat alle Adams afkomste, als
schadelijcke quade Wolven onder d'eeuwige d[o]odt laghen inde verdoemenisse:
ende en geschiedt den verworpenen van eeuwigheyt gheen onghelijck: dat God tot
zijnder eeren eenighe daer uyt (als een Prince uyt veele doodtschuldige rebellen)
genade doet, het leven schenct, ende heur gheweldelijck treckende uyt felle wolven
in sachtmoedighe Schaepkens verandert ende eeuwelijc saligh maeckt uyt loutere
ghenade (L.Instistu.iij.boeck, xxiij.
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[c]ap,j.dist. Om te tonen zijn barmhertigheyt. Ia seyt mijn Heere Besa H.58. al maeckte
hy daer een mensche saligh: latende al d'andere doodtschuldige ende rebelle wolven
steken in heur verdorven aert. Daer inne hyse verhart ende eeuwelijcken verdoemt
tot betoon van zijn rechtvaerdigheyt, ende dit aen weder zijden om zijnder glorien
of eerlijckheyts willen.
i Lieve segt nu wat hebben sich de verworpen te beklaghen? wat hebben oock de
verkoorne sich te beroemen? desen gheschiet loutere ghenade buyten alle verdienst:
d'anderen gheschiet loutere rechtvaerdigheyt, na heur quade verdienst. Wat schadet
heur dat d'andere onverdiende genade genieten? wat schadet oock d'andere dat dese
rechtschuldighe straffe lijden? want so onse metbroeders schrijven, Aa.f.48. Dewyle
alle menschen even zondigh ende schuldigh zijn voor Godt ende in eenen graet der
ellendigheyt staen, soo soude hyse wel al te samen mogen verwerpen ende in hare
zonden laten verharden. Daeromme wanneer God hem over eenighe diet hem belieft
ontfermt, ende over den anderen niet, so en doet hy niemant onghelijck, ende is
daeromme niet onrechtvaedigh. Siet vrunt daer hebdy den rechten gront vant
rechtvaerdigh verwerpen, ende vant ghenadigh verkiesen Godes, daer inne zijn
Predestinatie bestaet: die my dunckt dat ghy niet recht en verstaet. Weet ghy daer
teghen yet te segghen?
D. Coornhert.
63 Dat suldy hooren ende moghen verstaen of ick de voorsz. uwe leere recht versta.
Uele saken hebdy daer over hoop uytgheslaghen, gheen van allen hebbe ick u hooren
bewijsen: geen van allen en hoore ick blindelijck aen te nemen ende voor goet te
prijsen.
Gereform. Calv.
65 Welck begeert ghy van allen bewesen te hebben?
D. Coornhert.
66 Al dat u verhael. Als te weten eerst: waer staet gheschreven inden Bybel, dat
Adam die voorsz. Godlijcke, of over-natuerlijcke gaven voor ons allen heeft
verlooren? dat lese ick nergens.
Gereform. Calv.
67 Of die eyghentlijcke woorden so niet en staen inden Bybelt, de sinne is daer,
soo men mach overvloedelijc bewesen sien inden schriften onser Hooft-leeraren.
D. Coornh.
68 Die en zijn my noch gheen Euangelisten. Wel aen, laet ons eenighe der voorsz.
gaven voor nemen. Seght dan, mach oock yemant verliesen dat hy noyt en heeft
gehadt?
Gereform. Calv.
69 Neen.
D. Koornh.
70 Wysheyt, rechtvaerdigheyt ende sterckheyt zijn deughden, ist niet so?
Gereform. Calv.
71 Wie twijfelt daer aen?
D. Koornh.
72 Waren inden goedt-gheschapen Adam voor zijnen valle beneven die deughde
oock in hem de teghendeelighe sonden der selver, als sotheydt, onrechtva[e]rdigheydt,
kranckheydt, etc.
Gereform. Calv.
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73 Wat gemeenschap heeft de gherechtigheyt met d'ongerechtigheyt het licht met
de duysternisse, 2.Cor.6.14. ende de deughden met de zonden? waren de zonden in
Adam geweest voor zijnen valle, so most God die in hem veroorsaeckt ende hem
niet goet geschapen hebben gehadt. Anders tuyght de Heylige Schrift.
D. Coornh.
74 Noch seghdy recht. Elck dingh moet nootsaeckelijck na zijnre aert wercken
daer't is, sonder hinder van zijn tegendeel.
Geref. Calv.
75 Hoe meyndy dat?
D. Coornh.
76 Het vuyr moet nootsakelijck heet maken daer't waerlijck inne of by is: so moet
oock nootlijck de Sonne lichten daer hy is, ende dit beyde door heur natuerlijcke
krachte.
Gheref. Calv.
77 Ick versta u. Ghy wilt seggen dat wijsheyt, rechtvaerdigheyt noch sterckheyt,
noch geen vande andere deughden voorsz. in yemande moghen waerlijck wesen,
sonder, soo langhe zy daer zijn, haer natuerlijcke ende eygentlijcke werck te doen.
D. Coornh.
78 Dat wilde ick seggen. Wildy nu oock wel seggen wat het eygentlijcke werck
is deser drie voornoemde deughden? by dese drie salmen licht verstaen mogen wat
van d'andere te houden is.
Geref. Calv.
79 Gaerne. Al ist dan so dat elcke deughde gemeenlijc meer heeft dan eenreleye
werckinghe, so sal ick de voorneemste werckingen deser drie noemen, ende achte
daeromme dat wijsheyt in allen dinghen het beste verkiest, dat rechtvaerdigheydt
altijdt yeghelijck het zijne geeft, ende dat sterckheyt in allen aenvechtingen altijdt
onverwinnelijcken wederstant doet inden ghenen daer zy of elck deser inne zijn.
D. Coornh.
80 D'antwoorde is oprecht. Dese drie deughden dan waren oock neven alle d'andere
by u verhaelt, in Adam voor zijnen valle, naer uwer gemeyne Schribenten ofte
Hooft-leeraren schrijven, als van Gode daer mede begaeft wesende.
Geref. Calv.
81 Twijfelt ghy daer aen? ick geensins.
D. Coornhert.
82 Dat suldy nu hooren. God hadde Adam bevolen te eten van alle de boomen des
lusthofs, Gen.2, 9, 16. midts onder welcke ooc was de boom des levens, maer vanden
boom des wetens hadde God hem verboden te eten: met dreyginge des doots, Gen.,
2, 17.
Geref. Calv.
83 Alsoo seyt de Schrift.
D. Coornh.
84 Wat was beter voor Adam, het leven? of de doodt?
Geref. Calv.
85 Is dat vraghens waerdigh? het leven was het beste ende de doot het quaetste
voor Adam, soot is ghebleken.
D. Coornhert.
86 Adam en verkoor dan niet het beste, maer het quaeste. Adam en was dan niet
wijs voor zijnen val: Adam en hadde dan oock gheen wijsheyts gave van Gode niet
ontfanghen.
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Hoe mocht hy wijs zijn, die goet noch quaet en wiste? onmoghelijck ist yemant dat
hy soude begeren te weten, 'tgeen dat hy nu al weet. Adam at vanden boom des
wetens goedts ende quaets om goet ende quaet te weten. Hy wist dan goet noch quaet,
daerom was hem oock 'twaerschouwende ghebodt Godes nodigh.
a So ginget Adam mede (wat behoevet veel woorden?) mette rechtvaerdigheydt.
Was Adam rechtvaerdigh, so en behoefde hy geen Wet, 1.Tim.1.9. maer God gaf
hem een Wet. God doet niet vergeefs. Dus behoefde Adam een Wet: ende en was
niet rechtvaerdigh, oock en gaf Adam Gode het zijne niet, te weten gehoorsaemheydt,
die hy, als G[o]des schepsel ende een Dienaer wesende, zijnen Schepper ende Heere
schuldigh was. De rechtvaerdicheyt en was dan oock niet in Adam voor zijnen valle,
hy hadde die dan oock niet van Gode ontfangen.
b Ende na dien Adam sich door een wijfkens bekoringsken sonder weygeringhe,
swijghe eenighen teghenweer te doen, ten eersten liet verwinnen: so en hadde hy de
strijtbare ende onverwinnelijcke deughde des sterckheydts niet in hem, noch en
mochte die ooc van Gode niet ontfangen hebben ghehadt.
c Sulcx is my licht (so de langheyt niet gevreest en waer) mede van al d'andere
deughden te bewijsen, die de uwen voortbrenghen. Ende soo u hier mede niet en
vernoeght, ben ick bereyt 'tselve mede te bewijsen. Of soo ghy hier wat jegen weet
te seggen, dat uyt u te hooren e[n]de te antwoorden. D. Coornh. D. Coornh. D.
Coornh.
Gereform. Calv.
87 Neen, 'tis genoegh. Maer soude ick hier op met Petro Lombardo niet mogen
seggen dat Adam de voorsz. deughden als hy s[o]ndighde niet en hadde: maer dat
hyse nochtans te vooren van Gode ontfangen ende ghehadt hadde?
D. Coornh.
88 Wat maghmen niet segghen? maer soudy mogen bewijsen dat hyse te vooren
ghehadt hadde? seker voor dat Adam sondighde en mochte hy die gave[n] door gheen
sondighen verlooren hebben: maer God self most hem die gaven weder voor zijn
sondigen benomen hebben, ende dit vermidts de onveranderlijcke God dan berou
hadde vande geschoncken gaven: die de selve Adam, als hyse meest behoefde, weder
benomen soude hebben. Soudy dat wel derren segghen, ende met waerheyt mogen
bewijsen?
Gereform. Calv.
89 Nu niet, ic wilt breeder nadencken. Maer wat seghdy totte woorden Pauli by
my verhaelt, 63.b. dat de doodt over alle menschen gekomen is, overmits sy alle
gesondicht hebben, etc.Rom.5.12.
D. Coornh.
90 Dat is voor, ij.26. al int langhe beantwoort ende by my bewesen niet moghelijck
te wesen dat die noch niet en zijn in wesen, int leven, ende in heur redens ghebruyck,
yet souden doen, misdoen, of zondigen. Behalven dat so treckt u Calvijn di[e] sproke
'to[n]recht aen.
a Want Erasmi oversettinghe hout: voor soo vele zy alle ghezondight hebben. De
Surcher Text, Castellions vertalinge, oock meer ander en komen met Erasmi Text
over een, mede brengende: voor so vele sy Adams sondigen naghevolght hebben,
als voor mede van Ieroboams zonde aengewesen ende bewesen is? ij.36.a.
b Immers Paulus selve sich selven hier verklarende int 18. versken seyt: Ghelijck
door eenens misdaet het quade voortgesproten is in allen menschen tot verdoemenisse:
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also is oock door eenens rechtvaerdigheydt het goede voortghesproten in allen
menschen tot r[e]chtvaerdighmakinge des levens.
c Daer sietme[n] inden Apostel klaerlijck zijnen zinne uytghedruckt te wesen: dat
in alle menschen, die Adam in zijn misdaet navolgen, het quade komt tot
verdoemenisse: ende so wederomme dat in alle menschen, die Christum in zijne
rechtvaerdigheydt navolghen: het goede komt tot rechtvaerdighmakinghe des levens.
d Dat sulcx altijts over beyden zijden ghewisselijck gheschiet, ghetuyght de
gantscheschrift: maer wilmen dese woorden trecke[n] op de duydinghe Calvijns, soo
salmen moeten segghen alsoo: Ghelijck in alle menschen sonder heur navolginghe
van Adams misdaet het quade is gekomen tot verdoemenisse: alsoo is mede in allen
menschen, sonder navolginghe van Christi gherechtigheyt, het goede ghekomen tot
rechtvaerdighmakinge des levens.
e Want d'Apostel stelt ghelijck teghen ghelijck over beyden zijden. Ende seyt met
het een te gheschieden alleens als met het ander. Want dan sullen oock alle menschen,
so weynigh yemant uytgenomen over Christi ghenadighe, als over Adams sondige
zijde, komen moeten tot des levens salighmakinghe. Wie van alle menschen sal dan
verdoemt moghen zijn? of salmen Adam machtiger maken om te verderven, dan
Christum om saligh te maken?
f Maer dese sproke is mede ghehandelt ind[e] voorsz. iij.boecxkens vande vreemde
zonde, vreemde schulde, ende vreemde straffe, dus wijse ick u daer, begeerdy meer
bescheyts.
Gereform. Calv.
91 Dat heb ick tot nu toe gheschroomt te lesen, overmidts d'o[n]se seggen dat ghy
daer inne hoopwerck van Gods-lasteringhe[n] uytgiet.
D. Coornhert.
92 Seght, hebben zy u in mijne schriften ergens eenighe God-lasteringen ghetoont,
of ten minsten eenige woorden daer men met eenige schijn van waerheyt yet uyt
mocht trecken dat God-lasteringe inne hadde?
Geref. Calv.
97 Dat en segge ick niet, maer weet wel dat zy eenighe luyden hebben laten zien
etlijcke articulen uyt uwe schriften getogen daer ghy [o]nse leere niet bedecktelijck
groote lasteringhe op seyde.
D. Coornh.
98 Dats wat anders, dat magh wel wae[r] zijn, die u leere lastert, die en lastert
Gode niet, want u leere en is self niet God, maer u leere lastert Godt als sy God
toe-schrijft dingen die lasterlijck zijn, so ick nu hier opter daet hebbe bewesen dat u
Leere doet, soude ick dan om waerheyt te schrijven [o]f te spreken van uwe leere,
een lasterman ende Gods-last[e]raer moeten wesen?
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a So uwe Vaderen, Luter, Calvijn, ende d'anderen, ja oock ghyluyden, selve waerheyt
schrijven ende opte stoel predicken inden ghebreken die zy den Roomschen
Catholijcken op seggen, ende sulcx Gods-lasteringe soude heten: hey welcke
lastermans ende Godlasteraers souden uwe heylighe Uaderen ende ghyluyden self
oock altsamen dan wesen?
Gereform. Calv.
99 Onse Uaderen ende wy den Papisten waerheyt op seggende en lasteren niet,
maer ontdecken heur onbekende Gods-lasteringhen tot waerschouwinghe vanden
onwijsen volcke.
D. Coornh.
100 Ick doe oock in u leere, 'tgheen ghy seght, dat de uwen ende ghy doet, inder
Romanisten leere. Wat reden ist nu dat een selve werck uyt een selve meyninghe
ghedaen by u luyden heyligheyt ende by my lastering soude zijn?
Gereform. Calv.
Wy doent met waerheyt, maer ghy met onwaerheydt.
D. Coornhert.
101 U doen laet ick u verantwoorden, maer mijn doen is in't gene nu is geseyt, al
waerheyt ghebleken: ende sal noch in meer stucken, eer dese sake afgehandelt sal
zijn, waerheyt blijcken.
Gereform. Calv.
102 Maer seght, mocht ghy de selve waerheyt, die ghy meynt te spreken, niet wel
wat sach[te]r seggen.
D. Coornh.
Ia ick, maer onkrachtiger. U Delfsche mede Predicanten, by anderen van hardigheyt
berispt zijnde, segghen dat sachte plaesteren wel dienen om de wonden te vervuylen
ende stinckende te maken. Maer niet om te ghenesen, ende elders dat vrunt-slaghen
beter zijn dan vyandts kussen, A a.vij. ende seker ic achte tot oude wonden, die nu
seer vervuylt zijn, veel nutter te zijn scherpbijtende, dan versachtende plaesteren.
Tot 'svolcx beteringhe streckt ons alder schrijven ende spreken. Men behoort dan
hier inne die wijse te ghebruycken die meest voorderen mach tot beteringe. Die
meyninghe soude ick oock vermoeden te zijn geweest in Luyter, Swingel, in Calvino,
ende in d'andere uwe achtbaerste Schrijvers in heur heftighe Schriften tegen den
Catholijcken: om 'tgene sy voor dolinghen berispen, soo naeckt ende plomp voor
ooghen te stellen: dat elck die lichtelijck voor dolinghen bekennen, ende sich also
voorsichtelijck daer voor hoeden soude moghen: immers dat is ontwijfelijck ons
allen bevolen, dat wy waerheyt sullen spreken tot onsen Naesten, Zach.8.16.
Geref. calv.
103 Wat heet ghy waerheyt spreken?
D. Coornhert.
104 Te veel noch te luttel, maer so als het dingh is, daer af men spreeckt. Soo
soude yemant noemende een die by een ander mans wijf hadde gheslapen een
bloetschender te veel, een hoereerder te luttel, maer een overspeelder hem te recht
benamen ende waerheyt spreken.
a Dat heetmen oock eenvuldigh spreken, 'twelck het teghendeel is van met dubbelde
tonghen spreken, daer men anders seyt end[e] anders denkt: het een de
namenschenders, 'tander den pluymstrijckers, maer 't derde den eenvuldigen ghemeen.
So verantwoorde de Koning Philips zijne Macedoniers voormaels: als hem een, die
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hem groote dienst met verraderyen ghedaen hadde, klaeghde, datmen hem een verrader
hadde geheten: met dese woorden: de Macedoniers zijn rechte ende slechte luyden,
die een ding niet anders en konnen noemen dan 't is.
Geref. Calv.
105 Alleman heeft gheen Koningh tot een voorsprake. Weet ghy dan niet dat
waerheyt vyandtschap baert?
D. Koornh.
106 Meyndy dat de Propheten, d'Apostelen, alle Martelaren, ja Christus selve dat
niet en wisten? hebben sy daerom gelaten waerheyt te spreken? of meyndy dat sy
die spraken op hope van danck te begaen by den Schijndeughden, welcker ware
schande zy voor des volckx ooghen tot waerschouwinghe ontdeckten?
Geref. calv.
107 Neen, so heel onwijs en ben ick niet, dat ick sodanighe onwijsheyt in heur
soude vermoeden: maer wy weten dat zy om 'tvolck voor der zielen doodt te behoeden,
heur selfs lijflijcken doodt niet ghevreest en hebben.
D. Coornh.
108 Daer zijn wij't nu eens inne. Ic bids u hout my so[o] heel zot niet, dat ick soude
mey[n]en danc, eer of baet te behalen int ontdecken der waerheydt, midts dat ic die
recht uyt spreke, by den Schijn-heyligen, die jonst ende macht plegen te hebben by
de wereldt. Van yemandts persoonen te schelden hebbe ick my, God danck, tot noch
toe ghewacht, soo ick noch voort hope te wachten, maer van waerheyt te spreken en
dencke ick my niet te wachten, so lange ick middel sie om mijnen [n]aesten vruchtbare
dienst daer mede te doen. Nopende u persoone voor onse t'samenkomste hebben my
menschen, welcker woorden gheloof by my hebben, soo veele al van u geseyt, dat
ick niet en schroome eenvuldighe waerheyt t[o]t u te spreken. Dus hoop ick dat ghy
u daer aen niet en sult argheren, maer dat ghy my doende, als ghy soudet willen
ghedaen worden: 'tghene men so wel magh wel als qualijck duyden, na der liefden
aert.
Geref. calv.
109 V is recht van my gheseyt, ghy sult my in die saecke heur woordt ghelijck
bevinden. Daer slaet de Klock, mijn tijdt om gaen is ghekomen. Dus ga ick wegh
om morghen weder te komen, Adieu.
D. Koornh.
't Is my lief, Adieu.
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Derde Gesprake.
Tusschen Geref.Cal. ende D.V.C.
Of God in zijn predestineren, verkiesen ende verwerpen siet op des menschen
doen, dan niet.
1 OM voort te gaen met onsen begonnen handelinghe ben ick, na ons af-scheyt weder
ghekomen.
D. Koornh.
2 Ghy zijt my daer in wel ghekomen. De Heere gheve dat wy gheen van beyden
boven onse verstant en spreken. 'tIs een hooghe sake, ons menschelijck vernuft magh
haer Godlijcke hoogheyt niet bereycken: noch onse tijdtlijcke ondervinden en kan
haer eenwigheyt niet begrijpen. Dus moghen wy die niet ten vollen weten, maer
vastelijck geloven 't geen God selve ghelieft heeft ons in zijn beschreven woort daer
af te openbaren. Derhalven betuyghe ick van te vooren, dat ick teghen, buyten, noch
boven de Heylighe Schrift daer af niet en wil spreken, geloven noch toe stemmen.
Geref. calv.
3 Dats gheen quade voedt, wan tsonder het Compas van Schriftuers tuyghenisse
in dese Zee te swerven op ons vernufts wanen, is met allen sorghelijck.
D. Koornh.
4 Calvijn ghelijckt oock self dese handelinge vande Predestinatie by een sorgelijcke
zee. Instit.iij.b.24.cap.4.dist. daerom behoeven wy sorghvuldelijck voor ons te sien:
dat wy ons hier, sonder 'tstuyr vande Godlijcke Schriftuer niet en laten verstuyren
aen de traegheydts of vermetelheyts klippen, Iustitu.ij.b.ij.cap.1[.]dist. door't
misverstandt dat wy niet altoos uyt eyghen krachten sonder Godes hulpe, vermoghen.
Gereform. Calv.
5 Dat alles stem ick toe, want meester Ian Calvijn schrijft genoegh dat selve. Omme
dan voor beyde die ghevaerlijckheden seker te wesen int houden vande Konincklijcke
middel-wegh: houde ick metten onsen, te weten Calvijn in L.iij.bo.22.cap.5.dist.
Petrus Martyr B.clas.3.loc.1.dist.18.36. H. Stur.A. Thesi.xv. Predicanten
A.a.46.47.A.E.art.v. dat God niet en siet in zijn predestineren opter menschen wercken,
zy syn dan goedt of quaedt: Z.Vrsinus.M.pag.429. te weten dat hy niemant en verkiest,
ten aenschou van zijne goede, noch niemandt en verwerpt ten aensien van zijn quade
wercken, Instit.L.iij.b.23.c.2.dist. H. Stur.A.pa.79.105.etc. Besa.H.242, Predicanten,
A.a.46.etc. A.e.art.v. Op dat ghy dit nu niet en meynt mijn eyghen dichten te wesen,
soo mooghdy daer selve lesen de woorden self van onse voorbarighste Leeraren, ja
Calvinus self schrijft also: L.iij.b.22.cap.3.dist. soo waer dit wel-behaghen Godes
regneert, daer en worden gheene wercken aengemerckt.+
+
D. Coornhert.
5.a.j.
6 Menschen segghen moet tusschen ons niet gelden. De Godlijcke Schrift behoort
het stuyr te zijn, so wy geseyt hebben.
Gereform. Calv.
7 Die brenght hy ter voorsz. plaetsen by in de eerste dist. desselven capittels, te
weten des Apostels woorden: Hy heeft ons verkooren eer de grondt des werelts was
gheleyt, na het wel behaghen zijn willes, om dat wy zouden heyligh ende onbesmet,
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ende onstraffelijck zijn voor hem, Ephes.1.4. In welcke plaetse hy het welbehaghen
Godes stelt teghen alle onse verdiensten. Daer is klare Schriftuer.
D. Coornhert.
8 Ia onklaer bewijs, van zijn voortstel, int misduyden der H. Schrift, maer klaer
bewijs teghen u luyden selve. Dat ghyluyden looflijck, maer niet oprechtelijc de
naem verdiensten misbruyckt: niet jeghenstaende wy niet daer af, maer vande wercken
handelen: hebdy voor ij.12. u bescheyt op gehoort. Nu kome ick op d'Apostels
woorden. In den eersten mach God niet ghescheyden worden van zijne eeuwighe
alwetende voor-ooghentheydt aller dingen, die oyt waren, nu zijn, ende noch namaels
werden sullen. Dese beschrijft Calvijn selve in zijn L.3.b.21.ca.5.dist. aldus: Als wy
Gode voor wetenschap toe schryven, so beduyden wy dat alle dingen oyt gheweest
zijn ende eeuwelijck blyven onder syne oogen: so dat zynder wetenschap gene dinghen,
toekomende noch voorleden, maer alle dingen teghenwoordigh syn: ende alsoo
teghenwoordigh, dat hyse niet alleenlyck en bedenckt uyt ghedaenten, ghelyck de
dingen ons in den zin lopen maer dat hyse als voor syne oogen gelegen, waerachtelyc
aenschouwet ende siet. Ende dese voorwetenheydt streckt over den gantsen ommeloop
der werelt, ende alle creatueren.
a So en doet [d]an oock God niet altoos, 'tsy int predestineren, verkiesen, oft
verlaten, dan met volle wetenheyt. So weet God dan ooc wie zijne gaven begeerlijck
sullen ontfangen ende ghetrouwelijck bewaren. Sijne gaven zijn goedt, die kent God
ende behaghen hem inden zijnen, die hy soo al voor des werelts scheppinghe in heur
sagh. Want dit mochte Gode soo weynigh verborghen zijn, als het onmoghelijck is
dat Godt onwetende, slaperigh of onachtsaem soude wesen.
b Soo tuyght de Godlijcke Schrift dat de Heere de zijne kent, namentlijck die
wandelen ter a rechter zijden. Sijne bS[c]hapen, die aen de c rechter hant sullen worden
ghestelt. So kent de Heere die hem d toehooren, ende heur vleesch niet zijne zonden apro.4.27
b
Ioan.10 14.27.
ende begeerlijckheyden e gekruyst hebben, soo kent hy zijn volc dat hem f dient
c
Matth.25.33.
en gehoorsaemt, soo kende hy uyte g proeve den Psalmist, uyt zijn ghetrouheyt h
d
.Tim.2.19.
Paulum, oock also i Ieremiam nyt zijn voorwetenheydt eer hy was geboren, ende e
Gal.5.24
so kent de Heere den genen die Gode k lief heeft, waeromme dat? dit zijn de ware fPsal.17.45.
uytverkorene, want sy hebben groot onderscheyt vanden verworpenen. Gemerct g138.1.2.
h

1.cor.13.12.
Iere.1.5
k
1.Cor.8 3.
i
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God vint ende siet die goetheyt) onnoselheyt ende oprechtigheyt in heur, ende zijn
beelde, daer toe hyse hadde geschapen. Dat heeft hy in heur lief, want dat is zijn
eygendom ende werck, dat verkiest hy ende dat neemt hy weder aen. Maer de
godl[o]ose, die 'tgoede, dat God in heur hadde gheschapen, verdorven hebben, ende
niet in heur en hebben het beelde Godts, daer toe sy waren gheschapen: maer ydel
van alle goetheyt zijnde van alle boosheyt vol zijn: dat zijn de verworpene die hy
niet en kent, ende daerom oock niet aen en neemt. Want het zijn wercluyden des
boosheyts. Ondersoeckt de Schrift hier op ghy sult dit alles so bevinden.
d Daer suldy mede sien: dat sodanige van den Heere niet ghekent en worden: dat
is niet voor goet gekent noch aengenomen en worden. Dit sachmen al inde vlucht
Adams, als God, die alles weet, vraeghde, waer zydy. God wist wel dat Adam int
Paradijs was, oock waer, na den lichaem, maer hy was niet in zijn vorige onnosele
ende rustige staet. God vant daer zijn goede maecsel niet, Adams verderf ende
vernieten[,] van Godes maecksel en kende God niet. So is de Hel mede open voor
des Heeren ooghen, maer Satans quade wesen en behaeght hem niet, ende also en
kent God die niet. Soude sulck verkiesen Godes vander vromen goetheydt ende
oprechte wercken, ende oock sulck verwerpen der godloosen ende heur boose daden
dan niet ooghen, of sien op heur beyder onderscheydt? die magh Godes alwetenheydt
niet verborghen wesen: ende Godt en doet niet sonder zijn alwetenheyt. Dese waerheyt
heb ick ghemeen metten vaderen, ende onder de selve oock met Augustino. Die
schrijft (op dat ghy dit mijn ghevoelen niet nieu, noch seltsaem acht) op dese woorden
Pauli alsoo.
e VVant niemant en wert verkoren, ten zy dan datter onderscheyt is tusschen hem
ende die verworpen wert, daeromme datter gheseyt is: die ons heeft verkooren voor
des werelts, &c. en zie ick niet hoe dat het gheseyt soude moghen zyn, dan na de
voorwetenheydt. Daer siedy Calvijns onklaer bewijs met Schriftuers misbruyck.
f Dat nu dit Calvijns quaet bewijs tot zijns voortstels bevestinghe, een goetbewijs
teghen sich self ende u luyden is, daer inne dat de gheloovers van dese uwe onware
leere niet seker en moghen zijn van heure verkiesinghe, maer wel van heur
verwerpinghe, so sy in sulcke onware leere blijven, bewyse ick ontwijfelijck aldus:
g Al die uwe leere geloven waerheyt te zijn, houden dat geen mensch hier op
aerden mach wesen heyligh ende onbesmet ende onstraffelijc voor Gode. Sodanigh
weten sy dan ooc wel, dat sy so self niet en zijn. Sy mogen hier dan wel sekerlijck
weten, dat zy niet en sijn, maer gheensins, dat sy sijn, van Gode verkoren.
h So moeten sy nootlijc altsamen verwerren inde H. Schrift, die om heur onware
waen voor te staen, hertneckelijck teghen de H. Schrift pogen te strijden. Ghy seyde
terstont: daer is klare schriftuere, die nochtans voor u meyning gants duyster ende u
self teghen was. Hoort nu te recht klare, naeckte, ende geen glosen behoevende,
schriftuere, niet een eenige ende verkrachte sproke, maer menighte van rechte, slechte
en krachtige sproken, plattelijck tegen dese uwe dolinge klinckende: dat Godt int
predestineren (soo u met-broeders oock schrijven Aa.fo.46. geen aenmerckinghe
heeft gehadt noch oock op de tegenwoordige noch op de toekomende goede of quade
wercken.
i Want daer teghen seyt Christus alsoo: Mat.16.27. Des menschen sone sal komen
in zijn Vaders glorie, met [e]yne Engelen: ende dan zal hy elck vergelden na syne
wercken, ende noch: VVant ghy vergelt een yeghelyck na syne wercken, &c.
3.Reg.8.32. Psa.61.13. Pro.12.14.24.12. Iere.17.10. Rom.2.6, 2.Cor.5.10.
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Gal.6.8.1.Pet.1.17. Colo.3.24.25. ende ('tis meer dan ghenoegh) Mat.6.14.15. Ist dat
ghy den menschen heur sonden vergheeft, soo sal u de Hemelsche Vader uwe sonden
vergeven: maer vergeeft ghy den menschen heure sonden niet, so en sal de Vader u
oock niet vergeven uwe sonden.
k Wat dunckt u nu, syn dat duystere of verkrachte texten? houden alle die, oock
elck bysonder, met honderdt andere meer, niet uytdruckelijck: dat God elck mensche
sal loonen of vergelden na syne goede of quade wercken? mach dat gheschieden
sonder die te sien ende daer op te mercken?
l Waer leesdy soo uytdruckelijck een eenige Bybelsche sproke, houdende dat God
niemanden en sal vergelden, int lonen of int straffen, na syne wercken? dat God niet
en siet op der menschen wercken? dat God geen mensch sal oordeelen na syn eygen
wercken.
m Hebdy een eenige sproke brengt die voort: dat vermooghdy niet. Maer so ghy't
noch al vermochtet, als neen, so denct hoe vele lichter my sal vallen met so
menighvuldige klare ende sonder alle bewimpelinghe uyt ghesproken plaetsen door
ende door de gantse Bybel: de selve te doen verstaen na den alghemeynen sinne der
schrifturen met so veel tuyghnissen naeckt voor ooghen gestelt: dan het u luyden
valt die woorden Christi: Hoc est: door eenighe sproken die figuerlijck op sodaniger
wijse, van ic ben de wijnstoc, de wegh, deure, etc. na u meyninghe te doen verstaen,
sonder dat ghy nochtans een eenighe sproke hebt over u zijde daer tegen, die klaerlijck
seyt: dat en is mijn lichaem niet.
n Souden dan soo veele klare bevestighende sproke moeten wijcken voor een of
twee figuerlijcke sproken, niet van allen menschen sprekende, sonder dat sy seggen
dat God niet alle menschen sal oordeelen na heur wercken?
o Daer de Heere Iesus ons Godes oordeel voor oogen stelt inde 3.knechten, ende
vande 2. getrouwen d'een meer dan d'ander belooft tot beloninge, maer den 3. straf,
Luc.19.17.18.23.etc. zy zijn dan goet ofte quaet, niet en vergeldet?
p Wijt verscheelt hier van dese uwe opinie o[o]c het gevoelen Augustini, den
welcken ghyl. geweldelijc poogt in u leger te trecken, Homi. 6. daer hy handelt die
woorden Christi voren verhaelt: ist dat ghy de menschen heur sonden vergeeft, etc.
Mat.6.14. seggende: In onser macht ist gestelt, hoedanich wy inden dagh des oordeels
geoordeelt sullen worden. De selve, noch elwaerts (Augu. de gra.et lib.arb.cap.23.)
geseyt hebbende: dan sal hy elck na zijn[e] wercken vergelden, Mat.16, 17, schrijft
also:
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God zal ghewisselijck quaedt met quaedt verghelden, om dat hy rechtvaerdich is: hy
zal quaet met goet vergh[e]lden, om dat hy goet is: alleenlijck en zal hy niet goet
met quaet vergelden, om dat hy niet onrechtvaerdich en is. Hy sal dan quaet met
quaet vergelden: straf voor onrechtvaerdicheydt: ende hy sal quaet met goet loonen,
ghenade voor onrechtvaerdigheyt: ende hy sal goedt met goet belonen, te weten
ghenade met ghenade. Dat schrijft daer hier van Augustinus.
Gereform. Calv.
9 Maer wat segdy op dander twee stucken, namentlijck opt verkiesen zonder
aenschou van goede, ende op het verwerpen, zonder t'aenzien van quade wercken?
D. Coornhert.
10 Dese beyde stucken zijn nu ten vollen wederleyt in dat voorgaende algemeyne
eerste stuck dat Godt elck zal verghelden na zijn wercken met loon ende straf,
verkiesende de lieve ende bermhertighe weldoenders, ende verlatende de hatelijcke
ende onbermhertighe quaetdoenders. Zeght my doch met rechter ernst rondelijck:
houdt ghy ooc dat Godt alder werelt Rechter is?
Geref. Calv.
11 Wat vrage is dat? houdy my daer voor dat ick daer aen twyfele? acht ghy my
zodanich: hoe mooghdy de moeyten, dat ghy met my spreeckt? dat ghy uwe rozen
ende paerlen (daer houdy uwe opinien voor) teghen 'tgebodt voor my stroyet?
D. Coornhert.
12 Wort niet gram, u zie ick daer niet voor aen, dat ghy zulcx wetende, zoudet
ontkennen, maer u leere houdt zulcx inne, ende dat zoo my dunckt uwes onwetens.
Gereform. Calv.
13 Dat gheloove ick niet, kondy my dat vroet make[n], onse leer zoude my niet
lange houden. Maer ic meyn niet dat u zulcx te bewyzen mogelijck is.
Geref. Calv.
14 Ghy sult dat haest hooren, antwoort my dan [b]elievet u. Wat is een Rechter te
wezen?
Gereform. Calv.
15 Een Rechter ist die kennisse heeft der dinghen daer af hy oordelen zal, die
rechtvaerdicheyt lievet, om zijn oordeel uyt te voeren, soo int straffen der quaden
als int beschermen der goeden. (Muscul.dusan. in Gen. Cap.18.obser.iiij.)
D. Coornh.
16 Die beschryvinghe stemme ick toe, want zy stemt met de H. Schrift overeen
int beschryven van Gode na zijn rechtvaerdicheyt.
a Die noemt God, van wiens oordeel wy nu handelen, een a rechter die b
rechtvaerdich is ende een rechter van c allen menschen die de gantsche d aertbodem a1.Re.24.16.
b
Psa.7.12
oordeelt: die kent of weet oock alder menschen e ghedachten: die heeft f
c
Heb.12.13.
rechtvaerdicheyt lief: die oordeelt elck na sijne wercken (als terstont uyter H.
d
Ge18.25 Rom.3.6
Schrift overvloedelijck is bewesen. (iij.)8.
e

Ps.32.14 15.138, 2.
P[r].15.3.[1]1. 5.21.&c.
f
[P]s.36.28
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b Die is g almachtich om zijn oordeel uyt te voeren: de h straft de quaden om haer
boosheyt: ende die i loont de goeden. Bekendy niet dat de H. Schrift ons Godt tot gGe.17.[x] 28.3.48.3
2Co.6.18
zodanighen rechter beschrijft?
h
Isa.59.9 Ma.25.41 42.
Geref. Calv.
Mat.18.35.10.15 12.31.32
17 Daer en ben ick niet jegen.
&c.
D. Coornh.
i
2.Ti.48 Psa.17.21 Eph.6.8.
18 Zo moet ghy dan met my teghen u leere zijn, die daer houdt dat Godt verkiest Pr.19.17 1Co.3.8. 1.Re.8.32
ende verwerpt, zalicht ende verdoemt, zonder alle aenschou opter menschen goede 1.Re.26.23.
of quade werken.
a Zodanigen avontuerlijcken rechter maect uwer leeraren dichtinghe van Gode,
zonder Schrifture teghen de gantsche Schrifture. Zoude soo niet wel zijn een Godt
ghelijcke Rechter, als Gode daer inne navolgende, de Fransche President, diemen
zeyt dat de Processen met hazardeuse teerlingen vonniste?
Geref. Calv.
19 Doedy onse niet ongelijck in zo ernstigen zake met onwaerheyt onser te
bespotten?
D. Coornhert.
20 Ist niet bedonghen dat wy waerheydt zouden spreken?
Geref. Calv.
21 'tIs, maer dat u zegghen en is gheen waerheydt.
D. Coornhert.
72 Ick houdt, in goeder trouwen, sonder spot voor loutere waerheyt. Uerkiesen
ende verwerpen is beyde het werck van oordelen met kennisse der dingen diemen
aenneemt of verwerpt.
a De schrift tuyght dat Godt, die goedt gedaen hebben, aenneemt, ende die quaet
gedaen hebben, verwerpt of verlaet. V leere brengt mede dat Godt dit beyde doet
zonder aenschou van hoedanicheyt, of aenmercking, van tegenwoordige of toekomende
goede of quade wercken, der verkorene of verworpene(Aa.46.) Dats zonder oordeel,
blindelijck ende niet anders dan by hazardt: somen zeyt vant mommekansen.
b Ontkent dit kondy, ende poocht God te verschonen, niet van spot die ick u leere
aenzegge, maer van Gods lasteringe, die u lere Gode opdicht, indien ghy des macht
hebt.
Gereform. Calv.
23 Is u dan zo haest vergeten op wat gront zulcke onse leere is ghebouwet? hebbe
ick voor niet geseyt dat alle menschen zo verdorven zijn door de Erfzonde, datter
niet een goedt is, dat niemant yet goedts mach doen, dat sy altsamen in eeuwige
verdoemenisse leggen, ende dat Godt zonder op yemandts wercken (alle huer alder
wercken zijn quaet) ziende, eenige van den quaden ende verdoemden hope verkiest
tot zalicheyt uyt loutere genade, ende alle dandere verwerpt tot toon van zijn
gerechtigheyt? hebbe ick u dit niet geseydt ende bewesen?
D. Koornh.
24 Is u dan oock zoo haest vergheten, wat+ wy gister spraken van uwe verzierde
Erf-zonde? dat ick u onwedersprekelijck bewees dat ghy met die uwe opinie Gode +ij.23.
dubbeltvoudt van t'quade beschuldigt ende den menschen dubbeltvout daer van
ontschuldicht? dat ghy | zulcx leert niet alleen tegen de nature ende alle redenen,
maer oock teghen de gantsche Schriftuere ende teghen den nature, goetheydt ende
gherechticheyt Godes, die hy self door synen H. Gheest ons daer inne heeft
geopenbaert ende verklaert?
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a Wel aen, soo u alle dat niet ghenoegh en is, oock niet mijn Schrift in druck vande
Ureemde sonde, schulde, ende straffe, neemtse weder op, begint daer van nieus af
te handelen, ick ben bereyt noch van nieus uyte H. Schrift te bewijsen: dat sulcke
uwe Erfzonde niet en is dan een versierde ende wederschriftelijcke onwaerheydt.
b Soudemen op sulcken driftzandige grondt dan grontvesten de leere vande
Predestinatie Godes, die ghyluyden hout te wesen het eenige fundament van des
menschen saligheyt?
Geref. Calv.
+
25 Neen: dats onnoodigh, gister zijn wy daer diep ghenoegh inne geweest. Ick
+
Siet meer ix.56.
wil oock u Ureemde sonde daer eens op lesen, ende+ die sake wijder betrachten
+
+
j.ij.iij, iiij,
ter geleghender tijdt. 'tEn is niet so licht van een veroude meyning te scheyden.
+
+
v, vj, vij,
Nu soudet ons van onse voorghenomen handel af leyden. Best varen wy daer
+
mede voort.
1, Cor, 3, 11,
D. Coornhert.
26 Soot u belieft.
Geref. calv.
27 Ghy seght dat Godt verkiest ende verwerpt uyt zijn voorwetenheyt. Daer teghen
leeren P. Martyr, B.iij.loc.1.dist.18. Calvinus, L.iij.b.22.cap.4.dist. de Predicanten
alhier, A C.cap.iij. H. Sturm.A.f.44. ende veel meer anderen, plat anders, brengende
klare Schriftuere by, daer d'Apostel seyt: want als de kinderen [n]och niet en waren
gheboren, ende niet goets noch quaets gedaen en hadden, op dat het voornemen
Godes na de verkiesinge bleve, niet uyten wercken, maer uyten roependen wert tot
heur gheseyt: de meeste sal de minste dienen. Rom.9.11. Daer ziedy klare verkiesinghe
uyten roependen alleenlijck, niet uyten wercken, die gants uyt werden ghesloten.
Soo ist sonder alle twyfel dat d'Apostel met dese woorden generalyck alle goede of
quade wercken heeft willen uytsluyten vande oorsaecke der verkiesing Iacobs ende
verwerping Esaus, ende dat God na zijn welbehaghen ende wille, sonder
aenmerckinghe van eenighe goede of quade wercken, Iacob verkooren ende Esau
verworpen heeft: ende te kennen heeft willen gheven dat Godt geen consideratie
heeft gehadt noch op de tegenwoordige noch op de toekomende goede of quade
wercken, &c. A a.fo.46.47. want voor dat sy waren geboren, en waren sy noch gheen
menschen, ende en mochten goet noch quaet doen. VVant al ist dat de kinderkens
een verdorven nature hebben, so en konnense, so lange zy geheel jonck zijn, noch
goet noch quaet doen, hoe veel weyniger eerse ghebooren zyn. Predicanten. Aa.fo.46.
Hoe mocht d'Apostel, of hy schoon ghewilt hadde, onse meyninge, dat Godt niet en
verkiest uyt zijne voorsienigheyt, klaerder, naeckter end[e] ontwijfelijcker
uytgesproken hebben?
D. Coornh.
28 Hoe mocht ghy ontwijfelijcker te kennen ghegheven hebben dan ghy doet, of
uwe leeraren, die ghy volght, de H. Schrift vrymoedelijck misbruyckt, om u onware
leere staende te houden?
Gereform. Calv.
29 Hola, ghy krabt.
D. Koornh.
30 Ick segge waerheyt. Hebdy gister niet voortghebracht de sproke vant vertienden
Abrahams, Hebr.7.9. om daer mede te be/wijsen, also Levi, noch in Abrahams
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lendenen wesende, dat werck van vertienden self ghedaen hadde: dat wy altsamen,
also mede in Adams lendenen wesende, selve gesondicht hebben in Adam?
Gereform. Calv.
31 Dat en ontkenne ick niet.
D. Coornh.
32 Ontkent dan mede niet dat u ghevoelen gister van ons werc van zondigen in
Adam: niet waer en is, ende dat ghy die sproke van't vertienden doe hebt misbruyckt:
of belijdt dat Iacob ende Esau beyde: oock self als wy, in Adam ghesondight ende
zonde ghedaen hebben, volgens u dolinghe vande Erfzonde, ende dan en mooghdy
dese sproke tot dit u voorstel niet ghebruycken, noch den Apostel niet waerachtigh
houden in dit zijn seggen.
Geref. Calv.
33 Daer staet immers klaerlijck: niet uyte wercken maer uyten roependen.
D. Coornh.
34 So seyt de selve Apostel mede, 1.Cor.3.7. zo en is dan noch die plant, noch die
nat maeckt yet, maer God die de wasdom gheeft: dat is mede gheseyt niet uyten
planter noch nat maecker, maer uyt den gever des wasdoms. Dede Paulus ende Apollo
daerom heur werck van planten ende nat maken niet? waren sy daeromme gheen
mede werckers Godes? 1.Cor.3.9. souden sy daerom van sulcke heuren arbeyt gheen
loon ontfanghen? 1.Cor.3.8.
a Het is waer dat noch planten noch nat maken yet mach voort brengen, so God
den wasdom niet en geeft: maer is sulc menschen werck vergheefs? menschen werck
en vermagh sonder Godes segen niet: maer werckt God altijt sonder 'smenschen
mede-wercken? vergeefts is ons bouwen, ons arbeyden, ons waken ende vroegh
opstaen, so de Heere niet en bouwet, waeckt ende segent, Psal.126.1. die zijne vrunden
al slapenden den nootdruft geeft: maer ist daerom vergeefs datmen des mierkens
naerstigheydt volghe, Pro.6.6. ende datmen arbeyde, 2.Thes.3.8. om buyten last van
anderen zijn eyghen broot te eten met ten handen arbeyde, 2.Thes.3.12. immers die
niet en arbeyt en hoort niet te eten, 2.Thes.3.10. Wy vermoghen sonder Godt niet:
maer wil God sonder ons: waer toe zijn alle de gheboden, die ons wat bevelen te
doen of te laten? wie vermoghende ende willende self alleen wat doen: sal sulcx een
ander ghebieden te doen?
b Sonder dat God oons den waren wegh ten leven, Iesum Christum, Ioan.14.6. te
vooren uyt ghenade hadde aengewesen: waer al ons swerven int wilde vergeefs
gheweest: maer is ons nu oock te vergeefs, onnodich of onnut, stadelijck Christum
na te volgen ende volherdelijc op die wegh des levens in lijden ende vervolgh te
wanderen?
c Anders hout Christi belofte: wie volstandigh blijft totten eynde toe, die sal salich
wesen. Matth.10.22.24.13. den wegh ons voor oogen te stellen is Godes werck: maer
[o]pten wegh volherdigh te wanderen is des
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menschen werck, doch niet sonder Godes kracht, diese den mensch om niet aenbiet
ende sonder des menschen werck: die sulcken gave of pondeken begeerlijck ontfanght
ende ghetrouwelijck te wercke stelt, Mat:25, 16.
d De wegh sonder ons gaen, [n]och ons gaen sonder de wegh, en brenght ons niet
int +leven: maer God ende de mensche moeten daer beyde inne wercken. So waren
+
Paulus ende Apollo methulpers Godes, 1.Cor.3.9. ende so wercken alle ware
Siet meer iiij.59.
Christenen, inden welcken God selve niet met ghewelt, maer met haer wille, het
willen ende volbrengen werct (Phil.2.12.13.) self mede haer saligheydt.
e Dunckt u nu oock dat der ghelovighen werc int trouwelijck ende volhardelijc
wandelen in Christo voor den alsienden ooghen Godes verborgen mach wesen? dat
hy niet soo wel Iacobs aenghename goede wercken ende wandel van eeuwigheydt
voor ooghen heeft ghehadt, als Esaus haetwaerdighe quade wercken ende wandel?
Gereform. Calv.
35 Neen, dat en segghen wy niet, dat den alwetenden Gode yet, oock yemants
ghedachte, verborghen mach zijn: soo gy wel hebt moghen sien uyt Calvini
beschrijvinghe vande voorwetenheydt Godes, iij.8. maer wy segghen dat God int
verkiesen noch int verwerpen daer niet op en siet. Anders souden des menschen
wercken oorsaecke zijn van heur saligheydt ende verdoemenisse. Dat lochenen wy.
D. Koornh.
36 Het blijckt nu altijdt dat God noyt geweest is, sonder te soen hoedanigh alle
menschen, oock totte laetste toe, sal wesen. Soo macht dan oock niet wesen dat God,
noch in desen, noch in gheene zijnre andere wercken, yet onwetende of blindelijck
soude doen. Ick laet u mede gaerne toe, dat der goeden goede wercken gheen oorsake
en zijn heurder saligheydt:
b Maer dat het van Gode geschickte middelen zijn: sonder welcke niemandt saligh
mach worden. Soo is Christus de wegh, Ioan.14.6. als ick gheseyt hebbe, sonder de
welcken volherdigh te bewanderen niemant tot Gode, die de saligheyt is en komt.
Dit wanderen is der gheloovighen werck, door welcx middel zy de geschoncken
saligheyt genieten maer niet en verdienen. Gelijck of een Koning tot zijn ondersaten
seyde: in mijn schatkamer zijn oneyntlijcke menighte van gouden penningen. Door
desen eenigen wech machmen daer komen, ick schencke mildelijck alle ende elck,
die daer komen, so veele goeden penningen, als hy wil ende mach met sich dragen
om niet, met sulcken ghedinghe nochtans, dat niemant yet daer af sal hebben, dan
die selve den wegh gaende, by my aengewesen, de gouden penningen in mijne
schatkamer sal halen. Soude ooc eenigh zijnre ondersaten, sonder dien wegh tot inde
schatkamer toe te gaen, eenen penning mogen krijghen of genieten? soude ooc
wederomme yemant der geenre die den wech gegaen souden hebben tot inde
schatkamer toe, ende so vele goude penningen als hy dragen mochte daer gehaelt
hadde, met waerheyt mogen seggen, dat hy door zijn naerstigheyt ende werck van
de wech te gaen, dat goudt verdient hadde? waert hem niet te voren om niet
geschoncken geweest, nemermeer en hadde hyt verkregen.
c So mede wil Paulus hier seggen, dat niemant door zijn wercken de salicheyt
verdient want die om niet geschoncken wort van Gode, die van niemandt yet mach
ontfanghen. Wat soude die Koningh van zijn giften-halers, doch ghenieten? of wat
ontfangt God van ons als wy zijn gaven ontfanghen? niet altoos. Maer dat Paulus
met dit zijn seggen het middel vander liefden ende barmhertigheyts wercken, als
menschelijcke wercken, onnodigh soude achten ter saligheydt, en is zijn meyninghe
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geensins gheweest. Of men sal moeten seggen, dat hy hier heeft willen leeren (niet
alleenlijck teghens zijns Heeren Christi, Mat.25. maer oock teghen zijn eygen
leeringhe, doorgaens anders houdende, ende namentlijck, datmen sonder de liefde,
ende midtsdien ooc sonder haer barmhertige wercken te hebben, saligh wort: hoewel
ooc hy, ende ons alder meester de selve boven allen dingen van ons allen zijn
eyschende, Mat.22.37.1.cor.13.
Gheref. Calv.
37 Maer wat seydy van d'anderen die noch gheen quaet ghedaen hebbende
verworpelingen zijn?
D. Coornhert.
38 Ick mochte u den mont stoppen na u eyghen leere, ende seggen, die hebben in
Adam al ghesondicht. Maer want ick dat onwaerheydt houde: soo hevet een selve
bescheyt mee heur quade, als in den verkorenen met heu[r] goede wercken: behalven
dat God niemanden yet quaets inne en gheeft noch daer toe en porret: so hy d'anderen
alle goet inne gheeft, ende door zijne waerheyts kennisse aenlocke ende porret.
a Want dat der Godloose boose wercken Gode niet min niet verholen en mogen
zijn, dan der verkoornen goede wercken, is soo openbaer inde Goddelicke schrift:
dat nauwelijcx yet meer inde selve en wort ghevonden: dan schrickelicke
dreygementen over de quaetdoenders vande sware straffe ende eeuwighe
verdoemenisse. Dese drucken meest altsamen klaerlijc uyte, dat heur sulcx om heure
boosheyts wille sal overvallen. Begeerdy eenige der selver te hooren, de plaetsen
zijn my gereet.
Gereform. Calv.
39 Neen, sy zijn my niet onbekent.
D. Koornh.
40 Laet my noch een weynich seggen. Philippus Melancton, die ghy mede stelt
onder uwe heylige Uaderen, schrijft van des verwerpens oorsaken also: (Loc.com.de
Predestinatio.467. het is ghewis dat des verwerpens oorsake dese is: te weten de
sonde inden menschen, die het Evangelium niet en willen hooren nochte aennemen:
of die 'tgeloof eer zy van hier scheyden, verwerpen. In dese ist seker dat heur zonde
ende de menschelycke wille, oorsake is vande verwerpinge, want die sententie is
alder warachtighste, dat God geen oorsake en is vande zonde, noch dat hy geen
zonde en wil. Des Psalmists stemme, Psa.5.5. is wel bekent: du biste een God die
geen boosheyt en wil,&c. Gereform. Calv.
41 Melachton heeft oock zijn feylen ghehadt, die en achten de onse niet veel. Al
anders schrijft Calvinus, die (als oock meest onse andere vaders) de sake al veel
hoogher
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aengrijpt, ende en wil niet dat der menschen zonde, maer Godes eeuwige Predestinatie,
de rechte oorsake zy vande verwerpinghe, recht of d'eeuwighe wille Godes opt
onseker hingh aender menschen doen.
a Ende schrijft daeromme vanden mensche tot Gode opstijghende also: dat God
ooc niet door der menschen handen en soude volbrenghen, 'tgene hy te doen heeft
besloten; soo hy niet inde herten en formeerde de wille, (hy handelt vande quade)
die voor 'twerck gaet, D.227. met Calvino stemt hier inne oock over een Nicasius in
zijn Institutie, seggende: ist dat God dat vermoghen heeft den mensche totter
verdoemenisse te verwerpen ende te Predestineren, eer dat hy gheboren is: ende
gheboren zijnde van stonden aen, eer hy eenigh quaet ghedaen heeft, inden afgront
der Hellen te werpen? waeromme soude hy niet veel meer dat vermogen hebben des
menschen herte totter zonde te bewegen ende te regeeren? A.B.26. oock pag.17.)
want de wille is aller dinghen kause ende nootwendigheydt. Ende onse metbroeders:
het is Gods wille dat dees of die verlooren gaen, A.a.49. ja dat het grootste deel der
werelt inder duysternisse steken blyve ende eeuwich verdoemt werden. Besa Z.f.888.
want datter meer verdoemt dan saligh sullen wesen, komt om dat God den meesten
hoop verworpen ende gepredestineert heeft ter verdoemenisse al eer dat sy geboren,
goet ofte quaet gedaen hadden. A.B.pa.17. ende noch dese onse Sturmius, A.112.
die naecktelijck uyt druckt: dat het een dwalinge der Manicheen is, te affirmeren,
dat God in ghener manier de zonde en wil: na dien Godt verhardet, verblinder, in
een verkeerd[e]n sinne geeft, een gheest der dolinghen zent, ende in versoeckinghe
ledet, dat in onsen oogen sonden zyn.
D. Coornhert.
Sonde met zonde te straffen is niet zonde willen, maer rechtvaerdigheydt hanteeren.
Rechtvaerdiger vele, dan dese uwe leeraren doen, deden de Manicheen int segghen:
dat God gheen zonden en wil, want u Vaderen de Schrifture leelijcken misbruycken,
om den menschen vroet te maken dat God self de sonde wil.
a Immers u seggen is openbare Godslasteringe: daer heur seggen voor een deel
waerheyt was. Sy verschoonden de goede Godt vande zonde te willen: u volck lastert
Gode, die ghy segt dat self sonde wil.
b Laet der Manicheen dolinghe menschelijck so sy is wesen int versieren van een
quade God: is u volcx dolinge int versieren dat God de so[n]de self wil, niet
volkomelijck Duyvelsch?
c Ghyluyden leert selve: die 'teynde wil, die wil oock het middel daer toe, H. 196.
so leren die uwen mede (als ghehoordt is, j.21. dat God zijn eere soeckt int betoonen
van zijn rechtvaerdigheydt, 'twelck niet en mochte gheschieden, soo daer gheen zonde
en gheschieden.
d So leeren sy immers dat God de zonde self wil. Maghmen grouwelijcker lasteringe
van des goeden ende bermhertigen God des Hemels bedencken? seyt Besa niet
openbaerlijck, H.39. dat God den mensche heeft gheschapen oprecht ende onnosel,
ende dat nochtans ten verderven? also Gods wil is dat 'tmeerdeel eeuwigh verdoemt
werde, (iij.41.
e Wel aen. Die moght niet verderven sonder zonde, dats sonder verdervens middel.
Die God van gelycken ghepredestineert heeft dat sy daer in souden wandelen: te
weten de verworpene in ongeloove ende bose wercken. A.B. pag.32. ende 34. Wilde
Godt het eynde, te weten het verderven ende eeuwigh verdoemen, soo wilde God
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oock het middel, dats de sonde, vij.62. so Besa klaerlijc seyt, H.196. wie hoorde oyt
sodanige leere?
f Deser gelijck was Augustino aengeseyt, (ad atti. sibi falso impositos, 11.) die
sulcx ontkennende antwoort also: so den duyvel sulcke boosheyt aenghetegen worde
(als dat de Vaderen by den dochteren; of de moederen by den zonen slapen, of de
knechten heur Heeren dooden) dat hy die veroorsaeckte of vinder af waer: ick meyne
dat hy sich eenighsins soude moghen ontlasten van de benydinghe: ende doen blycken,
dat niet hy; maer heur wille de werckman sodaniger boosheyden ware, want hoe wel
hy sich inde raserye der sondaren verlusticht soude hebben hy soude nochtans konnen
bewysen dat hy heur niet met gewelt en hadde ghedwongen.
g VVat onsinnigheyt, wat dolheyt ist dan, datmen den raet Godes gaet toeschrijven:
'tgeen oock den Duyvel niet int gheheel magh toe werden gheschreven: die inder
zondaren aenlockelijcke boosheyden wel ghelooft mach worden te wesen een
medehulper, maer geensins een genereerder of teelder van heuren willen.
h Ziet vrunt dit formeren of scheppen van+ de quade willen die voort quade werck
gaen, wert niet Gode, niet den Duyvel, maer den mensch self toe gheschreven van +iij,41.
Augustino: oock datmen den duyvel niet en mach met waerheyt toeschrijven, sietmen
Calvijn ende andere so stoutelijck als Gods-lasterlijc Gode toe schrijven, soo ghy
selve uyt hem daer terstont hebt verhaelt. Wat byname maghmen sulcke leere dan
doch anders met waerheyt geven, dan dat sy Duyvelsch is? ende dat niet om dat sy
sulcx eygentlijck is, gemerckt de Duyvel self sich daer af noch wat magh verschonen:
maer om dat sy soo vele arger is dan Duyvelsch: datmen gheen name toe en mach
vinden die schandelijck ghenoegh sy tot so schandelijcke boosheydt. Daer seyt
Augustinus voort: God en heeft dan niet ghepredestineert dat eenige sulcker boos
daden souden gheschieden: noch hy en heeft sulcken ziele die so boos[l]yck ende
schandelijck sal leven, daer toe niet bereyt, maer hem is oock niet verholen gheweest
dat sy zodanigh soude worden: ende heeft voorweten dat hy van soodanighe
rechtveerdelyck soude oordeelen. Daerom en maghmen Godes Predestinatie niet
anders toe schryven: dan dat streckende is tot rechtschuldige voldoeninge des
rechtvaerdigheyts: of tot onverdiende miltheyt der gratien. Segt nu selve, of oock
yet mach geseyt, ja bedacht worden, dat opentlijcker strijdet jegen u opinie, dat God
in zijn predestineren, verkiesen, ende verwerpen niet en siet opter menschen wercken?
Geref. Calv.
43 Wy en zijn o[o]ck sulcx niet aen Augustinum verbonden: dat ons alles waerheyt
soude moeten zijn dat hy schrijft, want hy en i[s] mede niet gants vry van dolingen.
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44 Dat gheloove ick, hem hael ick ooc niet voort om met zijn groot-achtbaerheyt u
te+ beswaren: want de schriftuerlijcke getuygenissen tot desen by my voort ghebracht,
+
zijn van selfs meer dan ghenoegh: voor alle die Godes, boven der menschen
ij i.34.etc.
schriften hooch achten ende gheloove gheven, maer stelle hem u voor om uwer
hooft-leeraren onvroomheyt te betonen, daer inne: dat sy met zijn groot-achtbaerheyt
niet minder en proncken, wanneer hy voor heur is, wiens seggen heur niet min schijnt
te wesen, dan oft het Euangelium selve waer: maer so hy ergens waerlijc ende
swaerlijck teghen heur opinie strijdet (so hy nu hier doet) so en achten sy hem nergens
na so vele als sy Luyter of eenighe van d'andere heur nieuwe heylige Uaderen achten.
a Maer laet, in 'tgene dat Augustijn daer schrijft, zijnen name ende groot aensien
ter zijden ghestelt sijn, ende die zijne redenen: opter Schriftueren gegront zijnde,
ghenomen worden als of die nu uyt my voort quamen: wat soudy met schriftuere, ja
oock met redene, daer teghen weten te seggen? begint wercx, ick sal u hooren ende
die redenen verandtwoorden.
Gheref. Calv.
45 Houdy't alles voor waerheydt dat een gheleerder eenen ongheleerder (als hier
Augustinus is tegen my) met konst van woorden in kan verstommen? ghebeuret niet
wel, dat een, die zijn zinne niet so wel als sijn wedersaec kan bewoorden, meer
waerheyt heeft in zijne eenvuldige gedachten: dan zijn wedersaeck met alle zijne
spitsvoudige belagelijcke ende verbloemde woorden kan uyt spreken?
D. Coornhert.
46 Dat ghebeurt niet selden: ende en houde daerom niet juyst al sulcx voor
waerheyt.
Gereform. Calv.
47 Soo en is dan sulck een, noch in zijn herte niet overtuyght zijnde, gheensins
ghehouden zijns wedersaecx opinie aen te nemen.
D. Coornhert.
48 Trouwen neen. Ick houde u dese dinghen voor, op dat ghy my die sout bewijsen
onrecht te zijn, of dat ghyse sout moghen na dencken: op hope dat ghy sout willen
verstaen uwe opinien in desen onrecht te zijn. Ende sal te dien eynde hier noch wat
moeten verhalen, van 'tgene ter voorschreven plaetsen voort volght by Augustinum,
ad artiec.etc.art.12.
a Dien was oock opgeseyt te leeren: dat door Godes Predestinatie uyt kinderen
Godes, kinderen des duyvels worden: uyten tempel des heylighen gheests, tempelen
der duyvelen: ende uyt lidtmaten Christi, leden der Hoeren.
b Dat ontkent Augustinus daer en seyt daer noch tegen dese woorden: maer veel
eerder maeckt de Predestinatie dat uyt des Duyvels kinderen, worden kinderen Godes:
uyt de Tempelen der duyvelen, Tempelen des Heyligen geests: ende uyt leden der
hoeren, litmaten Christi, want hy bindt den stercken, ende beneemt hem zijne vaten,
verlossende die uyte macht der duysternissen, ende de selve overvoerende nyte
schandelijckheyt inde glorie. Dat schrijft daer noch al de selve Augustinus.
c Of nu yemant uwen Theodore de Besa e[n]de zijne volgers op seyde, zijn leere
inne te h[o]uden, dat God van zijn selfs ghemaeckte goede menschen, weder maeckte
quade menschen: soude hy dat oock mogen ontkennen? schrijft hy niet rondelijcken
uyte: dat God den mensche oprecht ende onnosel heeft geschapen, ende dat nochtans
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ten verderven: iij.42.d. Oordeelt nu sleve, of dat niet meer een duyvelsch, dan een
Godlijck werck is, dat Besa den goeden ende lieven Gode toeschrijft.
Gereform. Calv.
d Ghy swijght zijne woorden die hy daer by seyt, te weten: maer wy en plegen so
niet te spreken, maer wy seggen den mensche geschapen te wesen tot de glorie Godes.
D. V. Coornh.
e Ghy swijght daer niet dat noch meer tot Bese schandelijckheyts ontdeckinghe,
doch oock meer tot uwer waerschouwinge dient, voor de dootlijcke Slanghe onder
sijne retorijckelijcke bloemkens schuylende, want anders te spreken ende anders te
dencken is het werck Satans, sich als een Engel des lichts vermomt hebbende,
1.Cor.11.14. ende niet eens eenvuldighens Christeus, wiens ja, ja, ende neen, neen
is. Matth.5.37.
f Hoe maghmen schandelijcker werc in een Leeraer vinden? hoe magh oock Besa
self zijns onwetens u meer waerschouwen voor zijn leere self? waerschouwen, segge
ick noch, voor sulcke zijne kromtongighe ende doodtlijcken angel: die hy bedeckt
met het bevallijcke aes van een valsche eere Godes? die doet hy oock onwetens voor
sich selve, daer hy seyt van hem self: dat hy noch niet en is geworden waerachtigh.
Respon.ad desens. et repr.187.
g Hier teghen schrijft oock Augustinus ter v[o]orghemelder plaesten. artic.3.
als[o]o: Godt is wel alder menschen schepper: maer niemant en is van hem ten
verderven geschapen, want een ander dingh ist gheboren te worden, ende een ander
te verderven. Dat de menschen geboren worden komt uyt weldaet Godes, maer dat
zy verderven komt uyte zonde des overtreders.
Geref. calv.
49 My dunckt ghy oock luttel merckt opte grove ongeschicktheyden, die uyt u
gevoelen nootlijck volghen.
D. Koornh.
50 Ick en sie waerlijck gene altoos, merct ghy eenige, lieve laetse my hooren.
Gereform. Calv.
51 'tSal u worden, ende dat met d'eyghen woorden mijns Heeren Bese, daer hy
alsoo schrijft: H.47. Adam was dan goet gheschapen, in sulcker wyse dat zo ghy op
dese conditie der natueren siet, dat is op zyn oprechtigheyt ende onnoselheydt, soo
hadde hy moghen ende behoorde behouden te worden, hy met alle syne nakomers,
die hy zijns gelyc geteelt soude gehadt hebben, maer so ghy Godes decreet of wille
aenmerct, ten welcken eynde hy hem goet hadde geschapen: ghy sult bevinden, dat
hy niet goet en mochte blyven, so veel als de gheschiedenisse belanghet: nochte dat
oock zyne nakomeren met geen ander conditie en mochten geboren worden, dan die
God

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

Clxxxvijr
al van eeuwigheydt voorgestelt hadde, dat zy onderworpen zijnde souden worden
ghebooren.
D. Coornh.
52 Dat en heeft Besa niet gheleert uyte H. Schrift. Lieve seght, waer uyt heeft hy't
dan?
Gereform. Calv.
53 Hy en seyt oock niet dat hy't uyte schrift heeft: maer sich self tegenwerpende,
'tselve dat ghy hier vraeght beantwoort by sulckx seggende: vraeghdy van waer ick
dese dingen hebbe? ick antwoorde dat ickx colligere uyte+ geschiedenisse, of (so
+
men seyt) uyt het ghevolgh of achterste: ende en mach, 'tgene ick geseyt hebbe,
Siet meer ix.56.
+
niet ontkent worden, sonder God te maken van verscheyden, 1 gesintheyt, ende
+
j.ij.iij.iiij,
2 ongestadigh, of 3 kranck, of 4 +onwetende, of so vele der dinghen schickinghe
+
+
v, vj, vij,
beroert, 5 ledigh, ick doe daer noch by 6 roeckeloos ende 7 onwys. Wat kondy
+
hier toe segghen?
1, Cor, 3, 11,
D. Koornh.
54 Dat ghy nu sult hooren. Eerst wondert my dat yemant uwer, een man: so dubbelt
van herten uyt zijn eygen woorden blijckende dat hy plat anders uyt spreeckt dan hy
denckt, eenigh gheloove in zijn seggen heeft konnen gheven.
a Ende dat noch in dese sake, die hy selve seyt te wesen het eenighe fundament
onser saligheyt, 'twelck hy gront-vest, niet op het eenighe fundament, Christum, oock
niet op het beschreven woort Godes, dat nergens sulcx en getuyght maer op zijn
onseker vernufts reghel, die hy vromelijc d'aldervaste collectie (siet 'tis niet dan
collectie) seyt te wesen? H.47. dat is so gheschiet: daeromme was het Godes raedt
dat het so soude gheschieden, als blyckt uyt de uytkomste der saken, A.E.artic.iiij.
die sulcx gheleert ende geopenbaert heeft, A.E.iij.artic.verkla.
b Is dat niet wel een d'alder bedriegelijckste regel daer toe, die men mach
bedencken? die regel hebdy gister selve voortgebracht, maer is door ander invallende
redenen doe niet ondersocht gheweest.
Gereform. Calv.
55 Sout ghy wel met goede zekerheydt in die regule eenighe onsekerheyt te zijn
konnen bewijsen?
D. Koornh.
56 Neen, in gheen wel gewilde ende geschiede wercken: maer ja, in alle qualijck
gewilde [e]nde gheschiede wercken.
Gereform. Calv.
57 Noemter my een kondy.
D. Coornh.
58 Gaerne, ende dat oock het alder eerste ende alder vermaerste: ick meyne Adams
werck daer inne hy qualijck wilde ende dede, namentlijck int eten vanden verboden
vruchte. Mooghdy segghen dat dit werck Adams niet en is gheschiet sonder de
gantsche Bybel te logen-straffen?
Geref. Calv.
59 Neen.
D. Coornh.
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60 Mooghdy seggen dat God wilde dat Adam sulcx tegen zijn ghebodt soude doen,
sonder Gode strijdigh ende dubbelt van wille te maken, oock beveynst, anders willende
ende anders verbiedende.
Geref. Calv.
61 Oock niet.
D. Coornh.
62 Mooghdy seggen dat sulck werck Adams gheen zonde of quaet was sonder de
Heylige Schrift te wederspreken, sonder te Libertiniseren, of sonder Gode self oorsake
ende werckman vande zonde of 'tquade te maken?
Geref. Calv.
63 Dat en segghe ick mede niet.
D. Coornh.
64 So moet ghy dan met my teghen Besa segghen dat zijn voorsz. aldersekertste
reghel, zijns vleeschelijcx vernufts, niet des Goddelijcken Schrifts: onseker, valsch
ende bedrieghelijck is, want desselfs besluyt soude op't korste ende vaste moeten
staen also: Alle watter gheschiet, dat is seker dat Godes wille was dat soo soude
gheschieden. 'tIs gheschiet dat Adam teghen Godes verbodt van de vrucht des booms
heeft gegeten: so blijckt nu dat Godes wil is gheweest, dat Adam tegen Godes verbodt
vande vrucht des booms soude eten. Daer hebdy nu bewys vast ende
onwedersprekelijck dat de reghel Bese voorschreven valsch is ende verleydelijck.
Hebdy daer op te seggen, isck sal hooren.
Geref. Calv.
65 Oft so al waer dat icx niet wederspreken en konde, daer uyt en volght niet dat
Besa self sulcx niet en soude vermogen, maer vermooght ghy wel een eenige vande
seven ongheschicktheyden, uyt u gevoelen volghende ende by my uyt Bese schrift
u nu voorgestelt te wederleggen?
D. Coornh.
66 hoort wat ick daer inne vermagh ende eerst opt eerste, iij.53.1. dat God, so hy
niet en hadde gewilt dat Adam die hy goet hadde gheschapen, niet goet soude blijven,
etc. van verscheyden ghesintheyt moste zijn geweest, antwoorde ick alsoo: uwe
leeraren altsamen beken[n]en meest eendrachtelijck mette Heylige schriftuere, dat
God Adam vrye willekeure hadde gegeven: om staende te moghen blijven, of te
mogen vallen. Instit. Calvijn L.ij.boeck, 3 cap.13.dist. oock Bullinger. Q.fo.131.col.3.
ende A. D. op vrage 9. Nu is Adam gevallen. Dat heeft God niet ghewilt maer hevet
Adam toegelaten: of G[o]d heeft dat niet toegelaten maer selve in Adam ghedaen.
Seytmen het eerste, so bleef God na als voor, totten val Adams toe ghelijck ghesint,
dat Adam zijn eenmael ghegheven vryheydt soude gebruycken of misbruycken. Maer
seytmen, met Besa, dat Adam niet goet en mochte blijven maer sondigen, vallen
ende verderven moste: soo moetmen nootlijck seggen dat God verscheyden is van
gesintheyt: als die eerst gewilt hadde dat Adam vry soude zijn, om te mogen staende
blijven of te vallen: maer dat Godt namaels zijnen sinne heeft verandert ende ghewilt
dat Adam onvry zijn, nootlijck quaedt worden soude. Hoe moght dat krancke schepsel
des almogenden scheppers wil of decreet wederstaen? daer ziedy ten eersten Bezam
in zijn eyghen gracht ghevallen te zijn, soo dat, na de meyninghe die hy
wederspreeckt: God blijckt te wesen ghelijck-sinnigh, maer na zijn opinie die hy wil
voorstaen God soude moeten verscheyden van ghesintheydt wesen: Oock is sulcx
niet dan het bloote segghen Bese, son
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der eenighe redene daer van te gheven, veel minder Schriftuerlijck bewijs. Wat
maghmen so niet seggen? maer wie niet heel Sot zijnde, sal sulck menschen
bewijseloos seggen, ende dat noch in so overtreflijcke saken, gheloove geven?
+
b Het tweede was dat God dan soude wesen onghestadigh. Die van verscheyden
ghesintheyt is, nu aldus, dan also, die is oock onghestadigh. Dese ongestadigheyt +53.ij.
blijckt dat in Gode soude moeten gheweest zijn: soo hy eerst ghewilt hadde, dat
Adam vrye wille keur ende macht hadde om staende te blijven, of te vallen: ende
namaels soude gewilt hebben dat Adam niet goet, dat is, in zijn onnoselheyt ende
oprechtigheyt, niet staende en soude blijven. So maeck tBesa self met zijnen opinie
Gode onghestadigh: die na 'tghevoelen, dat hy aenvecht stadigh te wesen blijct: ende
daer steeckt het swaert Bese mede int herte van zijn eygen opinie.
+
c Nopende nu het derde, dat God dan kranc soude zijn of onsterc, gaet het Bese
+
daer mede oock rechts teghen zijn opinie: soo dat die syne voorghewende
53.iij.
ongheschicktheyt niet uyt d'ander, maer uyt zijn eyghen meyninghe nootlijck moet
volghen, want het verbodt Godes, aen Adam gedaen, betuygt ontwijfelijck dat God
niet en wilde, dat Adam soude vallen. Wie niet valsch ende dubbelt van gronde zijnde
('twelck verde is vanden waren ende eenvuldigen Gode) verbiet met ernst yemant te
doen: 'tgene zijn wil is dat hy sal doen? wil Besa dese lasteringen Godes dan mijden
ende segghen te blijcken int verbodt, dat God wilde dat Adam niet en soude vallen:
sal hy self niet nootlijck moeten segghen dat Adam niet en is ghevallen: of dat de
almogende Schepper so kranck is of onmachtigh: dat hy sijn krancke schepsels werck
tegen sijn wille niet en heeft moghen beletten? voorwaer ja hy. So maect sijn opinie
Gode swack, ende niet het ghevoelen van d'ander syde, houdende dat in Adams
overtredinghe niet altoos en is gheschiet door noch ooc niet jeghen, maer buyten de
wille Godes: die vermidts Adams vryheydt, in dat sijn werc van sondigen ledigh
was, so dat Adam dede tegen den raet Godes, hem int verbodt +ghegheven, door
+
toelatinghe Godes, maer niet teghen Godes wille.
Nota. Onderscheyt tusschen
d Aengaende nu de vierde versierde ongheschicktheydt, toont Besa sijn eygen niet willen ende willen Gods
wat Godt wil dat ge schiede:
onwetenheyt daer inne, dat hy self niet en weet, dat hy teghen sijn eygen opinie
of niet, dat so moet zijn, want
spreeckt: daer hy die meynt te verantwoorden, want soo Bese opinie warachtigh hy is almachtich, siet oock
waer dat God van eeuwigheyt heeft ghewilt, dat Adam niet goedt blijven, maer
vj.178.
verderven, ende vanden verboden vrucht eten soude: so mostet God, sulck sijn
willen vergheten hebbende, daer van niet weten ten tijde als hy inden Paradijse Adam
verboot daer af te eten, op dat Adam niet soude vallen, sterven ende bederven: of hy
moet ten minsten seggen dat God doe mede wel wiste sijn wille te sijn dat Adam
vallen+ soude: maer dat God anders seyde ende anders dachte, in welcke
+
bedrieghelijcke dubbeltheyt Besa opentlijc na volght sijnen valschen God, daer
53.iiij.
hy seyt: Ick belydet, dat God den mensche oprecht ende goet heeft geschapen, ende
dat nochtans ten verderven, maer wy plegen so niet te spreken, H. 39. Besa mach,
segghe ick, daer inne slachten sijnen versierden God, maer niet den eenvuldigen
waren God: dien hy hier valschelijck van valscheydt beschuldight ende lastert.
e De vijfde ongheschicktheyt was, dat God+ in dit quade werck van sondighen dan
+
ledigh soude moeten sijn geweest. Ledigh seytmen God te recht geweest te sijn,
53.v;
niet int wel bestieren van sulck sondigh werck ten besten eynde, maer int ingheven,
willen of wercken vande sonde ende 'tquade. Dese ledigheyt strect tot Godes eere
ende der menschen heyl. Soude Besa die wel schandelijck achten te sijn voor Gode?
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soudet Gode dan eenighsins eerlijck moghen sijn 'tquade niet toe te laten, maer selve
het quade te doen?
f Om die schandelijcke Gods-lasteringhe den menschen vroet te maken, most hy
soecke[n] luyden die niet alleen den Bybel noyt en hebben gelesen, maer oock die
gheen r[e]densgebruyc, noch onderscheyt van goet en quaet altoos en hebben. Een
va[n] beyden is waer, dat God int veroorsaken ende wercken deser sonde heeft
ghewilt, of niet gewilt. Heeft God daer inne self ghewilt, so heeft hy ghewilt dat
Adam soude sondigen, so moch[t] het Adam oock niet laten, ende dan heeft, niet
Adam, maer God self in Adam de Sonde gedaen, want so u met-Leeraers oock
schrijven, Aa, f.49, 'tGene God wil daer en mach niemant teghe[n], maer het moet
nootsakelyck gheschieden ghelijck hy wil, Heeft God dan oock ghewilt dat Adam
soude niet sondigen, so is God niet almachtigh, als die niet en mochte beletten dat
Adam dede, 'tgheen hy wilde dat niet en soude geschieden, soo moet dan Besa, hy
wil, of wil niet, Gode hier maken werckman ende oorsake vande sonde, of segghen
dat God niet en is Almachtigh, dat sijn beyde schrickelijcke Gods-lasteringhen.
g Men moet dan houden dat Godes wille daer inne ledigh sto[n]t, immers dat God
Adam sijnen vryen wille van staende te blijven [o]f vallen eenmael ghegheven
hebbende, niet en wilde dat hy vallen of niet vallen, maer wilde dat Adam so hy selfs
wilde, doen soude, in welck niet wille[n] Godes, vermidts de eenmael ghewilde
vryheyt Adams, sijn vryheydt bestont: die niet in Adam hadde mogen zijn, soo God
hadde ghewilt, of dat Adam so[u]de vallen, of dat hy niet soude vallen overmidts de
wille Godes eeuwelijck verselt is met zijn Almogentheydt:
h So dat het nootsakelijck altijdt moet geschieden, dat God wil, dat gheschieden
sal: dat nemmermeer yet magh gheschieden, van 'tgene God wil dat niet en sal
gheschieden: ende datter veele dingen gheschieden die God niet en wil dat sullen of
niet sullen gheschieden: want Godes wil is daer inne ledigh, maer niet sijn raden ten
goeden, ende afraden van't quade, in sijne geboden verboden, vermaninghen,
afschrickinghen, beloven ende dreyghen: om ons voor 'tquade te behoeden ende ten
goede te voorderen. Sulcx betuyght de gantse Bybel van Godes willen, niet willen
ende raden. Maer waer leestmen inde H. Schrift de Gods-lasteringen voorsz. nootlyck
uyt Bese, Calvini, ende d'ander uwer heyligher Uaderen leere soo onlochbaerlijck
als nootsaeckelijc volgende? Hebdy myn seg
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ghen nu verstaen, soo mooghdy oordeelen wiens segghen schrift-matelijckste is,
ende meest [t]ot Godes eere ende der menschen heyl is streckende.
+
i De zeste voorgeworpen ongeschicktheyt soude Gode van roeckeloosheydt
+
beschuldighen: indien Godt niet en hadde van eeuwigheyt ghewilt dat de goedt
53.vj.
gheschapen Adam niet goet blyven, dat is, dat hy vallen, zondigen ende verderven
soude. Seker so God namaels dan wilde dat Adam vrye willekeure ende macht om
staende te blyven of te vallen hebben soude: so u Leeraren met clare woorden selve
tot vele pla[e]tsen uytdrucken: wie sal niet moeten vastelijck besluyten uyt u Leere,
houdende, dat God eeuwelijck heeft gedecreteert of gewilt, dat Adam niet goet blijven,
maer verderven ende quaedt worden soude, noodtsakelijck te volghen: dat Godt van
eeuwigheyt roeckeloos heeft gewilt: 't welck hy namaels int Paradijs heeft willen
stellen, in de wille ende macht Adams: [o]m sulcke eeuwighe, maer roeckelose wille
te bewillighen ende te doen worden, of om die te wederstaen ende te beletten, na sijn
menschelijck goedtduncken. Blijckt hier noch al mede niet dat u volck meest
d'onschuldighen met onrecht beschuldighen, int gheen zy self volcomelijcken
schuldigh sijn?
+
l Ende comende ten laetsten aen de sevende qualijck voor-ghewende
ongeschicktheydt, als of God den mensche onwijselijck geschapen soude hebben +53.vij.
sonder seker voornemen tot wat eynde: is te verwonderen, dat Beza het eynde inden
beschreven woorde Godes, duydelijck verclaert sijnde, te rugge stelt, ende een ander
eynde, ja een recht contrarie eynde poogt te soecken in sijns vernufts duystere nevelen.
God self, door sijnen H. Gheest, inde Bybel zijn voornemen verclaerende van het
eynde daer toe hy den mensche wilde scheppen, ende seyt niet, laet ons den mensche
maken oprecht ende onnosel om hem te verderven, tot onser glorien. Neen, dat seyt
Beza uyt sijn onvernuftigh ende onheyligh vernuft, maer niet de Godlijcke waerheydt
inde heylighe Schrift, die seyt naecktelijck meer dan eens, het eynde daer toe Godt
den mensche heeft gheschapen, te weten dat hy een Beelde Godes soude wesen.
m So nu het Beelde Godes de verderfnisse is, men sal moeten bekennen Beza recht
geschreven te hebben, daer inne: dat hy seydt dat God den mensche oprecht ende
onnosel heeft gheschapen, ten eynde hy soude verderven. Maer wie sal sulcken
lasterlijcken ende verderflijcken opinie moghen toestemmen, plat jeghen de Godlijcke
Schrift, dan die sich selve eerst self heeft verdorven, door't toestemmen vande
verderflijcke loghen sijns Uaders des verdervenden Duyvels?
n Wie anders dan sodanighe loghens-kinderen sal connen gelooven, dat God wijs
is: ghemerckt de wijsheyt gheen vergheefs, veel minder quaedt werck en doet? Of
ist gheen quaet werck een goet werck te bederven? Of soudet een goet werck sijn,
veel hondert duysenden dootlijck te wonden, om eere te behalen van weynigh
menschen, niet gantschelijc, maer ten halven wederomme te genesen?
o Of ist wijsheyt datmen vele quaets doe, op datter weynigh goedts uyt soude
comen? Soude G[o]dt in sulcke schandelijcke ende laste[r]lijcke zotheyt sijn eere
soecken? soude God selve onvoorsichtelijc Adam door sijn decreet hebben doen
vallen, den welcken, met al sijn af k[o]mst, hy naemaels in't eeuwigh verderf (so
kaltmens) ziende, weder met weynigh sijnre kinderen, heeft willen weder ten halven
oprechten door 't bitter lijden ende sterven zijns onschuldighen zoons, ons Heeren
Iesu Christi?
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p Soude dit wijsheyt sijn? eerlijck sijn? immers soude dit niet zotheyt sijn? ende
lasterlijck sijn te dencken, swijghe te spreken, te schrijven e[n]de te leeren van den
alwijsen, goeden, ende eeuwelijck eerwaerdighen Godt des Hemels?
q Soude een mensch met sodanige schandelijcke eere oock by den menschen
begheeren te proncken: dat hy een aerden vat, dat gheen gevoelen en heeft, maeckt
goet ende oprecht: om dat onnut (swijghe quaet) te maken, aen stucken te breken,
ende dat te bederven?
r Dese zotte, schandelijcke ende lasterlijcke wijsheyt schrijven Beza, Calvijn,
Martyr, H. Sturmius, met d'andere uwe Schrijvers ende Leeraers Gode toe: niet int
maken ende breken van een onbevoelijc aerden vat, maer van een levendigh mensche
in desselfs goedt maken: om den selven met pijnlijck gevoelen te bederven, ende
inde verdoemenisse onsterffelijck eeuwelijck te doen sterven. Soude die uwe Leere
dan dienen om Godes wijsheydt ende goetheyt te eeren e[n]de te prijsen? Neen
waerlijck, maer wel om die te lasteren, te vervloecken ende schandelijck te misprijsen.
Gereform. Calv.
67 Ghy segt ons volck hat[e]lijck saken op.
D. Coornhert.
68 En zyluyden Gode: maer dat met onwaerheyt. Ick en betye den uwen niet dan
met loutere waerheyt, valt heur die hart, dat is heur zeerighe schurftheyts, niet des
eenvuldighe waerheyts schulde.
Geref. Calv.
69 Seght doch, hoe can dat een Almoghende Gode eerlijck sijn: dat hy int
verwerpen der menschen sien soude op heur quade wercken of zonden? Soude dan
Godes Predestineren in sulck sijn verwerpen niet hanghen aen der menschen doen?
D. Coornh.
70 Soudet Gode, al der werelts rechter Genes.19, 25. Hebr.12, 23, eere sijn, yemant
te verdoemen die niet en heeft ghezondight? hanght Godes predestineren in't
verwerpen niet altoos aen der menschen doen: so hanght der menschen verwerpinge
alleen aen Godes doen. Godt self doet dan alles in den Menschen, die hy verwerpt:
Ende sijn zy dan onschuldigh: maer is dan God selve schuldigh int verwerpen (dat
eeuwelijck verdoemen is) der onschuldighe menschen. Eert men Gode met sulcken
Leere niet schandelijck?
Geref. calv.
71 Onse Geleerden kennen oock wel eer, die en soudens niet opentlijck schrijven:
so dat te houden, schantlijc waer van God, die schryven A.119. Dat de zonden een
vrucht of gevolg sijn van de verwerpinghe: maer dat de verwerpinghe gheen ghevolgh
is van de zonde: want de verworpene sijn al van eeuwigheydt gepredestineert te
sullen doen, de dinghen die zy nu doen. A.128. Ende oock voren iij, 41 ende 42 e.
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D. Koornh.
72 So moet ghy segghen dat zy die Predestinatie Godes hebben mogen wederstaen
ende mitsdien oock dat Godt niet Almachtigh is: of ghy moet segghen dat zy, die
onvermydelijck hebben moeten zondighen, niet schuldigh, maer onschuldigh sijn:
Ende dat God niet onschuldigh, maer schuldigh is int onrechtvaerdigh ver[d]oemen
der onschuldighen.
Geref. calv.
73 Ist dat sy alle (schrijft Calvinus L. Insti.3, b.23.cap.3.dist.) uyt een verdorven
masse ghenomen sijn: soo en ist gheen wonder dat zy der verdoemenisse onderworpen
sijn. Ende onse Dienaers oock Aa.f.48 (ij.63.j) So houdt onse Catechismus mede
(Cate.x. Uraghe) dat Godt hem schrickelyc vertoornt beyde over de aengeboren ende
werckelycke zonden: Ende dat hy die door een rechtvaerdigh oordeel tydtlyck ende
eeuwelyck wil straffen.
D. Coornhert.
74 Daer segghen de uwen selve, dat wy de verdoemenisse sijn onderworpen om
Adams verderf ende zonde, jae oock om onse eyghe[n] werckelijcke zonden. So nu
Godt daerom verdoemt ende verwerpt: soo ziet hy immers opter verworpenen quade
wercken. Dit spreken de uwe selve, dit wederspreken zy selve: ende toonen dat zy't
oneens sijn in heur selve, ende elck teghen sich selve. Hoortmen sulcke Leeraren te
gelooven? Hier blijckt nu de verwerpinghe een vrucht van de zonde, ende niet de
zonde een vrucht van de verwerpinghe.
Gereform. Calv.
75 Wy houden dat de wille Godes alleen oorsake is van der verdoemder
verwerpinge (Calvijn L.boeck, iij.ca.22, dist.11, ende Hub. Stur.A.f.105. Ende dat
na Gods welbehaghen ende wille sonder aenmerckinghe van eenighe goede of quaede
wercken, &c. Predicanten, Aa.f.47, oock A.E. artic.v. arti[c].vij.
D. Koornh.
76 So en is der menschen zonde d'oorsake niet, na u volcx seggen. Wel aen, laet
Godes wil alleen d'oorsake wesen, soo ghy 't houdt: die wil dan so veler menschen
verwerpinghe in d'eeuwighe verdoemenisse, sonder of om eenighe eyndelijcke
oorsake. 't Eerste waer zotheyt: die is in Gode, aller wijsheyts borne, niet, het ander
is dan waerheyt.
Geref. Calv.
77 Also. Daerom segghen wy die te wesen voornemelijc twee, te weten Godes
eere met sijn hate totte zonde.
D. Coornh.
78 Dat God sijn eere soude soecken int verwerpen of verdoemen der menschen,
is nu tusschen ons al ghebleken (j.31) valsch te sijn. Dus beantwoorde ick dat niet
meer. Wat ding: soude God Eere soecken int eeuwelijck verdoemen ende verderven
van sijn oprecht ende onnoosel schepsel, ende dat noch by den menschen, die sulcx
voor een grouwelijcke tyrannye houden, soo't oock Calvijn selve seyt (ij.54.e)
L.iij.boeck.xxiij.cap.7.dist.) te sijn een grouwelyck oordeel?
a De heylighe ende God-aengename aertz[v]ader Abraham (Gen.18, 24, 25) selve
dorste wel segghen tot Gode, dat hem sulcx niet en betaemde. Dus en soude Godt
oock gheen eere met sulck verwerpen behalen by d'aldervroomste menschen: vele
minder by d'anderen minder kennisse van de Godlijcke rechtvaerdigheyt hebbende.
Geref. calv.
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79 Wy hebbens doch daer van, so ghy segt, genoech gehadt, maer so noch niet
vande hate Godes. Seyt d'Apostel niet opentlijc dat God Esau heeft gehaet, al eer hy
yet quaets hadde gedaen? Rom.9, 13.
D. Coornhert.
80 Houdt ghy dat de liefde, die God self is, yemant haten mach? haten segge ick
gheen vreemt, verdorven, noch zondigh, maer sijn eygen, oprecht, ende onnosel
schepsel?
Gereform. Calv.
81 Dat en segghe ick niet, maer segge met den Heere Beza (H.40) dat God, also
hy goet is, niet en mach laten het goede lief te hebben: also mede dat hy niet en mach
laten het quade te haten en te straffen.
D. Coornhert.
82 Dat stemme ick toe, behalven daer Beza oneyghentlijck seydt, dat Godt niet
en mach laten het quade te haten. Maer daer hadde hy eyghentlijck moghen segghen
het quade niet lief te hebben. Want alsoo Godt, die de liefde is, niets niet mach haten:
so meynt de H. Schrift met het haten Gods: niet anders dan niet lief hebben.
a So van gelijcken het niet kennen Godes (die't alles kent dat is ende wesen heeft)
niet anders te kennen geeft: dat God, den ghenen daer hy toe seyt: ick ke[n]ne u niet
ghy boosen: heur boosheyt in heur voor sijn werck niet en kent, want het quaedt en
is niet noch en heeft gheen wesen. Also en kent oock God de quaden, als quaden,
niet voor de sijnen: so ick voor (iij.8.d) bewesen hebbe.
b So moetmen nu segghen, nopende Esau, dat Godt hem niet en mach ghehaet
hebben als sijn goedt ende onnosel schepsel: Of God moeste zijn eyghen maecksel,
dat goedt was, ghehaet hebben, dat seyt Beza daer self dat niet en mach zijn, want
Godt [ni]et en mach laten dat lief te hebben, soo Beza wel zeyt. [N]adien dan God
Esau hatede: so moster wat quaets in Esau zijn, dat Godt hatede. Dit quaet was in
Esau Godes, of Esaus eygen maecksel.
c Seghdy Godt, so maeckt ghy God selve werckman ende oorsaecke van't quade.
Dit schromen de uwen opentlijck te segghen. Sy moeten dan noodtlijck Esau selve
werckman maken van 't quade in hem: ter oorsaken van't welcke God hem niet lief
en hadde, of, soo ghy seght, hem hatede: ende so moet ghyluyden noch in allen
ghevalle toestemmen: dat Godt Esau hatede om sijn quade werck of zonde willen.
d Wildy weten wat zonde, of quaedt werck? Esau hatede Iacob altijt, ende hy
dreyghde hem te doden, Gen.27, 41. So was hy in der herten een broeder-moorder:
of Godt schoo[n] de daet belette. Esau was dan self doe al levende doot, want al die
sijn Broeder haet, is een doodtslagher, I Ioan 3, 15. Somma hy hate sijn broeder,
ende en hadde hem niet lief so bleef hy oock in de doot, 1 Ioan 3, 14. Nu is god gheen
godt der doden, maer der levenden, Mat.22, 32. Dat hatigh werck had Esau dan
ghedoot. Godt en was doe sijn
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Godt niet, had hem niet lief, dats dit haten.
e So haet Godt mede alle die boosheydt wercken, Psal.5, 7. ende so mede siet
G[o]dt op aller anderer menschen quade wercken: daerom hy heur niet lief en heeft,
noch aen en neemt: maer heur in heur eygen boosheyt, so zy sich niet en beteren,
verlaet.
Gereform. Calv.
83 Neen, so niet, ghy pooght het alles te schuyven op elckx menschen eyghen
zonden ende quade wercken, ende niet op Adams zonde ende verderf ons altsamen
aengheerft.
D. Coornhert.
84 So leert my de H. Schrift spreken: dat God niemant om een anders, maer elck
om zijne eyghen zonden verdoemt of straft. Dat heb ick hier voor (ij.38) sulcx waer
te sijn, uyt der Schrift bewesen.
Geref. calv.
85 Daer teghen seydt Ioannes Calvinus L.iij.b.23.cap.3.dist. VVy sijn alle also
door de zonde verdorven, dat wy moeten voor God hatelyck sijn.
D. Koornh.
86 De loghen moet noodtsakelijck over al ende in alle[n] altijt sich selve
teghen-spreecken ende verwerren. So doen uwe Scribe[n]ten ooc hier in 'tgene ghy
uyt heur voort brengt. Want ghenomen zy al waer seyden in heur ghedichte Erf-zonde
[(]soo ick voor ij.66, etc. ende erghens meer dan ghenoegh neen bewesen hebbe.)
a So bekent Calvijn hier noch al self mede dat wy hatelijck sijn voor Gode, niet
om sijn decreet, Pre[d]estinatie, of verwerpinge, maer om de zonde ende desselfs
verderf. Soo ziet Godt dan immers noch al opter verworpenen quade wercken ende
zonden int Predestineren. Ende maecken zy hier self noch al de verwerpinghe ende
hatelijckheydt een ghevolgh van de zonde, ende niet (so zy dichten) de zonde des
verwerpings gevolg of vrucht:
b Daeromme, so ghy noch eenighe ander oorsake hebt van der verdoemder
verwerpinghe (dewyle ghyluyden immers niet en wilt lijden dat het de zonde is, ende
dat Go[d]t int verwerpen opter quaden quade wercken ziet) die mooghdy nu
voorbrenghen, ick sal die hooren met aendachtigheyt ende beantwoorden met
waerachtigheyt of swijghen.
Geref. C.
87 Dit soecken en heeft gheen eynde van de oorsake der verwerpinghe van de
godlosen, alsmen de naeste voor-by-gae[n]de de verdtste naspeurt. Daer mede spot
de Poeet, den ghenen die Troyens verderf oorsake halen wilde van den bijl [d]aer de
boom met wert ghehouden om 't schip af te maken, etc. So ist oock (schrijft Calvijn
D. pag.130) metten mensche die sich gins ende weder keert, om sijn quaetheyts
oorsake te soecken inden hemele: de welcke hy sonder lang bejagen mach in sich
selven vinden.
a De oorsak[e] is geheel openbaer, in dien dat Adam heeft ghezondight met sijn
selfs wille, waerom souden wy dan willen gronderen de heylighe verholentheydt
Godes, die voor ons gesloten is: omme ons te verdiepen in een afgront, daer wy
nimmermeer ons selven uyt sullen connen redderen? Dat schrijft Calvijn, ende daer
mede behooren wy ons wel te laten [v]ernoeghen.
D. Coornhart.
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88 Is Adams vrywilligh de oorsake van't verderf ende quaet (so Calvijn daer seyt)
waer om loopt hy, Beza ende meest al uwe heylige Uaderen ende leeraren daer na
soecken in den verholen raed, welbehagen ende wille Gods, Decreet godes ende
Predestinatie godes?
a Ist oock de zonde die sulckx heeft veroorsaeckt: Waerom lochenen zy dat?
waerom ontkennen zy dat God int verwerpen op der zondaren zondighe wercken
ziet? waerom weder-spreken zy die bekende oorsaecke, soo claerlijck ende
menighvuldelijck in de H. Schrift ons gheopenbaert, [n]amentlijck der quaet-doenders
quade wercken, ende loopen een ander oorsake soecken met heur gronderen inde
heylighe verholentheyt godes?
b Die bekennen zy, heurs ondancx, self, dat voor heur is ghesloten, vlieghen
doorgaens met heur wassen vlogelen te hooghe, werden van der godlijcker Zonnen
gla[n]tse [v]erdruckt (Prov.25, 27) ende moeten neder vallen in haer onwetenheyt.
c Die pogen zy dan te vermommen met na-apinghe der woorden Pauli, Rom.9,
20. O mensch, wie zydy, etc. wildy noch niet mercken dat het niet dan
wederschriftelijcke ende leydelijcke verzieringhen sijn, daer u leeraren mede
voortkomen: Om te wederstpreken dat G[o]d int verwerpen der godlosen, aenschou
neemt op heure quade wercken?
d Wat vintmen doch rijckelycker ende claerder betuyght inde H. Schrift? waer
belyden zy't oock selve niet in heur eygen dichtinghen, daer mede zy't bestaen te
wederspeken? So swack ende verwert is de loghen in sich selve, ende so machtigh
ende eendrachtich is de eenvuldighe waerheyt.
Gereform. Calv.
89 V redenen souden gheleerder, dan ick, by avontuyren licht vallen om
wederleggen: ic[k] en kanse, dat moet ick segghen, voor recht, dan versta wel dat
d'onse daer inne waerheyt segghen, dat het verwerpen der verwerpelinghen niet heur
eyghen, of menschen, maer alleen godes werck is. Doet Godt dan dat werck, hoe
mach de mensch daer af oorsaecke sijn? Dit onderwint ghy u my vroedt te maecken,
ende dit en mach ick u niet toes[t]emmen.
D. Coornhert.
90 Neen, dat vaet ghy niet recht. God is oorsaeck van sijne wercken. Het verwerpen
is godes, niet der menschen werck. Daerom en is tusschen ons gheen gheschil. Maer
nadien wy beyde houden dat God selve d'opperste wijsheyt is: so houden wy beyde
oock dat Godt niet en doet sonder sake, als een blinde fortuyne.
a Ghyluyden leert dat de wille godes alleen oorsake zy van dit sijn werck van
verwerpen (iij.75) ick houde metter H. Schrift dat der quaden menschen quade
wercken of sonden maken dat Godt heurder niet mach aennemen, 't welck yeghentlijck
godes verwerpen is.
b Immers gelijck God aenneemt de ghene die hy lieft heeft: als die goet sijnde,
niet en mach laten sijn goetheydt in heur (die zy begheerlijck hebben ontfanghen)
lief te hebben, so u Beza recht seyt: (ij.81) also mede en mach God de godlosen, om
dat zy niet Godes noch goets, dat zy niet en hebben willen
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ontfangen ofte aennemen, in heur en vindt, niet laten heur te haten ende te straffen,
iij.82 etc. dit wert oneygentlijc een willen of wercken ghenaemt, daert eyghentlijck
is een niet willen ende wercken Godes.
Gereform. Calv.
91 De woorden hebben wel eenen schijn: maer schijn sonder wesen, dats sonder
bewijsen, en gelt hier niet.
D. Koornh.
92 Neemt dan vast bewijs. Is Christus niet de wegh ter saligheyt? Ioan.14.6.
Gereform. Calv.
93 Hy is, gheen ander wegh mach ons daer leyden.
D. Coornhert.
94 Sy komen al ter saligheyt die desen wech volhardigh betreden.
Geref. calv.
95 Sy komen.
D. Coornhert.
96 Mach oock yemandt sonder die wegh door eenigh ander wegh ter saligheydt
k[o]men?
Gereform. Calv.
97 Neen soo weynigh als yemant door een onwegh recht soude moghen gaen.
Want nadien Christus d'eenighe wegh is ter saligh[e]ydt: so zijn al d'ander niet dan
onweghen ende dolinghen, afleydende vande saligheyt ter verdoemenissen.
D. Coornh.
98 Noch antwoordy recht, want buyten Christum en is gheen saligheyt, ende houde
icx by Gode onveranderlijck besloten te zijn: dat alleen alle, die den wegh des levens
ten eynde toe betreden, totte saligheyt sullen komen, ende dat God sulcx van
eeuwigheydt oock so heeft ghewilt, wildy daer yet jeghen seggen?
Geref. Calv.
99 Neen, maer houdede [d]at so met u.
D. Coornh.
100 Daer uyt besluyt ick dat God niet en wil dat yemant den wegh des levens so
niet betredende, ter saligheyt sal komen.
Geref. calv.
101 Die contrarie heeft een selve reden, ende sta u die derhalven mede toe.
D. Coornhert.
102 So hebbe ick hier nu met u selfs toestaen mijn voorsz. seggen bewesen, ende
dat oock ontwijfelijck.
Geref. calv.
103 Maer noch niet heel klaerlijck.
D. Coornh.
104 Ick doe waerlijck, want in al de gene die saligh worden sietmen opentlijck
een willen of wercken Godes: maer in d'andere wil of werckt God niet tot heurder
saligheyt, die sy door heur eygen quaetwilligheyt+ behinderen. God wil datse al ter
saligheydt komen [d]ie den wegh stantvastelijc betreden, ende werckt sulcx oock +1.Tim.2.
self mede met heur wille, niet met gheweldt of nootsaeckelijckheydt.
a Ende daer gheschiet altijdt ende in allen sodanighen 't gene God wil, maer in
d'anderen. So veel heur saligheyt aengaet) en wil noch werckt God niet, vermits sy
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niet en willen met Gode, Phil.2.12. willen ende wercken heur saligheyt in ende doot
Christum des levens wegh.
b Daer en is dan oock gheen wille noch werck Godes om heur te verwerpen, vanden
wegh af te weeren, of te verdoemen: maer daer is een niet willen ende niet wercken
Godes, in heur niet willen den wegh betreden, ende in heur willen ende betreden
vande onwegh. Is dat mijn seggen voorsz. hier mede noch niet genoech bewesen: so
wederspreket daer bewijsinghe ghebreeckt.
Geref. calv.
105 Seker so de zonden seyt (A. Sturmius, A.77.iij.niet qualijck) oorsake waren
vande verwerpinghe, soo mosten alle menschen verworpen wesen, want wy zyn
altsamen van natuyren kinderen des toorns, Ephes.2.3. maer dit waer ongeschickt,
ergo dat valch.
D. Koornh.
106 V reden is ongheschickt, daerom is oock u besluyt valsch. Dit hebdy gister
self licht mogen mercken uyt het ghene ick u antwoordt, ij.92.c. op dese selve sproke,
ten selve eynde voortghebracht zijnde, want ick doe uyte selve sproke bewees, dat
die alleen ghenoeghsaem is, om u vallende Erfzonde, die ghy daer met meynde te
onderstutten, gantselijck te vernielen.
a Immers dese sproke self bre[n]ght heur reden mede plat jegen u: te weten dat sy
voormaels oock in sonden hadden ghewandeldt. Daer op volght, ende wy waren
kinderen des toorns als d'andere. Om heur sonde willen waren sy dan des toorns
kinderen, ende niet om dat sy verworpen waren.
b Doch om u noch de mate immers vol te meten ende u te bewijsen u volcx
ongeschictheyt de sy bruycken in heur bewijsinghe: soo segghe ick dat, of men u
noch al t'onrecht u Erfzont mochte toelaten: dat sulck u besluyt valsch soude zijn.
c Want daer uyt niet en soude volgen, dat alle menschen verworpelinghen souden
moeten zijn, so de zonden oorsake waren vande verwerpinghe.
d Ende eerst, om malkanderen recht te verstaen, so lesen wy inde H. Schrifture,
Ioa. 5.29. dat die goedt sullen ghedaen hebben, voort sullen komen tot de verrysenisse
des levens: maer die quaet gedaen sullen hebben totte verrysenisse des oordeels.
sulcx leestmen oock tot seer vele meer andere plaetsen.
Daer uyt versta ick, so weynigh als ghy, dat wy met eenige goede wercken den
Hemel verdienen, [o]f dat die d'eenige ende eerste oorsake souden zijn va[n] onse
saligheyt, die ons te vooren van Gode al om niet te geef wordt aengeboden: maer dat
die de tweede oorsake zijn, sonder de welcke wy niet saligh en moghen worden: soo
weynigh yemandt vanden gaef-rijcken Gode rijck gemaect mach worden: ten sy hy
zijne gaven begheerlijck ontfanght.
f Dese mijne meynighe hebbe ick u breeder verklaert mette uytbeeldinghe eens
milden Konincx, iij.36.etc. ende om kort te maken, magh oock yemant saligh worden,
sonder te hebben [d]e ware liefde, so die is beschreven door den Apostel Paulum?
1.Cor.13.1.2.3.
Gereform. Calv.
107 Die seyt daer self neen toe, wie magh daer dan ja toe seggen: al hadde hy oock
een wonderdadigh Martelaers ende milt gheloof.
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D. Coornh.
108 Also. Mach ooc de Liefde in yemant waerlijck wesen: sonder heur werck van
barmhertigheyt te wercken?
Geref. calv.
109 Mach 't vyer oock erghens sijn, sonder heet te maken daer 't by of aen is?
D. Koornh.
110 Recht. Want so weynigh als het vyer sonder hetten, so weynich mach de liefde
sonder barmhertigheyt wesen.
Geref. calv.
111 Alsoo ist.
D. Koornh.
112 Daerom sullen zy ain-gaen die hier barmhertigheyts wercken ghedaen, maer
buyten blyven, die hier gheen bwercken van barmhertigheyt gedaen sullen hebben, aMat.29, 34.
want die de liefde, maer dese gheen liefde hebben ghehadt. D'eerste sal Christus bIac.2, 13 Mat.25, 42. Lu.16,
19 Ez.16, 49
kennen voor de sijne, cd'andere niet, want d'eerste sijn aert sijn beelde ende sijn
c
goetheyt hebben: maer d'andere niet.
Mat.7, 83, 25.12.22, 11.
b Daer hebdy mijn meyning vande goede ende qude wercken, die ick bekenne dat
alleen niet en s[ij]n d'oorsaken van de verkiesinghe ende verwerpinghe Godes, in
sijn predestineren: maer het sijn beyde sulcke aenclevende of by-saken, dat Godt
niemant sonder sijn goede of quade wercken te aenschouwen (daer door hy d'een
lievet ende d'ander hatet op de wijse voorsz.) en verkiest noch en verwerpt.
c Ende seker na dit mijn ghevoelen, dat ick met de Propheten, met d'Evangelisten
ende met d'Apostelen gemeen hebbe, en maeckt de goede God (door sijn werck
alleen) geen sijnre Schepselen verwerpens of des eeuwighen doodts waerdigh: maer
die hy soodanigh vint, hebbens heur selven sonder Godt ghemaeckt.
d Maer na uwe ende der uwen opinie vint Godt gheen menschen verwerpens ende
eeuwelijck verdoemens waerdigh, want hy maecktse self alleen alle sulcx waerdigh.
Is dat niet des gheschils, daer wy nu inne sijn, rechte grondt ende eenighe staet?
Geref. Calv.
113 Het is. Maer wy segghen niet simpelijck dat Godt den eenen verkiest ende
d'ander verwerpt, om dat d'een saligh ende d'ander verdoemt soude wesen: (neen)
het voorneemste eynde waer op Godt ghesien heeft, wanneer hy eenighe ten verderve
ende eenige totter eerlyckheydt heeft verordineert ende bereyt, &c. Is veel meer sijns
naems Eere ende glorie. (Aa.f.50.) Om dat hy mits het toonen van sijn genade aen
d'een, ende sijn rechtvaerdigheyt aen d'ander ghepresen soude wesen. tIs Gode
ghedaen niet om de saligheyt van d'een, noch om de verderfnis van d'ander maer
alleenlijck om sijnder Eerlijckheydts willen.
D. Koornh.
114 Uan die schandelijcke Eere die ghy Gode toe-dicht, is voor meer dan te veel
gehandelt (j.52) In allen geval moet ghy bekennen dat God, verdoemende of
verwerpende eenighe menschen eeuwelijck, sonder op heur wercken te zien, niet
recht en doet: te min noch, ghemerckt (so ghyluyden leert) die verworpene niet
verworpen worden, om dat zy quaet souden doen, of door heur selfs doen, quaedt te
sullen worden van Gode voorsien waren als hyse verwerpt, te weten, al van
eeuwigheyt: maer dat zy noodsakelijck quaet moeten doen, ende onvermydelijck
quaedt worden: Om dat Godt sulcx van eeuwicheyt heeft ghewilt ende ghedecreteert.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

a Wat vermoghen die ellendighe verworpelinghen teghen Godes Almoghende
wille? Is dat rechtvaerdigheydt ende prijs-waerdigheyt datmen sijn bate, eere, of lust
soecke met een anders schade, schande, of verdriet? Wat schulde hebben die onnosele
verworpelinghen daer aen? Wie mach Gode (so hy sulckx doet, als neen) in sulck
doen ontschuldighen?
Gereform. Calv.
115 Sijnse niet alt'samen schuldigh ende waerdigh der eeuwigher verdoemenissen
in Adam? Hy verkiest daer eenighen uyte, die't hem belieft, wien gheschiedt onrecht?
(iij.63.j.)
D. Koornh.
116 Dits 't weerveers. Doe zy niet en waren, en deden zy niet, noch en zondigden
niet. Segt, stont het in heur macht onghebooren te blyven? of van Adam niet, maer
van een ander gebooren te worden?
Gereform. Calv.
117 Dat en segghen wy niet, maer segghen dat Godt, die sulckx doet, rechtvaerdigh
is: Ende dat den wille Gods den eenighen reghel zy alle rechtvaerdigheyt. Ende wat
hy wil dat sulcx rechtvaerdigh zy, al duncket ons de meeste ongherechtigheyt te zyne.
A.E.artc.v. verclaring. Calvijn.N.f.53.
D. Koornh.
118 Daer teghen segghe ick: Dat werck 't welck ghy Gode opdicht, blijckt in de
H. Schrift te wesen onrechtvaerdigheyt. God is rechtvaerdigh, ende en wil noch doet
daer om gheen onrechtvaerdigheyt. Dus blijckt dat God sulck werck niet en doet.
Dits een waer ende vast besluyt, maer het uwe is onwaer ende valsch. Ende sulcx
als ghyluyden daer segt, dat seggen oock de Libertijnen tot verschooninghe van dese
uwe ende haer doolinghe, so wel als ghy, waer op wy noch sullen moeten comen.
a Maer in dat u segghen toondy drie leelijcke feylen: d'eene is, dat ghy eerst
schuldigh sijt te bewijset dat Godt sulcx (als ghy seght) doet 'twelck u onmogelijc
is om doen, want vergheefs twistmen of eenigh werck wel dan qualijc gedaen is: als
noch niet en is gebleken dat het is gedaen.
b De tweede is, dat de rechtvaerdige God eenigh onrechtvaerdigh werck mach
doen, dats dat een goede boom quade vrucht mach draghen. De derde is niet minder,
want ghy most bewijsen met de H. Schrift: dat sulck werc[k], als ghy metten
Libertijnen Gode op dichtet, over een komt met de rechtvaerdigheyt Godes: die God
selve door zijnen gheest heeft inde Heylighe Schrift verclaert: Ende die selve van
aert ende ghedaente ghelijck t[e] wesen.
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[c] Dit doedy oock niet: dichtende een rechtvaerdigheyt Gode toe, die de zijne,
vervatet inde H. Schrift: plat teghen ende, na deselve, volmaeckte onrechtvaerdigheyt
is: u verberghende onder uwe versierde of verborghen rechtvaedigheyt die niemant
magh begrijpen noch verstaen, ende midtsdien ghyluyden selve mede niet. Is dat
gheen groote vermetelheydt?
Gereform. Calv.
119 Ghy spreect hart, ghy mocht sommighe vanden onsen voor hebben, sy soudent
lasteren heeten.
D. Koornh.
120 Hoordent sommighe Catholijcken, sy souden mijn spreken veel te sacht wanen
ende 'tselve pluymstrijcken heeten: maer hoorent liefhebbers der waerheydt, die
sullen mijn spreken ernstigh ende waerheydt spreecken heeten.
Gereform. calv.
121 Wy sullen daerom niet twisten, maer noch een uyrken metter saken voort
varen.
D. Coornhert.
122 Amen. Acht mijn seggen uyt een hert te komen dat voor heeft, niet spijtigheydt,
maer waerheydt te spreken: ghy sult mede u believen ende 'tselve so u dat belieft,
segghen ick en dencket my niet te belgen.
Gereform. Calv.
124 Het waer een dootwaerdige vermetelheyt so een ondersaet zijnen Lantsheere
beschuldighde van onrechtvaerdigheyt: om dat die uyt groote menighte oproerighen,
sommighe het leven schenckt: tot bewijs dat hy soo wel bermhertigh ware int sparen
van dese, als rechtvaerdigh int straffen van d'anderen, want sulck een soude den
oppersten Wetghever vanden Lande pogen een Wet te stellen: ende te berispen: om
dat hy teghen zijn eygen gegeven Wet eenige dootschuldighen ghenade dede meer
dan alle d'anderen, sonder te sien op heur wercken, waer mede sy altsamen den doodt
verschult hadden.
125 Wat salt dan voor een ondraghelijcke vermetelheyt zijn van u, die niet een
mensche maer den Almachtigen ende rechtvaerdigen Hemel-Keyser, u vermeet te
willen Wet stellen ende van onrechtvaerdigheydt te beschuldighen, van dat hy uyt
alle Adams doodtschuldige nakomelingen, sonder op yemants wercken te sien,
eenighe verkiest om int sparen der selver, zijne bermhertigheyt, ende al d'ander
verwerpt omme int eeuwith verdoemen van die, zijn rechtvaerdigheydt te doen
blijcken tot lof van zijne prijs-waerdige eerlijckheydt?
a Een Lantsheer en verbindt sich self niet onder de wetten die hy z[ij]ne onderdanen
stelt: maer seyt, daert hem is gelegen, want het ons alsoo ghelieft, sonder yemanden
ander reden zijns doens te geven, dat laetmen sterflijcke menschen toe, ende ghy
wilt den Almoghenden Schepper benemen te segghen (soo Sturmius oock schrijft,
A.80. Sic volo, sic jubeo? is dat niet teghen Gods werck ghepreutelt? ende Gode een
wet ghestelt?
D. Koornh.
126 Ongheschickte saken vermengdy t'samen, int ghenadigh sparen ende
rechtvaerdigh straffen. Siet sulck Landts-Heer beyde opter ondersaten misdaet of
quaet werck? dit seghdy dat God niet en doet in zijn sparen ende straffen.
Geref. Calv.
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127 Seker na dien God al van eeuwicheyt, als tegenwoordigh, alder menschen
wercken siet, so de uwen selve leeren,iij.8. Hoe ist mogelijck dat God in zijn verkiesen
niet en souden sien opter menschen wercken? of sluyt hy int doen van dat zijn groote
ende hooge werc zijn oogen toe? of sluymert God dan, dat hy daer niet op en siet?
D. Coornh.
128 Uoort, oft recht is dat een Lantsheer niet self mede onder, maer boven de wet,
by hem gemaeckt, behoort te zijn, wort meest wedersproken, daer mede en bemoeye
ick my niet: maer dat Godes rechtvaerdigheyt haer selfs sodanighen wet is, dat sy
niet onrechtvaerdelijcx en magh doen: soo weynigh als zijn liefde soude moghen
haten, de sonne de lucht verduysteren, of 't vuyr, 'tghene daert aen komt, soude
moghen koudt maken, en meyne ick niet dat yemandt, oock ghy selve niet, soudet
willen (swijghe moghen) wederspreken.
Geref. calv.
129 Neen ick: maer soudy den verkooren het ghenadigh sparen benijden, ende
houden dat onrechtvaerdigheydt te wesen, soo uwe woorden daer niet duysterlijck
te kennen gaven, dat het sparen der quaden een straffe der goeden is?
D. Coornhert.
130 Dat scheelt so vele dat ick houde mette+ H. Schrift dat de Heere goedigh is,
ende sich ontfarmet over alle zijne wercken. Psa.144.9. Zijn ontfarmen over den +Rom.11.32. ecc.18.12
boetvaerdighen quaden (over anders niemant en ontbermt hy sich) is heur heylsaem sap.11.24
ende niemanden schadelijck. So en ist mette Princen deser werelt niet altijdt. Die
straffen ooc by wijlen rechtvaerdelijcken over den oproerighen selve, maer dat sy
desselvens onschuldige kinderen rechtvaerdelijck metter doot of anders souden mogen
straffen, komt uyt a[n]cxt van verstoten te worden uyt heur rijck, ende niet uyt redene,
noch vele min uyt de wet Godes die sulcx uytdruckelijck verbiet,
Deu.23.16.2.Par.25.4.
a Hoe vele min soude God, diet ons als onrecht verbiet, die niet en vreest uyt zijnen
rijcke verstooten te worden, ende die niet min barmhertigh is dan rechtvaerd[i]gh,
sulc tyrannigh Pharaonisch ende Herodianisc[h] werck mogen selve doen?
Gereform. Calv.
131 Sijn wy niet altsamen dootschuldigh in Adam ende kinderen des toorns? wie
doet God dan onrecht int verwerpen ende straffen met eeuwiger verdoemenisse?
D. Coornhert.
132 Hoe weynigh schaemte ende hoe vee[l] onbescheyden heydts is by den uwen:
dat zy met die versleten, beschaemde ende valsch gebleken Erf-zonde noch altijdt
weder voortkomen. Is vooren by de uwe niet geseyt dat Godes Predestinatie ende
verwerpinghe al is van eeuwigheyt? ende dat God gheen consideratie heeft gehadt
noch op de tegenwoordighe noch op de toekomende goede of quade wercken.
Aa.f.46.etc. Hoe mach Godt dan op Adams val ghesien hebben int verwerpen? Laet
Adam oock ghesondicht ende
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den do[o]t verschuldet hebben: wat gaet ons dat aen, die niet en moghen ghedencken,
dat wy in Adam gheleeft, swijghe wat gedacht,+ ghewilt of ghedaen souden hebben,
+
sonder 't welck niemant en mach zondighen?
ij.26.a.
a Wie, van alle menschen die nu leven, mach in waerheyt sich om | Adams zonde
met ernst beschuldigen, noch vele minder om de zonden die zy selve
noodtsaeckelijcken hebben moeten doen, door die aengeboorne (so ghy leert) zondige
natuyre ende onvermydelijcke genegentheyt tot zondighen, welcke gheneyghtheydt
ghy seght zelf zonde te wesen, al ist soo datmense niet en bewillight, maer wederstaet?
b Lieve wijst (hebdy wijsheyt) my de wijse aen, hoe een ghebooren kreupel zonde
mach maken ende met rechten ernst sich inder waerheydt beschuldighen van dat hy
niet recht op en gaet?
Geref. C.
133 Ick hoor ende versta u woorden, ick wilse wel nadencken, maer ick en can
die noch niet toe-stemmen, noch en wil oock teghen mijn gheweten niet spreken.
D. Coornhert.
134 Wel aen. So v[o]lght dan noodlijck dat u volck in heur leere der Predestinatien
van't verkiesen ende verwerpen, sonder te zien op der menschen wercken, Gode niet
alleen onrechtvaerdigheyt, maer oock onwijsheyt opdichten.
Gereform. Calv.
135 Dat en versta noch en geloove ic niet.
D. Koornh.
136 Uerstaet dan ende weet het, dats meer dan ghelooven. Onmogelijck ist dat
yemant God mach dancken of sijn barmhertigheydt eeren van gespaert te worden
voort eeuwigh verdoemen: die niet in der waerheyt en mach verstaen dat hy dat
verschuldet heeft. Gheen mensch en mach verstaen, dat hy in Adams lendenen
ghezondight ende door sijn aenghebooren nature, met desselfs noodvolghelijcke
zonden, den eeuwigen doot verschuldet heeft, so en mach dan niemant Godt dancken
noch sijn bermhertigheyt eeren van in sulck straffen ghespaert te worden voor't
eeuwigh verdoemen
a Over d'ander sijde moeten zy alle, die heur self (als gheseydt is) niet (inder
waerheyt door Adams zonde ende heur aengebooren noodsakelijck self zondighen)
en moghen beschuldighen van den eeuwighen doodt verschuldet te hebbe[n]:
noodtlijck Godt voor een grouwelijcke Tyran aenzien ende gheneghen sijn om hem
te haten (A. D.5)
b Dats nu verde van Gode, om sulcken tyrannijcke ongherechtigheyt te prijsen
ende te eeren. So mach Godt door sulck u verkiesen of sparen, gheen eere begaen
by den verkorenen selve, maer schande ende oneere behalen by allen verworpelinghen.
By wie sal Godt dan met sulck sijn werck eere begaen? by niemant, ende by velen
lachter ende oneere.
c Ist onwijsheyt vergeefs werck te doen, ten sal gheen wijsheydt moghen sijn
verkeert werck te doen, te weten schande ende lachter te behalen door een
onrechtvaerdigh werck. Merckt nu sodanighen verkeerden wet dicht ghy Gode op,
uyt uwe verkeerde gedachten: ende u schuldeop my schuyvende, seghdy dat ick Gode
een wet wil stellen: Ick die Godes gheopenbaerde wet ende rechtvaerdigheydt
gheloove waerachtigh, ende niet beveynst t[e] wesen.
d Die wet onderwerp ick my ende mijn oordeel in allen: Ende daer na, maer voorder
niet, oordeele ick van Godes rechtvaerdigheyt. Is dat vermetelheyt? so bekenne ick
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my daer aen schuldigh. Maer wat schandelijcke onrechtvaerdigheyt u Hooft-geleerden
Gode toeschrijven: die zy segghen dat God hanteert om sijn eerlijckheyt te bewijsen,
hebdy nu hier voor wel moghen mercken.
Geref. calv.
137 Ghy seght my onghehoorde saken.
D. Coornhart.
138 Maer ware saken.
Gereform. Calv.
139 Mooghdy ontkennen dat Godes oordeelen ons nerghens na al bekent sijn, ja
weynighen, maer datter veel voor ons sijn verholen?
D. Coornhert.
140 Neen. Maer mooghdy bewijsen dat God den menschen sal oordeelen na sijne
verborghene, ende niet na sijne, in de H. Schrif[t] gheopenbaerde oordeelen?
Geref. Calv.
141 Dat en segghe ick niet.
D. Coornh.
142 Calvijn selve, die hardt wederspreeckt dat Godt opter menschen wercken ziet
in't verkiesen ende verwerpen, is ghedrongen geweest sijns ondancx te schrijven
aldus: Godt sal, ick bekent, de werelt oordeelen na dese openbare Evangelische
Leere (N.99.) dat sijn Calvijns woorden.
a Men leest ooc dat God af quam om te sien of (de Sodomiten) 'tgheroep, dat voor
hem was gekomen, metter daet volbracht hadden dan niet (Gen.18, 21) niet dat hem,
die't alles weet, sulcx was verborghen: maer om ons+ te doen verstaen hoe traegh,
+
oock hoe gewis, dat hy ter wraken is, als die langsaem straft, ende dat noch niet
Rom.2, 4
sonder volcomen kennisse van der menschen wercken.
b Wie mach nu u leeraren geloven, dat Go[d] verwerpt ende verdoemt, sonder te
sien opter menschen wercken? wie mach oock lochenen dat God int laetste oordeel
sal sien opte wercken der barmhertigheydt, by de verkorene schapen uyt liefde gedaen,
ende by de verdoemelijcke+ liefdelose bocken niet ghedaen wesende? Of is dat nu
+
niet d'Evangelische leere daer God de werelt na sal oordeelen?
Mat.25.
c Dit moeten de uwe dan ontkennen ende des waerheyts clare woorden lochenen:
of zy moeten segghen dat Godt in sijn eeuwighe Predestinatie, nopende sijn verkiesen
ende verwerpen, niet en heeft ghezien opter menschen wercken: maer namaels int
oordeelen daer inne veranderen, ende dan eerst daer op sien: of zy moeten heur Leere
in desen lochenen oprecht te wesen, ende self veranderende nu seggen: dat God int
predestineren voorsz. al van eeuwigheyt heeft ghezien opter menschen wercken: die
als doe voor sijnen ooghen stonden, als of zy van eeuwigheyt al geschiet waren
geweest. Het eerst te segghen waer de waerheydt, die Christus is, versaeckt: Het
tweede waer Godt veranderlijck gemaeckt: Het derde waer Gode gheeert, ende u
onware leere met Waerheyt ghelaeckt, dit rade ick u voor't beste in tijts te do[en].
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Geref. Calv.
134 Ic zie den dach eynden, wy moeten onse redenen oock eynden, om drie margen,
believet de Heere, te voleynden.
D. Coornhert.
144 O mocht dat zijn: maer ick ducht neen. Daer is byden uwen door partydighe
twistigheyt, ende (zo te duchten is) konstige argelistigheyt te groote werringe in dese
handel gebracht.
Geref. Calv.
145 Ghy wijt het ons al, ende niet den Catholijcken, moghelijck niet uyt
onpartydigheyt, maer het eynde zal van't werck doen oordelen. Blijft met Godt ende
verwacht my morgen.
D. Coornhert.
146 Godt zy oock met u, komt marghen, wat tydelijck. Laet my niet lange
verlangen.

Van Godes Verkiesinghe.
Vierde Ghesprake.
Tusschen Geref. Cal. ende D. V. C.
Of Godt door sijn eygen werck alleen, sonder eenigh medewerckinghe der
menschen, eenighe der selver saligh maeckt.
D. V. Coornh.
1 Nu komdy nier verlang.
Gereform. Calv.
2 Dat komt om dat ick verlangh. Wy komen nu recht aen de sake: te weten, aen
Godes verkiesinghe ende verwerpinghe, ende eerst de verkiesinghe Godes. Die
schrijven d'onse te wesen een eeuwigh onveranderlyck vry-ghevigh ende rechtvaerdigh
voornemen Godes, daer door hy voor-ghenomen heeft sommighe tot Christum te
bekeeren, inden geloove ende penitentie te bewaren, ende door hem het eeuwigh
leven te schencken. (M.pa.428.Ursinus.) Wat seghdy daer toe?
D. Coornhert.
4 Dat icx alt'samen toestemme, so wy in't laetste woordeken maer een ghelijck
verstant hebben.
Geref. calv.
5 Welck is dat?
D. Koornh.
6 Dat woordeken schencken. Seght, is schencken met u wat anders dan
aen-dwinghen, of ist met u alleens. Ick neemt aldus: Schencken versta ick te wesen
daer yemant eenen anderen wat aengenaems gheeft, die dat begheerlijck ontfanght,
'twelck hy hadde moghen weygeren: Ende is daerom een weldaedt, waer af d'ontfanger
den gever danckt of ten minsten behoort te bedancken, maer gave aen-dwinghen is
yemant een ander yet sijns onwillens, te doen hebben door een onvermydelijcke

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

kracht: so dat die ander sulcks niet en mach weygheren aen te nemen, [e]nde daerom
niet en mach noch behoort te dancken.
a Want den onwillighen en gheschiet geen weldaet in sijnen zinne. Verstady nu
dat woordt schencken op d'eerste wijse, 'twelck o[o]ck des woordts rechte ende
ghemeene verstant is, soo sta ick u die heele beschrijvinghe toe. Maer verstady by 't
schencken een nootdwangh, die d'ontfangher niet soo vryelijck mach weygheren,
als aennemen: so dat sijn willen of niet willen daer niet altoos inne en doet: so houde
ick al dat segghen van de verkiesinghe by u voorghestelt, voor loutere onwaerheyt.
Geref. calv.
7 Meynende hae[st] eens te sijn, zie ick ons weder op't alderwijdtste van een. Dit
is ons verstant in desen: A.112. Dat alle menschelycke beweghinghen ende werckinghe
alder menschen, so wel inwendighe als uytwendige, so wel quade als goede, het zy
dan des ghemoets, of des herten, of des willen, gheregeert worden door des
Goddelycke voorsienicheyts kracht ende werckinghe, dat zy niet en mogen niet
verkiesen (dat is, dat zy moeten) verkiesen dat God wil. Daerom was oock Adams
hert[e] int vallen van Gode in desen deele besloten, na dese sproken: Pro.16, 7, ende
9, Ierem.10[,] 23, Act.12, 28, Psal.139, Pro.21, 1, (Ende A, B, pag.38) Den val ende
zonde, Ade, mitsgaders de middelen van die, heeft Godt van te voren gheweten,
ghepredestineert ende voorsien. So dat Adam noodtwendelycken zondighen ende
vallen moste. 't Is wel waer dat Adam zondighde willigh ofte met zynen wille: maer
met sulcken wille die de Predestinatie ende voorsienigheyt Gode onderworpen ende
dienstbaer was.
D. Koornh.
8 Ghy siet recht, 'tverstant van dat eenige woordeken houdt ons als Hemel ende
Aerde verscheyden. Nopende de sproken by u tot bewijs uwes segghens verhaelt,
suldy (als wy daer toe komen) sien qualijck te passe ghebracht, qualijck verstaen,
ende qualijck daer uyt besloten te sijn.
a Aengaende u segghen van Adams herte, daer toe zy meest scheenen voort te
komen, sullen wy oock noch breeder af moeten handelen int elfde. Alleen so vele
moet hier ter loop gheseyt sijn: Dat ick niet en gheloove dat ghy sulck uwer
Schribenten seggen, selfs sult moghen ghelooven, als ick u verclaert sal hebben een
cleyn woort.
Gereform. Calv.
9 Welck soude dat sijn?
D. Coornhert.
10 Moght Adam mede niet verkiesen (soo houden uwe woorden inne) dat is, most
Adam noodtlijck verkiesen, 'tgheen Godt wilde: so heeft Adam int verkiesen niet
ghezondight, maer de kracht of werckinghe des Godlijcken voorsienigheydts heeft
dat selvige ghedaen (hoe moght het krancke schepsel des almoghenden scheppers
wille wederstaen?) ende ghezondight: of men moet segghen datter in dat verkiesen
Adams niet en is ghezondight. Het een waer Gode ghelastert, ende 't ander waer sijn
beschreven woordt gelochent. Wat middel ghy sult vinden om u hier uyt te redderen,
sal sich openbaren, als wy daer op sullen komen.
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a Maer moghen de menschen niet, niet verkiesen dan dat Godt wil: wat onderscheydt
blijfter dan tusschen de menchen ende beesten, ja bomen of steenen? zonder verkiesen
wort by den menschen gheen wil, sonder dese gheen werck, ende sonder werck gheen
zonde of deughde. Neemdy so niet wegh alle onderscheyt. So doen dan gheene
menschen, goede noch quade, selve yet: maer werden buyten heur self verkiesen,
willen, of doen, van Godes voorsienigheyts kracht ende werckinghe ghedaen of
ghewracht. Maecktmen van den Menschen, so doende, niet blocken ende stocken?
b Wort so doende niet wech ghenomen loon ende straffe, beloften ende
dreyghementen? hoop ende vreese? ende in somma alder dinghen onderscheyt ende
keure? worter van geenen menschen niet anders verkooren dan dat God selve wil,
hoe geschieter dan zonde? geschieter oock zonde, wie doet die anders dan God selve?
maer tot wat eynde soude God, die selve de goetheyt ende gherechtigheyt is, willen
dat de mensche 'tquade of de zonde zoude verkiesen?
Gereform. Calv.
11 Tot eerlijckheydt der verkoorne, ende des verkiesers Godes.
D. Koornh.
12 Lieve segt, wy spreken nu van de verkoorne, te weten niet van onse eerste
ouderen alleen, maer alle de verkoorne, die van heur sijn ghekomen, houdy niet dat
sy alt'samen in Adam gantschelijck verdorven sijn gheweest door sijn zonde?
Geref. Calv.
13 Ontwijffelijck.
D. Coornh.
14 Hebben zy na u leere yet moghen doen, met aennemen of met weygheren, tot
sulck verkiesen Godes, daer door zy saligh worden?
Geref. calv.
15 Niet altoos, want dat en magh men niet segghen sonder verkleyninghe van de
Goddelijcke eere. Onmogelijck ist den mensche yet goets of vermoghens toe te
schrijven, sonder Godes eere ende moghentheyt so veel te benemen, als men den
menschen toeschrijft, hoe luttel dat het oock zy.
D. Coornh.
16 God selve hadde Adam eerst het vermoghen ghegheven van te moghen staende
blyven of te moghen vallen. Hadde God sich self daerom van sijn eere ende
moghentheydt berooft? maer dit sullen wy noch handelen. Seght, merckt ghy nu
selve niet dat dese saken ghelijck gaen?
Gereform. Calv.
17 Waer inne dat?
D. Coornh.
18 Daer inne dat de verkoornen, na uwe leere self, niet altoos meer Eerlijckheydts
en moghen bekomen door Godes sodanige verkiesinge aen heur, als ghy houdt, te
weten daer zy self verdorven wesende, niet met allen toe en moghten doen met
verkiesen, met willen noch niet aennemen van Godes genade: dan sy te voren
scha[n]de, zwyghe schult of straf, hadden mogen begaen in huer verderf: ghemerckt
dat mede, [n]ae u leere, huer in Adam, buyten h[u]er keure, wille of werck, zoude
gheschiedt zijn.
a Begaet hy ooc eere of schande, die self niet eerlicx noch schandelijcks en verkiest,
en wil noch en doet? de quade knecht, die vermogen hebbende om zelf noch eenigh
pondt met zijn ontfanghen pondt te winnen, dat niet ghedaen maer t'pondt begraven

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

hadde, behaelde daer mede schande ende straffe: Matt.25.24. waer teghen d'ander
twee huer ponden met naerstigher ghetrouheyt ghebruyckende behaelden eere ende
beloninghe (Mat.25.20.etc.)
b Maer waer leestmen ergens in de gantse Bybel, dat Godt yemanden eeuwelijck
tot schanden maken ende aende ziele verdoemen, of eerlijck ende zalich maken zal,
zonder zelf quaedt of goet ghedaen te hebben? zoo weynigh als eenich mensche eer
of schandtwaerdich is, om onredelijck, zinneloos of zot ghebooren te wesen, want
dat aen geens menschen doen en hangt, namentlijc hoe hy sal worden gheboren. So
weynich hanghet oock aen het doen van dese uwe verkorene, dat zy uyt al d'andere
verkoren worden, die nootwendelic zalich sullen wesen ende niet verdoemt konne[n]
werden. (A. B. pag.34.)
c Daerom en mogen zy derhalven niet met allen des te eerlijcker worden, dus waer
het werck Godes int verkiesen van eenighe te [d]ien eynde een vergheefs werck, dat
niet altoos en zoude moghen voorderen tot der verkoornen eerlicheyt, maer wel tot
des verkiesers schande, gheleghen int bestaen van een verloren werck, dwelck
zotheydt is. Soude dat Gode eerlijck zijn?
d Belangende nu het tweede eynde van zulc u gedichte verkiesen, te weten des
verkiesers, Godes, eere: die is nu tusschen ons gebleken zulcken schandelijcken, ja
God lasterlijcken eere te zijn, (j.76) dat ons geen eere zoude zijn meer daer af te
handelen.
Gereform. Calv.
19 Wy hebbens daer van ghenoegh, ick wilt wyder natrachten. Laet ons hier niet
uyt scheyden, maer mede voortvaren.
D. Coornhert.
20 Ick bens te vreden. Nae dien dan geen wercken en gheschieden zonder huer
bequame middelen, ende dit verkiesen Godes oock een werck is, ende dat noch niet
vande minste wercken Godes: zo zalt u believen te verhalen een[i]ge vande
voorneemlicxte middelen waer door de menschen werden verkoren ter eeuwiger
zaligheyt.
Gereform. Calv.
21 Dat is wel ghevraeght, dat dient ter zaken, ende dat zoude ick van selfs gheseydt
hebben. Sodaniger middelen vintmer, neven eenighe andere, twee byzondere: daer
door God zelve alleen ende zonder alle medewerckinge der menschen de zalicheyt
der verkoorne is werckende: te weten dat Godt uyt loutere ghenade het quaet, dat in
huer is, dodet: ende het goede, dat niet in huer was, levendich maeckt.
a Van elck dezer twee, wil ick wat zeggen, want zy ooc elck noch zommige
werckinge, nodich om weten zijnde, in zich behelsen. Ick zal die t'een nae t'ander
verhalen: soo mooghdy ooc dan op elck u believen zeggen, met wisselinge van
redenen.
D. Coornhert.
22 Dat hebdy niet onschickelijck voor. De menichte (ick mercke datter veel stucken
zijn)
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soude werringhe maecken. Begint dan, ick hoore.
Gereform. Calv.
23 Wy handelen van de Predestinatie Godes, daer af is d'opperste oorsaecke het
vrye voornemen des Goddelycken willens: maer de naerder werckelycke oorsake is
de gratie Godes, A.30 of (s[o] Calvinus schrijft, L.iij.23, dist.1.) Als Godt schapen
maect uyt wolven, so vermaeckt ende vernie[u]t hyse met krachtigher ghenade, op
dat haer hardigheyt ghetemt worde.
D. Coornhert.
24 So mogen menschen schrijven uyt heur blinde vernuft: maer nergens tuyght
Godes gheest so inde heylighe schrift. Wel is waer dat Godt sijne gave niemanden
schuldigh en is: maer mede is waer, dat wien Godt die niet en wil schencken, dat die
Gode oock daer voor niet schuldigh en is.
a Sulck hebben van Godes gaven is dan niemants deughde, noch oock het ontberen
niemants zonde. Maeckt Godt sonder der Menschen toestemmen uyt Wolven Schapen,
men moet bekennen dat sich gheen mensche des en heeft te beroemen. Maer maeckt
Godt ons oock alt'samen buyten ons toestemmen Wolven: wat mensch mach sich
self daer over beschuldighen, wroeghen, of verdoemen?
b Ueel meerder recht hebben dese dan om Gode als een onrechtvaerdigh Tyran te
haten, ende te misprijsen: dan d'andere om Godes genade te lieven ende te dancken.
c So alle Borghers eenre Steden met een doodtlijck fenijn vergeven waren, door
een zieckt-geneser, die fenijn hadde gestroyt in de ghemeene Fonteyne: ten eynde
hy eere soude begaen int toonen van sijn ghenesens konste: eenighe door hem weder
ghenesen sijnde, en souden niet veel oorsaecx hebben om den meester van sulcke
ghenesens weldaedt te bedancken. Maer souden al d'anderen, die daer door storven
ende eeuwelijck bedorven[,] sodanighen fenijnighen verderver oock niet rechtelijck
hebben te beclaghen?
d Uergiftet ons Godt alt'samen door Adams geboorte, buyten ons weten ende wille
met een wolfs nat[u]re: ende gheneest hy weynighen van ons allen door de
wedergeboorte in Christo met een schaeps-natuyre: wat eenre, wat danck behaelt
Godt hier inne door weldaet? Wat schulde hebben de meeste menighte hier inne door
eenighe misdaet?
e Schuldigh en is niemant, van dat hy niet en heeft ontfanghen, dat schrijft
Augustinus (de libe.arb.lib.3.cap.16.) Nu ist, na u volcks leere, so luttel in heur macht
geweest van Adam gheen wolven ghebooren te worden: als door Christum schapen
herboren te worden. Maer seght my doch, handelen wy nu niet van de middelen die
God gebruyckt int verkiesen eenigher menschen uyt vele, ter saligheydt?
Gereform. Calv.
25 Wy doen.
D. Koornh.
26 Wt menschen tusschen welcke onderscheyt is, so datter eenighe onder sijn die
goet eenighe die quaet sijn: eenighe die beter ende andere die argher sijn dan
d'anderen: Of uyt menschen die alt'samen volcomelijck quaedt sijn, daer af d'een
niet een hayr beter en is, noch argher, dan al d'andere?
Geref. Calv.
27 Dat laetste houden wy altsamen, niema[n]t uytgenomen, sijn wy uyt Adam
gants ende volcomelijck quaet, ende als va[n] wolfs nature ghebooren.
D. Coornhert.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

28 Sal dan Augustini segghen, daer de uwen veel af houden, by u eenigh gheloove
hebben: so valt al u leeren van de verkiesinghe als een ydel dingh, of name sonder
wesen in der asschen.
Gereform. Calv.
29 By wat redene?
D. Koornh.
30 So Augustinus schrijft (ad Simplicianum lib.1, quaest.2) Datter gheen keure
mach vallen inden dingen daer geen onderscheyt en is. Gheen wolf is beter of argher
van aert dan ander, so mach immers gheen keure vallen onder alle Wolven. Of can
uyt allen Wolven ee[n] gev[o]nden werde[n] van Schaeps natuere, om die uyt al
d'andere te verkiesen?
Gereform. Calv.
31 Gheensins. Merckt ghy dan self niet beter op Calvini woorden, by my stracks
verhaelt? die zeydt niet dat Godt onder den wolven eenighe schapen vint, die hy
daerom uyt d'andere soude verkiesen, so ghy droomt: maer hy seyt, dat hy uyt Wolven
Schapen maeckt.
D. Coornhert.
32 Ick drome niet, maer op die [w]oorden hebbe ick beter ghemerckt dan ghy self,
want vindt hy allen menschen wolven van eender aert, so en verkiest hy oock gheene
daer uyt om schapen te maken, maer neemt daer eenighe blindelijck uyte. Want daer
gheen onderscheyt en is, en mach gheen keure sijn, als Augustinus (iij.8.e) wel
schrijft. Die dan uyt wolven Schapen worden by gheluck of hazardt, sonder alle
verkiesinghe.
a Soo ontwijffelijck als dit uyt dese uwe leere moet volgen: soo plattelijck strijdt
dit teghen u leere selve, ick swijghe teghen de H. Schrift, want so soude Godt
niemandt uyt sijne voorsienigheyt tot saligheyt verkiesen: maer als een geblinthockte
Fortuyne het lot werpen, welck van alle die wolven hy veranderen soude in schapen.
Lieve zegt nu, streckt dese uwe leere tot eere Godes ende der menschen salicheyt?
wat mach teghen beyde meer strydich werden bevonden?
Geref. Calv.
33 Maer wat ongeschickten ende strydiger saken oock schuylen in u ghevoelen
tegen den gantschen woorde Godes, merckt ghy, so ick wel mercke, heel weynigh.
Seght dan, hout ghy, dat eenigh mensch sonder 't gheloove mach saligh worden?
D. Coornh.
34 Daer segghe ick metten Meester rondelijck neen toe, Marc.16, 16.
Geref. Calv.
35 Recht. Ist gheloof gheen gave Godes?
D. Coornhert.
36 Het is. Ephes.2, 8.
Gereform. Calv.
37 Dat wort den verkoorenen geschoncken ende niet anderen (A.C.ij.ca.) want
Godt en onrfermt hem over alle menschen niet (A.a.f.48.) schrijven hier mijn
met-broederen.
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Immers God heeft A.32. al van eeuwigheydt af besloten gehadt te schencken,
sommighen het rechtvaerdighmakende geloove, ende anderen maer een tydtlyck
gheloove, so dat dese volhardende in hare boosheyt, ende de aengebodene ghenade
Gods noch willen noch konnen in hare verdorventheyt aennemen, &c. A.E.artic.x.
sulcke syne gave, Eph.2.8. Phil.1.29. is God niemant schuldigh, die hyse geeft,
gheschiet ghenade, 'twelck hy niet en doet allen menschen, A.E.iiij.art. ende en hebben
sich niet te beklagen, wien gheschiet hier inne onrecht?
D. Koornh.
38 Niemanden, so d'anderen door't ontberen van die gave, niet met eeuwiger
verdoemenisse ende pijnen worden ghestraft, even soo weynigh als de ongheborene
onrecht geschiet, door't niet worden tot menschen: als die beneven het ontberen vande
eeuwighe saligheyt, oock d'eeuwige verdoemenisse ontbeeren.
a Maer nu ist heel een ander sake, want soo weynich schuldes als die verworpene
hebben, daer inne dat sy menschen gheboren zijn, dat zy vanden so[n]digen Adam
geboren zijn, dat sy ongelovige wolven ende geen onnosele schapen geboren zijn:
even so weynigh schults hebben zy, dat God heur nu sodanigh gheboren wesende
(so ghy leert) niet so wel als den verkorene en heeft beschoncken metten gave des
rechtvaerdighmaekende geloofs.
b So God heur mede, als den verkorenen, des voorsz. geloofs gave so aenboodt,
dat zy macht hadden, so wel om die aen te nemen, als om die te weygheren: wie sal
mogen den ghenen diese moetwillighlijck weygheren, van recht verdoemens waerdigh
te zijn, ontschuldighen? maer so God heur die gave niet aen en biedet, of soo
slappelijck dat zyse niet en vermoghen aen te nemen, of te ontfangen: wie sal heur
met redene, ja mette H. Schrift, als verdoemens waerdigh moghen beschuldigen?
c So staet u toe den menschen vroet te maken, dat sulcke ongheloovighe menschen
den Almoghende Gode die salighmakende gave des gheloofs, die God heur te geven
weygert (so uwe medebroeders, A.C.cap.ij.titu. schrijven hadde moghen zijns ondancx
ontweldigen: of dat sy die van yemant anders dan van Gode: 'tzy dan van heur selve
of van andere schepselen, hadden moghen bekomen: of dat God rechtvaerdelijcken
van yemant mach eysschen, 't gene hy hem niet en heeft willen gheven, noch oock
geen moghelijc[k]heydt om dat te verkrijghen: of soo ghy sulckx: of gheen van dien,
en mooght waerschijnlijc bewysen, al waert noch maer met reden (want hier in is u
de gantsche schrift doorgaens plat jeghen) soo sal openbaerlijck moeten blijcken,
dese uwe leere vande verkiesinge Godes, wederschriftelijck, onwarachtigh ende
valsch te wesen.
d` Daer teghen segghe ick hier mede, so ick terstont seyde, iiij.6. op u woorden
vant eeuwighe leven te schencken: na dien het gheloof is een gave Godes, ende niet
een nootdwa[n]g: dat het by den menschen niet min vrywilligh moet ontfangen
worden, dan God die gave vrywilligh gheeft: sulcx van aert wesende, datse den
menschen so weynigh, als Gode af ghedwonghen mach worden.
Geref. Calv.
39 Dits my wat vreemts om hooren, wat is schriftmatiger, dan dat God self als
allen goedt wesende, de eenighe oorsprong is van alle goede wercken, die in eenigh
mensche geschieden. Wildy daer mede teghen segghen?
D.V. Coornhert.
40 Neen, maer bekenne dat gaerne.
Geref. calv.
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41 Dats noch wel. Mach de mensche sich self goet maken sonder Gode?
D. Coornhert.
42 Geensins.
Geref. Calv.
43 Noch antwoort ghy met allen wel. Soo maeckt dan God den mensche goet,
sonder alle mede werckinge des menschen.
D. Coornhert.
44 Dat ontkenne ic, want anders leert ons God inde H. Schrift.
Geref. calv.
45 Ick al u met klare texten, sonder alle glosen, mijn segghen bewijsen: laet sien
dan, of ghy boven u vernuft, de godlijcke waerheydt? of boven haer u eygen
goetduncken, sult prijsen.
D. Koornh.
46 Wy sullent sien, na dat wy eerst sulle[n] vereenight zijn hier inne: te weten of
Godt zijne gheboden heeft ghegeven niet alleen de verkoorne, maer oock d'ander
menschen?
Gereform. Calv.
47 Allen menschen, oock den verworpelinghen. Maer met dien onderscheyde,
datse ghegeven zijn, die, op dat zy die onderhouden ende daer door leven: maer dese
alleenlijc, op dat sy niet te verontschuldigen wesen souden. So schrijven eenighe
vande onse, A. B.61.62. heeft God den mensche de wet der natueren gegheven om
dat hy die overtreden soude, ende de geschreven wet, om dat hy die overtreden ende
meerder zondaer soude werden dan hy te vooren was.
D. Koornh.
48 Int eerste vant onderhouden seghdy wel, maer int ander seghdy qualijck. Want
daer staet altydt by de wet, tot elck int algemeyn sprekende, op dat ghy die sout doen,
Deu.4, 1.13.5.31.6.1.3.7.11.8.1.etc. sulck doen beveelt ons oock God, die niet te
vergeefs en beveelt, Deut.4.6, 10.12.13.26.16. Matt.28.20.etc.
a So nu God yemant wat beval te doen, opte straf des d[o]ots, sonder hem macht
te gheven, om sulcx te volbrengen: als of God een blinde bevale wel te lesen, of een
kropel recht te gae[n]: wie sal niet moeten segghen sulck ghebodt niet alleen vergeefs,
maer oock tyrannisch te wesen? ist niet vergeefs gheboden, 'tgeen niet en mach
gheschieden? want sulck ghebodt soude van sulck een niet meer moghen ghedaen
worden: dan hy sich selve soude moghen beschuldighen van niet ghedaen te hebben,
'tgeen hy weet onmoghelijck om van hem ghedaen te worden.
b So s[o]ude de Goddelijcke wijsheyt in beyde dien deelen onwyselijck ghedaen
hebben, ende dat noch argher is, soo soude sulck mensche nootsakelijck sich self,
van't ghebodt
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niet gedaen te hebben, moeten als onnosel ontschuldighen: ende daer teghen Gode
moeten als een onrechtvaerdigh Tyran beschuldighen. Dats nu wel verde, dat de
geboden den verwerpelinghen ghegheven souden sijn, om heur niet te moghen
ontschuldigen. So ghy qualijck seyde. Weder-spreeckt dit, vermooghdyt.
Gheref. Calv.
49 Langhe daer op te blyven staen, soude der saken voortgang beletten. Seght
voort hebdy meer te segghen, op dat ick aen mijn voorgenomen bewijs mach comen.
D. Coornh.
50 Daer van dencke ick u niet langhe op te houden. So segghe ick dan mette H.
Schrift dat Godt de geboden allen menschen, die deselve ter ooren comen, sy zijn
dan verkorene of andere, heeft ghegeven, niet om te hooren alleenlijck, maer oock
omme die te doen.
Gereform. Calv.
Wy willent nu so nemen.
D. Coornh.
51 Neen, wy moetent nu so nemen, soo wy niet en willen opentlijck Libertiniseren
ende segghen: dat d'anderen, dien de wet niet en is gegeven omme die te doen: niet
en zondighen int laten van 'tghene heur niet en is bevolen te doen, want waer gheen
wet en is, daer en is oock gheen overtredinghe, Rom.4, 15.
Gereform. Calv.
51 Dat zy wyt van ons allen. Wildy yet meer segghen?
D. Coornhert.
50 Ia ick, alleen noch ditte, dwelck doch een is met het gheseyde: te weten, dat
wie eenigh middel wil, die wil oock het eynde, daer toe sulck middel noodigh is.
Gereform. Calv.
51 Dat is hier voor tusschen ons al bewillight, iij.42,b
D. Coornhert.
52 Het eynde waer toe de Heere ons sijn geboden heeft ghegeven, te weten, het
naeste eynde, is op dat wy die souden doen of volbrenghen metter daet: waer toe des
Heeren geboden het middel sijn.
Geref. Calv.
53 Ick can dat nu niet meer wederspreken, maer wilt voorder na-dencken.
D. Coornh.
54 Dat mooghdy t'uwen believen doen. Ick zie dat het u soo niet en dunckt over
der anderen zyde. Maer om gheen gat in dit ons werck open te laten, so suldy my
immers ten minsten wel toelaten: dat alle sulcx waerachtigh is over der verkoornen
zyde: so dat God dese sijn gheboden gheeft omme dat zy die souden doen?
a Want anders soude ghy moeten segghen, dat Godt niemanden sijne gheboden
gheeft, om die te doen so hy dat beveelt: ende midtsdien Gode logenstraffen in sijn
claere woorden: op dat ghy die soudet doen: want dat dan so niet en soude sijn; Dat
waer immers Godlasterlijck, ende daer en boven gantsch Libertijnsch.
Geref. Calv.
[5]5 So ist. Ick laet u dat toe in den verkorenen, te weten, dat Godes wil is dat zy
sullen doen 'tgheen hy heur ghebiedt te doen.
D. Coornhert.
56 Ende daer by mede, dat sulck ghebiede[n] Godes aen den verkorenen vergheefs
soude sijn ('twelck laster waer van den al-wijsen God te vermoeden) so sulckx na
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sijne Goddelijcke schickinghe voor den verkoornen niet een noodigh middel en waer,
om te komen ter gedestineerde saligheyt.
a Ick meent aldus, om immers te recht verstaen te worden: Iesus Christus is de
eenighe wegh ten levenwaert: sonder den welcken inne te gaen, niemant comen en
mach int eeuwigh leven. Nadien nu God den verkoornen beveelt dien eenighen wech
inne te gaen volherdelijck: so ist nodigh dat zy sulcx doen.
Gereform. Calv.
57 'tIs genoegh verclaert, al dat u seggen stemme ick u toe. Wildy meer seggen?
D. Koornh.
58 Nu niet van die sake. Laet hooren nu u beloofde bewijs uytklare texten der
Heylige Schrift: dat Godt den mensche alleen goedt maeckt, sonder alle
mede-werckinghe des menschen.
Geref. calv.
59 Ia. Dat mooghdy oock zien Aa.f.47. daer mijn met-broeders oock schrijven op
Ioan 1, 13. Dat so weynig als het inde macht is vande ouders, kinderen Gods voort
te brenghen of te maken: so weynigh staet het oock in de macht noch wille ofte
naerstigheyt van den mensche hem selve een kindt Godts te maken, &c. maer alleen
in de wille ende macht Gods, so't namelyck Godt belieft hem syner te ontfarmen.
Ende Godt en ontfarmt hem over alle Menschen niet.f.48. Daerom hoort ende antwoort
alst u is gheleghen, want mijne bewijs-redenen sijn vele ende krachtigh. Ende want
mijn gevoelen is dat de menschen quaet sijn eer zy goet worden: so wil icx aen den
gronde eerst beginnen, dats aen't dooden van onse quaetheyt of ontwordinghe van
'tghene wy van ons selve sijn: ende daer na comen aen't levendigh-maecken in ons
van Godes goetheyt of van't worden, dat Godes is ende wy niet en sijn van ons selven.
D. Coornhert.
60 U voortstel behaeght my, dat noemt de H. Schrift het quade te laten ende 't
goede te doen: of den ouden mensche te dooden, ende den nieuwen mensche te leven.
Gereform. Calv.
61 Let dan met aendacht opte redenen mijns mondes. Ick (seyt God) sal doot
s[l]aen, ende + ick sal levendigh maken: Ick sal wonden ende weder ghenesen. Wat
seghdy daer toe? Een ghewonde, 'tis waer, soude mede wat konnen doen tot sijn +Deut.32.39.
ghesont-maeckinghe, al en waer't maer int ghedoghen van des gheneesmeesters
handelinghe in sijn werck van ghenesen: maer wat vermach een doode te doen tot
het werck van sijn levend-makinge? Niet altoos. Waer blijft hier o[n]s alder mede
werckinghe tot ons levend-worden, ons werck segghe ick,die alt'samen in Adam
gantsch doot sijn?
a Ende op dat ghy niet en seght Moysen hier niet te spreken van den uyterlijcken
doot so hoort Petri verklaringhe deser sproken (1.Pet.3, 18) want Christus is eenmael
voor onse zonden ghestorven, de rechtvaerdighe voor d'onrechtvaerdighe: Op dat
hy ons soude

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

Cxciiir
Gode op-offeren, ghedoot sijnde na den vleesche, maer levendigh ghemaeckt sijnde
na den gheest.
b Dit is gheen eensame sproke, als der Romanisten of Luteranen: Hoc est, maer
behalven dese twee ghetuyghen maghmer sulcke meer lesen, 1 Reg.2, 6, Iob.5, 19,
Isa.19, 22. So besluyte ick dan, nadien God seydt, dat hy't doet, dat het de mensche
niet en doet.
D. Coornhert.
62 Dat ghy die sproken niet recht en verstaedt, versta ick uyt u onrecht te passe
brenghen der selver: 'twelck ghy licht hier uyt sult moghen verstaen. De menschen
sijn der gherechtigheyt doot, ende leven dan de zonde: of zy sijn de zonde doot, ende
leven dan de gherechtigheyt: of zy sijn na den lichame doodt, ende leven dan hier
gheen van beyden.
a Van de lijflijcke doot hoor ick wel dat ghy hier die sproke Petri niet en verstaet,
ende daer inne hebdy recht. Maer onrecht hebdy daer inne dat ghy den me[n]sche
gantsch doodt na de ziele acht, als hy om der zonden wille doot wort gheseyt, Ephe.
2, 1, want dan leeft de mensche de zonde noch: so oock de mensch, die de zonde
doot te sijn wort gheseyt, niet so gantsch doot en is, of hy en leeft noch d[e]
gherechtigheyt, Rom.6, 2, sulcks dat de mensch in allen ghevalle noch levendigh is
tusschen beyden, te weten, hy leeft, of de zonde, of de gerechtigheyt.
b Die dan al schoon door't leven der zonden, de gerechtigheyt sijn gestorven, sijn
so gants niet doodt, of zy en moghen Godes stemme hooren, Ioan 5, 25, ontwaecken.
Opstaen, hongheren ende geloven.
c Sijn zy heel doot die sulcke wercken noch mogen doen? Adam van't leven, dat
God is, vluchtende, ende d'onnoselheyt doodt sijnde, hoorde G[o]ds stemme, Gen,
3, 8, soo wordt oock den dooden bevolen wacker te sijn: Apo.3, 1, oock den slapenden
op te staen, ende op te rijsen van den dooden, Ephe. 5, 14, de verlooren zoon was
doodt, ende vergingh nochtans van hongher, Luc.15, 24, 15. So seyt oock de Heere
die in my ghelooft, al waer hy doot, hy sal leven, Ioan.11, 25. Doot sijnde moght hy
dan noch ghelooven.
d Dat zy alleen gheseyt tot bewijs dat ghy den rechten sinne van de voorsz. Sproken,
by u voort gebracht sijnde, so weynigh hebt verstaen: dat die sproken selve
krachtelijck uwe opinie wederspreken: so ick waer't noodigh, breeder te bewijsen
willigh ben. Maer want wy tot onsen voornemen haesten te komen: so antwoorde
i[c]k u nu op uwe ingevoerde sproken, met ghelijcke Schriftuere aldus:
e Godt beveelt ons door sijn verkoren vat: dat wy onse leden die opter aerden sijn
sullen doden, als namentlijck hoerderye, onreynigheyt, Colos.3, 5, etc. Uan sodanigh
bevelen Godes machmen veel meer erghens lesen. Psa.136, 9, Mat.16, 25, Ro.8, 13,
1 Pet.4, 1, 2. Daer ziedy claere texten, daer ons wert bevolen onsen ouden mensche
te dooden. Dat werck mach niet doen een die al gantsch doot is.
f Ick bekenne gaerne dat God over sijn zyde de ghene is, die 't quade of den ouden
mensche in ons doodet. Maer Godts beschreven woort seyt mede claerlijc ende
waerlijck dat de mensche sulcx bevolen werdt te doen, immers oock dat eenighe dat
al gedaen hebben ghehadt, Gal.5, 24. So moetmen hier dan segghen, dat Godt dit
werck van dooden in den mensche alleen doet, sonder eenige mede-werckinghe des
menschen, soo ghy't houdt. Ende daer beneven dan mede dat God onwijslijck, dats
gants vergeefs, den mensche sulck werck van dooden gebiet: nadien die niet altoos
daer toe en doet, noch en mach doen, 'twelck openbare lasteringhe waer.
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g Of men sal moeten toestemmen dat God, die den mensche sonder sijn toedoen
gheschapen heeft, gheen paerdt of muyle, die men moet breydelen ende tomen, maer
redelijck ende tot sijnen beelde, daer over hy niet met noodt-dwang, maer met
vrundelijck aen-raden ende aenlocken, ende met sijn vrywilligh toestemmen heeft
willen heerschen.
h Dat is sulcx over Godes zyde te bedencken. Maer over des menschen zyde salmen
dan oock moeten segghen, dat hy die nu uyt sijne onwijse jeuchdelijcke lusten
moetwillig Godes in-werckinghe ende heerschappye hadde verlaten: ende hy nu uyt
bevonden jammer ende noodt wederomme, van Gode eerst voorkomen ende
aenghesocht wesende, begheerlijck metten verloren zone d'aengheboden ghenade
aenneemt, ende met Gode sijn saligheydt werckt, dat sulck mensche niet saligh en
wert sonder sulck sijn mede-wercken.
Geref. Calv.
63 Langhe heb ick, die noch veel hebbe t[e] seggen, u ghehoort, hoort my nu
weder.
D. Koornh.
64 Gaerne. Dat mijn lang spreken was eens voor al noodigh, ende sal veel
lang-sprekens beletten.
Geref. Calv.
65 Wat doet het verlooren Schaep daer doch toe, dat de Herder 't Schaep gaet
soecken? Dit quam de Heere Christus doen, Mat.18.20, 10.6, 18, 11, 12, Pro.8.1, 2,
3, & c. Gen.3, 8, Isa.55, 1, etc.
D. Koornh.
66 Niet altoos: maer wat helpt het soecken, ja vinden, als de menschen den Herder
niet en willen navolghen, maer hem van nieuws wederomme verlaten? zy waren al
gevonden ende gheloovigh, die hem anderwerven verlieten, Ioan.6, 66, 67.
Nu wilde de selve Herder sijne ander schapen s[o] luttel met noot-dwang heurs
ondancx aen sich houde, dat hy oock de twaelf vraeghde of zy mede van hem self
wilden gaen? Des menschen bewillighen is dan daer toe mede noodi[g]h, nu God
eenmael ghewilt heeft dat hy den mensche niet sonder sijn mede-willen soude
salighen.
So keerde de verlooren zone ende de overspeeldersse uyt bevonden ghebreck
weder tot sijnen Uader, ende tot heur eerste man, Luc. 15, 17, 18, 19, 20, Oze.2, 7,
8. Doet de mensche niet altoos tot sijn wederkeeringhe: soo beveelt God onwijselijc
ende te vergeefs ons den Heere te soecken, Esa.55, 6. 1 Par.16, 11 2 Par.15, 12,
Psal.9, 11.68, 33, Isa.21, 12 51, 1, Amos 5, 6, Mat.6, 33, 77, & c. Is sulck ons werck
van den Heere te soecken niet in ons vermoghen, oock vergheefs: hoe salmen Gode
moghen verschoonen van soo menighmael den menschen een spottelijc ende zottelijck
werck te gebieden?
Gereform. Calv.
67 Godt die bekeert den Mensche. Wat
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mach of doet de mensche dan tot zijn bekeeringhe, soo leestmen daer af: Ende ghy
hebt wederomme heure herten bekeert: 3.Reg.18.37. ende noch: Bekeert ons Heere
ende wy sullen bekeert werder, (Tren.5.21. Psal.18.8, 79, 4.8. Ierem.31.18. Ghy sult
des meer mogen lesen, wat doet doch de mensch tot dit werck Godes van zijne
bekeeringe?
D. Coornhert.
68 Wat anders dan ghy daer selve verhaelt, te weten dat hy van sich self
vertwijfelende sich tot Gode keert ende bidt om recht bekeert te worden? daerom
seyt de Heere: ist dat ghy weder keert, so sal ick u bekeeren, Iere.15.19. siet meer
wildy deser gelijcken: Heere bekeert ons, daer den menschen werdt geboden sich
totten Heere te bekeeren, daer sy bidden om te mogen bekeert worden, ende daer sy
sich tot Gode bekeeren, Psal.79, 4, 8. Ier.31, 8, 20, 3, 14, Prov.1, 13. Isa.31, 6, 45,
22, Iere.15, 19, 35, 15, Ionas 3.8. Zach.1, 3, Malach.3, 7.
a Dit bekeeren tot God is niet een werck Godes alleen sonder menschen wercken.
Want God was noyt van sich selven afghekeert. 't En is oock gheen menschen werc
alleen sonder Gode, want dat vermagh geen mensch uyt sich alleen: maer 'tis Godes
ende des menschen werck te samen. Godes int aenporren, ende des menschen int
bewilligen, waer toe soude doch sulck so menighvuldigh bevelen Godes nut zijn: so
zij[n] wille niet en ware dat de afghekeerde mensche sich weder tot hem bekeerde?
of soot van Gode in des menschen vermogen niet en waer ghestelt met Go[d]e te
doe[n]e?
Gereform. Calv.
69 Uan selfs is, vermagh, noch heeft de mensche niet goets. Sal hy dan wat goets
zijn, vermoghen ofte hebben, dat moet hem alles van den goeden ende milden Gode
komen. Die schenckt om niet zijn goede gaven, die seyt, alder menschen doen
voor-komende. Ick sal dy verstant geven. Wie heeft Gode eerst wat gegeven, daer
mede hy Godes miltheyt voor quam zijne gaven waerdigh worde, of yet goets
verdiende? of hoe mogent gaven zijn, alst verdienst is? waer blijft hier aller menschen
doen? of wat is hier der menschen medewercken? Psal 31.8.67, 36. Ioel.2, 23.
Matt.7.11. Luc.1.73.74. Ioa.1.12.3.16.15, 16. Act.17, 25, Iac.1.5.17.Isa.50.5.etc.
D. Koornh.
70 Niet verdient de mensch aen Gode, niet altoos. God is alleen self alder goeden
overvloeyende borne ende springende adere. Hy gheeft ons allen, ontfanght van
niemande, Iob.35.7. wy zijnt alles, dat wy hebben ende vermogen, Gode schuldich,
van wien wyt eerst hebben ontfangen, 1.Cor.4.7, Ioan.3, 7. ende blijven voor Gode
al onnutte knechten, als wy noch alles, dat wy te doen schuldigh zijn, gedaen hebben,
Luc.17, 10. dat waerlijck selden gheschiet, is dat niet wel verde van yet te mogen
verdienen?
Geref. calv.
71 Ia gewisselijc, daer stemdy ten laetsten nu eenmael volkomelijck alle mijn
voortstelt toe: namentlijck dat God selve alleen alles doet ende werckt totter menschen
saligheyt: so dat de mensche gantselijck niet altoos daer toe en do[e]t: noch dat oock
des menschen mede-werckinge daer toe niet met allen van node en is, ende en is
daeromme ooc niet van noode yet meer daer af te spreken, alsoo wy nu volkomelijck
eens zijn in het stuck van de verkiesinghe. Laet ons dan voort varen totte verwerpinge
daer anderen.
D. Coornhert.
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72 Hola vrunt, sulck waent, die mist, soo doet ghy hier. 'tIs noch verde van hier
inne eens te zijn. Dat soudy bet ghemerckt hebben, so ghy wat beter hadt onthouden
'tgunt huyden opten drempel onses jegenwoordigen t'samensprekens is gheschiet int
spreken van dat woordeken: schencken, iiij.6. ghedenckt u so haest niet altoos daer
af?
Ghereform. Calv.
73 Met allen wel. Doe maeckte ghy onderscheyt tusschen yemanden wat te
schencken ende aen te dwinghen, seggende dat tot schencken behoeft des menschen
werck, namentlijck het begeerlijck of willigh ontfanghen, maer niet tot 'tgene wert
aengedwongen.
D. Coornhert.
74 Wel hebdy dat onthouwen, maer qualijck hebdy dit ghemerckt: Want begeerlijck
ontfangen is hier tot Godes gaven mede soo gants nodigen middel: dat niemant van
Gode eenige goede gaven: by u daer verhaelt andere meer, en verkrijgt: sonder dat
selve werck van begheerlijck ontfanghen, ja oock sonder het werck van behoeftigh
bidden, dat daer voor moet gaen. Lieve seght nu self ter goeder trouwen: zijn bidden
ende ontfanghen beyde geen wercken, doet hy niet wat die bidt, oock die ontfangt?
Gereform. Calv.
75 Wie mach dat [o]ntkennen?
D.V. Coornhert.
76 Wiens wercken zijn het behoeftigh bidden, ende het begeerlijck ontfangen:
Godes, of des menschen?
Geref. Calv.
77 God, die 'tselve alles alleen geeft ende des te min niet en heeft, en magh niet
behoeven, ontbreken, bidden noch ontfangen, die borne vliet uytwaerts, hy trect niet
inwaerts wien soude God oock bidden? ons bedelaers, die hem zijne gaven [o]f
bedelen? so medt wat soude zijn volheydt, daer af wijt alles ontfanghen? van wien
soude God, buyten ende sonder wien niet goets altoos en is: yet mogen ontfangen?
D. Koornh.
78 Daer inne zijn wyt nu beyde volkomelijck eens, dat noch het behoeftigh bidden,
noch het begeerlijck ontfangen geen van beyden wercken Godes zijn.
Geref. calv.
79 Wy zijn.
D. Coornhert.
80 Het zijn dan beyde menschelijcke wercken, soo dat niet God, maer de mensche
bidt ende ontfanget.
Gereform. Calv.
81 Het zijn, men maghs niet lochenen.
D. Coornhert.
82 So en machmen mede niet lochenen, dat God ons dat werc van bidden
uytdruckelijc beveelt, daer Christus seydt: Biddet, ende u sal ghegheven worden,
ende [t]ot veele meer andere plaetse[n] van ghelijcken.
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Mat.7, 7, 8, 9, 10. Isa.30, 19, Iere.19, 12, Mat.6, 6, 21, 22, Ioan.14, 13. 15, 7, 16. 1
Ioan.5, 14, etc.
Gereform. Calv.
83 't Is onlochbaer.
D. Coornhert.
84 'tIs mede onlochbaer dat dit menschelijc werck van bidden, soo nodighen middel
is tot sijn saligheyt: Dat gheen bejaert mensche (sulcke, ende niet onmondighe
kinderen, wert sulcx bevolen) sonder dit sijn werck van begheerlijck bidden eenighe
goede gaven verkrijgt, noch saligh wordt. Wat seghdy hier toe?
a Of merckt ghy nu dat ghy seghe riept, voor dat de strijdt recht was begonnen?
Of soudy nu u woort willen weder nemen, ende segghen dat dit gheen menschelijck
werck en is, of dat dit werck niet nodigh en is? Dat God niet gebeden wil sijn, of dat
hy't den menschen niet en heeft bevolen?
Gheref. Calv.
85 Wie mach dat seggen, sonder teghen de waerheyt te seggen? dat ick hoop my
wel te wachten.
D. Coornh.
86 So en mach oock niemant ontkennen, dat het ander werck des menschen oock
soo noodigh is tot goedtheydts verkrijgen, tot goet worden, tot vereenight te worden
met Gode, ende tot saligh worden, als het bidden selve, te weten het begheerlijck
ontfanghen ende bewaeren van de goede gaven Godes, wesende de wenschelijcke
vruchte des behoeftigh biddens.
a
Want nadien wy niet goedts en hebben van ons selven: soo en hebben wy niet
a
goedts dan door't middel van Godes gaven te ontfanghen, ende vrolijck aen te
Deu.33
nemen: 't welck ons, niet Godes werck is: so nu tusschen ons beyden ee[n]s te recht
is bewillight, tot welck ontfanghen mede noodighe middelen sijn Gode te genaken.
Christi woorden aen te b nemen, ja c Christum selve, met de d gave sijner gerechtigheyt
ende de e kindtschappe Godes int f woort des Godlijcken ghehoors ende g Christum bJoan 17 8, 3, 33.
c
1, 16, 12
die daer aen klopt des herten door te openen.
d
Ro.5, 17
Gereform. Calv.
e
Gal.4,
5
87 Dat en can ick u altsamen niet toestemmen, te weten, dat u segghen niet, dat f
1 Tes.2, 13.
wy niet goets en hebben, dan door't middel van Godes gaven te ontfanghen, 't
g
Apo.3, 20, &c.
welck ons werck is.
D. Coornhert.
88 Wat gebreeckt aen sulck mijn seggen?
Gereform. Calv.
89 Met allen veel. Dat wy alle redelijcke menschen sijn, dat wy een onsterflijcke
ziele hebben, dat wy met memorie, verstandenisse ende meer andere krachten der
zielen begaeft sijn boven alle andere sichtbaere schepselen: Hebben wy alle sulcks
niet van Gode?
D. Coornh.
90 Onghetwijffelt.
Geref. Calv.
Sijn dat gheen gaven?
D. Coornhert.
91 Heerlijcke ende Ed[e]le.
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Gereform. Calv.
Hebben wy die van Gode ontfanghen? Wy waren noch niet als Godt die gaven in
ons stortede, wat konden wy daer toe doen? Wy en wisten van ons selven niet, noch
van ons behoefte, hoe conden wy die begheeren? wat was hier dan ons medewercken
int verkrijghen van dese gaven Godes? Wat deden wy hier toe?
D. Koornh.
92 Niet altoos, dat bekenne ick u rondelijck.
Geref. calv.
93 Bekent dan oock rondelijck dat ghy op den drempel (so noemdy't) van dit ons
huydighe gespreck, groot ongelijck hebt ghehadt, int maken van uwen onderscheydt,
tusschen schencken ende aen-dwinghen, ende nu mede datter gheen gaven den
menschen gegeven en worden, sonder des menschen wercken van bidden ende
ontfanghen.
a Nadien ghy selve hier moet bekennen dat redelijckheyt, verstandelijckheyt ende
anders meer, Godes gaven sijn die de menschen heeft, ende dit nochtans alles sonder
menschelijck werck van bidden ende ontfanghen.
D. Coornh.
94 So wy doe, te weten int beginne ons tsamensprekens, oft oock nu, gesproken
hadden van de alghemeyne gaven Godes, daer mede God, eer wy waren, de
menschelijcke nature heeft veredelt ende verciert: Ick soude u onghetwijffelt hier
inne den strijdt te vollen gewonnen gheven ende mijn onghelijck vrymoedelijck
bekennen: want doe wy noch niet en waren, niet altoos dencken, willen, noch doen
en konden (so ghy recht segt) heeft God ons met die gaven voorsien: soo met het
pondeken des redelijckheyts, als oock met andere dergelijcke natuerlijcke gaven
meer.
a Maer nu en handelden wy metten eersten, als oock nu noch, niet van die
alghemeyne weldaden Godes, maer vande zonderlinghe, namentlijck van die gaven,
die overnatuerlijck sijn, ende niet en komen dan inden genen die nu al in wesen sijn,
menschen sijn, met die algemeyne gaven al begiftight sijn, ende al bejaert sijn: so
dat zy heur behoeften of gebreken moghen verstaen, Gode om sulcke sijne gaven
bidden, ende die met haer weten ende wille ontfangen ende aennemen mogen.
b Hier af spreken wy nu, namentlijck of wy die nu al sijn, tot het verkrijgen ende
het hebben van sulcke noodighe ende goede gaven, oock self wat doen, te weten het
bidden ende ontfanghen (dat niet Godes, maer menschen wercken sijn) dan niet. Het
hebben van de pondekens der natuerlijcke gaven die alghemeen ende buyten al onse
toedoen in ons sijn, en maeckt niemant deuchdelijck noch saligh: maer het hebben
van't ghewin soodanigher ontfangen pondekens doet ons worden goet ende saligh:
soo wederom het ontberen van sulck gewin of woecker, doet ons quaet ende onsaligh
worden. Dit salige ghewin en verkrijght gheen mensch ter werelt, sonder sijn
menschelijck werck int vlytigh besteden van sulck sijn pondeken, daer toe hy behoeft
verstant ende vermoghen. Dat zijn overnatuerlijcke gaven Godes, die ons daerom
beveelt te bidden, dats uyt waere kennisse onses ghebrecx der selver gaven.
d Die selve van Gode met betrouwen van verkrijghen te begeren: Ende die dan vande
milde hant des gaef-rijcken Godes blydelijc met danckbaerheyt te ontfanghen: Dit
sijn segghe ick n[o]ch, [o]nse wercken, niet daer doo[r]
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wy de gaven Godes verdienen, maer sonder welcke onse wercken, Godt die selve
niemant en wil gheven, ende vermits de selve (dats door't middel van de selve onse
bedelwercken, wy sulcke gaven moghen ontfanghen ende hebben, na de schickinghe
Godes, by hem eenmael besloten.
e Dit was oock het ghevoelen Augustini, als hy schreeft (de Predestina. sanctorum
lib.1, cap.5) Laet het schoon al natuerlyck zyn, het geloove te moghen hebben: Ist
hebben daerom natuerlyck? Elck een heeft het gelove niet, hoewel elck dat mach
hebben.
+
f Soo is nu Godes werck dat hy ons beveelt te bidden, dat hy ons om niet sijn
+
gaven aenbiet: Ende de selve ons behoeftighe bidders met betrouwen wil
VVat Godes, ende wat des
menschen
werck is in des
schencken. Maer des Menschen werck hier inne is, uyt bekent gebreck met
menschen
goet wercken.
vertrouwen op Godes ware beloften te bidden: ende die vry-ghevighe gaven Godes,
begheerlijck ende danckbaerlijck te ontfanghen. Hebdy daer yet jeghens, dat wil ick
hooren.
Geref. calv.
95 Met dese uwe breeder verclaringhe in desen soude ick breeder vernoeghen.
Maer wat ghy nu sult segghen en weet ick niet: wie+ van alle menschen mach seggen,
ick ben reyn? Wy behoeven da[n] altsamen wasschens. Dit belooft God te doene, +Pro.20, 9
daer hy seyt: Ick sal een reyn water op u gieten, ende ghy sult ghereynight werden
van alle uwe onreynigheyden, Ezec.36, 25. Dit is dan oock Godes werck alleen. Wat
can d'onreyne daer toe doen? Sich self noch meer ontreynighen door 't wasschen met
onreynigheyt?
D. Coornhert.
96 Reyn moghen zy sich te wesen segghen die suyver van herten sijn, ende God
sullen sien Mat.5, 8. Of belooft Christus die saligheyt [d]en ghenen die niet en is,
dats niemant? dat waer een spotlijcke belofte. Maer wy en handelen hier nu niet van
de volcomenheydt: Ende antwoorde daerom met een teghenvraghe, of David een
spotlijck ende ende onnoodigh werck dede: als hy inder waerheydt met herts-leyt
sijn groote onreynicheyt ziende, sonder vermoghen in sich te bevinden, om sich self
te reynighen, uyt een droevich, maer vast betrouwen den Heere badt? wascht my
noch meer van myn misdaedt, ende wascht my vande zonde, Psal.50, 4.
a Gebiedt Godt ons een onnoodigh of onmoghelijck werck, daer hy seyt: wascht
u, ende weest reyn, Isa.1, 16. Doet Godt dat werck alleen sonder ons mede-werckinge:
of ist in ons vermoghen niet om te doen, dat hy ons te doen beveelt: hoe suldy sulck
ernstigh bevelen Godes van spotlijckheyt ende zottigheyt verschonen?
b Immers Godt wijst ons daer oock self den middel tot sulck reyn worden aen:
namentlijck onse quaetheydt van sijnen ooghen wech te doen, van onse verkeertheyt
te rusten ende te leere weldoen. Sodanigher geboden vintmen in de H. Schrift niet
seltsaem, Isa.1, 16, Ier.4, 14, Mat.23, 26, Act.22, 16, 2Cor.7, 1, 1 Cor.5, 7, 2 Tim.2,
21, Iac.4, 8, Apoc.7, 14, die moet ghy alt'samen seggen vergeefs ende onwijslijck
gegeven te sijn (dat niet sonder lasteringhe des Alderhooghsten en mach gheschieden)
of ghy moet de waerheyt tot Godes eere eeren, ende [b]elijden dat in sulck werck de
mensche oock is een med[e]wercker Godes.
Geref. calv.
97 Dat de menschen, ja wy alle so sijn verdorven, dat wy gantschelyck onbequaem
tot eenigen goede, ende geneyght tot allen quade, voor de wedergeboorte, leeren niet
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alleen a[lle] onse Schribenten eendrachtelijck: maer oock mede onse Catechismus
selve (A.d.Ura.8) ja oock de Heere Christus: Die seyt naecktelij[c]: het en sy dan dat
yemant weder geboren werde so mach hy het rijcke Gods niet sien, Joan.3, 3.
a Nien siet, seyt de Heere, dats min dan[n]iet incomen, want voor dat de mensch
uyt dat nieuwe leven Godes is herbooren, soo is hy't goede gantschelijcken doot.
Wat mach een dode doch doen? wat mach hy meerder doen tot dese geestelijcke
geboorte: dan hy eerst dede tot sijn lijflijcke geboorte? niet altoos. Soo mach de
onherboren mensche ooc niet altoos doen tot dese wedergheboorte, sonder welcke
niemant het rijcke Godes en sal zien.
b Doet de mensche dan niet al[t]oos daer toe wie anders werckt dat alles dan Godt
selve alleen: die oock daerom alle eere ende danck toe-komt van dat salige werck
Godes, maer den mensche niet altoos. Suldy my hier ooc een eenigh woort weten
tegen te seggen?
D. Coornhert.
98 Wat uwe leeraren, oock u Catechismus teghen de waerheyt der H. Schrifturen
leeren, dat ghelt by my niet met allen. Dat zy openbare onwaerheydt leeren teghen
de H. Schrift van der menschen alghemeyn ende volcomen verderf door Adam ons
aen-gheerft, is hier voor (ij.18, etc.) by my genoeghsaem bewesen, meer bewijs
mooghdy sien int schrift vande vreemde zonde, etc.
a Immers in dit ghespreeck selve is noch volcomelijck by my bewesen (iiij.76)
dat de mensche noch vermoghen heeft om aen te nemen ende te ontfanghen de gaven
die Godt, onse bidden voorcomende, ons van selfs om niet aenbiet, ja oock dat hy
ons gebiedt daeromme te bidden, met beloften van ons die te sullen geven. Dit alles,
ende sulcx vele meer, is nu al tusschen ons ghebleken, uyt bewijs, niet van
menschelijcke, maer vande Goddelijcke Schriften selve.
b De mensche mach dan voor sijn wedergeboorte Gode bidden om sijn meerder
gave des geloofs, ende die van den milden aenbieder sijnre gaven, die de selve
trouwelijck belooft, verkrijghen: So wel als d'andere sijne heylsame gaven.
c Immers uyt de woorden Christi selve (die ghelden by my, ende daer toe come
ick nu) blijckt onwedersprekelijc datmen het gelove mach hebben voor den
wedergheboorte, want de wegh is voort eynde, alle nootlijck middel om yet te
verkrygen voor desselfs verkrijgen: dat is het werck voor des werckx vrucht, of wildy
daer teghen seggen?
Geref. C. Neen, het by-slapen gaet voort kinderen teelen, de moeder voor de
dochter.
D. Coornh.
99 Also. Nu seyt Christus selve, Ioan.12, 36. Dewijle ghy het licht hebt, so ghelooft
int licht: Op dat ghy Kinderen des Lichts mooght wesen. Daer noemt Christus self
hier het gelooven, int licht (dat Godt is) Psal.35, 1. Die wy niet en moghen zien noch
kennen dan in Godes licht, dat Christus sel
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ve is, Ioan.1.9. so dat die hem siet, oock den Vader siet, Ioa.14.9. een middel tot de
wedergheboorte.
100 Immers ooc daer geschreven staet: maer alle die hem aengenomen hebben,
dien heeft hy macht gegeven kinderen Godes te worden, Ioan.1.12. niemant neemt
Christum aen, sonder geloove, ende die hem aen neemt om een kint Godes te worden,
en is noch geen kint Godes, men heeft dan 'tgeloof al voor de wedergheboorte.
Geref. calv.
101 Die sproke en staen u d'onsen also niet toe, want daer macht staet, seggen
d'onse ooc beduyt te moghen worden voor waerdicheyt na de grieckse tale, ja Calvinus
seyt dat beter waer datmens also vertaelde, om te wederlegghen d'inventie der
Papisten die lelycken dese plaetse corrumperen: om dat ons maer de keure is gegeven,
om die weldaet te gebruycken, indient ons goet dunckt, ende trecken also uyt dit
woort de vrye wille, &c. Calv.Coment.Ioan.1.21.
D. Coornh.
102 My wondert dat ghy met dat schrijven Calvijns niet en hebt gheschroomt voort
te komen.
Gheref. calv.
103 Waeromme dat? verstady dan oock Griecx?
D. Koornh.
102 Voorwaer neen ick, niet een woort, om so te spreken: oft oock waerdigheyt
betekent, dan macht, dat gelt my in dit mijn voorgenomen bewijs gelijcke vele, maer
ist niet een onschamele vermetelheyt, dat Calvijn daer voort brengt voor redene
waerom het beter waer, datmen in plaetse van macht, daer stelde waerdigheyt?
a Om te wederleggen (seyt hy) der Papisten inventie, die daer de vrye wille uyt
willen trecken, seker so alle overstetters der H. Schrift daer sy schijnt twee-sinnigh
in woorden, die sinne liever sullen stellen, die meest soude dienen om de leeringhe
heurder wedersaken te krencken: wat Bybel sullen wy ten laetsten hebben? sal ons
de H. Schrift eyndelijc doort spreken va[n] een Babelsche werretale oock eenige
sekerheyt mogen voor houden.
b Maer weder keerende ter saken van dese uytwanderinghe: so sietmen
ontwijfelijcken in die woorden, soo wel van Christo, als van de Euangelist Ioanne:
dat die kinderen des lichts of kinderen Godes worden, die al voor die kintschappe of
de wedergeboorte geloovigh zijn: want door middel van't gheloove komen sy tot die
geestelijcke geboorte. Voort aennemen Christi en is niemant een kindt Godes.
c Doort gheloof in Christo Iesu zydy seyt Paulus Gal.3.26. altsamen kinderen
Godes, moeten sy dan niet eerst gheloovigh wesen eer sy kinderen Godes mogen
wesen? Ooc mach niemant sonder 'tgeloof Christum aennemen. Nu seyt d'Euangelist
self uytdruckelijck: alle die hem aennemen die gaf hy macht (laet het nu na u luyder
sinne, noch maer waerdigheyt heten, het doet my hier even vele) om kinderen Godes
te worden, (namentlijck) die in zynen name ghelooven, Ioan.1.12. voor dat sy kinderen
Godes worden, en zijn zijt niet,voor dat zijt worden syn sy ghelovigh ende gelooven
in zijnen name.
d Dit werck van gelooven doet de gelovige selfs mede tot zijn weder-gheboorte,
want menschen, (niet d'alwetende God) gheloven in Christi name, menschen zijnt
oock, te weten ghelovige die Christum aennemen. Sijn daer n[ie]t voor de handt twee
menschelijcke wercken (ick souder meer konnen noemen) te weten gheloven ende
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Christum aen te nemen, die de mensche selve, als nodighe middelen, doet voor sijn
wedergeboorte om daer toe te gheraken?
e Sijn dat beyde geen goede wercken? vermoghen dit de gene die (na uwes
Catechisimi dool-leringhe) door Adams verderf gantselijck onbequaem syn tot eenigen
goede? nochtans blijckt hier vastelijck dat menschen die noch onherboren sijn sulcke
goede wercken, niet alleenlijck wel vermogen, maer oock doen. V Catechismus ende
uwe leeraren, leeren dan hier inne onwaerheyt.
f So leren sy mede een verderflijcke onwaerheydt in dese uwe opinie, dat God
door sijn eyghen werck alleen, sonder alle mede-werckinge der menschen, eenige
der selver saligh maeckt: ende dat int voornaemste werck onser salighmakinghe, te
weten in de wedergeboorte, soo hier nu is bewesen, dat God niemant en wederbaert,
sonder des menschen medewerckinghe van geloven ende Christum aen te nemen.
Nu heb ick mijn meyninge geseyt ende bewesen. Laet hooren wat ghy daer teghen
vermooght.
Geref. Calv.
105 Hoort dan. Dat sonder herbooren te worden, niemant en mach salich worden,
zijn wy't eens inne: ende nu oock niet heel oneens, dat de mensch niet, sonder zijn
medewercken van in Christum te gelooven ende Christum aen te nemen, herboren
wort.
a Hier komt dat ick wil seggen. Ghy hebt my bekent dat het gheloove een gave
Godes is, iiij.36. sonder die gave en wert dan niemant herboren, ende tot het
verkrijghen van die gave Godes, en doet de mensche niet altoos. So volght wel dat
de mensch sonder alle zijn werc saligh wort gemaect alleen van Gode door dat zijn
beschencken metten gave des geloofs: 'twelck dan eygener aert den geloovigen
mensche so nootsaeckt in Christum te ghelooven ende hem aen te nemen: dat hy
sulcx gheen van beyden mach laten.
b Want niet de mensche, maer 'tgheloove in den mensche, sulcx beyde werct, moet
ghy nu niet nootsakelijck bekennen dat God den verkorenen sonder alle
medewerckinghe der selver, self alleen saligh maeckt? ende dit is nu ons
ho[o]ft-geschille, dit bewijs ick nu volkomelijck, wat ghebreeckt daer nu meer aen?
D. Coornh.
106 'tIs al weer aen 'toude. Het en stondt in dijn machte niet datstu niet uyt Adam
soude gheboren worden: maer het is in dijn machte datstu in Christum geloofste
schrijft Augustin.Concio.j. de prima parte Psa. 70. niemant, dan die self noyt yet
heeft gedocht, of eenigh dingh bewillight, mach lochenen dat dencken ende
toestemmen in dese sake menschen wercken zijn, sonder beyde dese wercken des
menschen en gelooft niemandt. Want het gelooven is self niet anders dan met
toestemminge dencken, soo Augustinus wel
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schrijft, de Predestin. Sanctorum. Lib.j.cap.20.
a Soo ghy vermooght te bewijsen, dat het w[a]re gheloove een ingheplante nootsake
ware, in d'eene mensche ende niet in d'anderen: ghelijck als de redelijckheyt die niet
in den gheboren sotten is, maer inden welgeboren menschen, soo dat om gheen der
selver macht en staet gheen redelijcke menschen te wesen, maer moeten nootsakelijck,
weder sy willen dan niet, redelijck wesen, als sy tot desselfs ghebruyck komen: of
waert oock dat het geloof inden verkorenen quame door sodanigen van buyten
innekomende dwang-macht, dat het buyten ende sonder haer bewilligen heur worde
aenghedwongen ende d'anderen niet: u seggen soude in beyde dese ghevallen met
eenighe waerschijnlijckheydt verselt te wesen schijnen.
b Maer wat schijn van waerheyt mach daer inne doch wesen, nu ghy selve uyter
Heylige Schriftueren teghen u selve voort brengt dat het gheloof een gave Godes is?
is een gave nootsakelijckheydt? of machmens te recht een gave noemen, dat
dwang-macht is, of tuyght ons de H. Schrift nergens, dat veele menschen de
aengeboden salighmakende gaven Godes weygeren?
c Sy weygeren die, die Gode niet en willen hooren, Iere.14.13. ende hoe sullen sy
hem ghelooven, dien sy niet en hebben ghehoort? Rom.10.14. tuyght dit de H. Schrift
niet? ja zy waerlijck, so overvloedelijck als klaerlijck. Ia oock dat veele al vele gaven
ontfangen gehadt hebbende, die weder verworpen hebben gehadt, Ioan.6.66.
+
d God biet zijn gaven int algemeen allen menschen aen, Mat.22.9.1. Ioan.2.2.
+
Tit.2.11. Mat.11.28. Act. 17.30.31. Rom.2.4. Mar.16.15. Pro.1.23. Hose.11.3.4.
God biet zijn genade int
Isai.65.1.2.26.10.30.18. Sap.11.24. dat alle menschen die niet en willen aennemen alghemeen aen.
noch aen en nemen, en behoeft gheen bewijs, waren Gods gaven nootsaec of
dwang-macht, so mosten alle menschen die hebben, ic spreke nu niet vande
natuyrlijcke, maer van overnatuyrlijcke gaven, als des geloofs ende dergelijcken
meer.
Geref. Calv.
107 Waer by komet dan dat alle menschen dese gaven niet en hebben?
D. Coornhert.
108 Waer by anders, dan dat alle menschen die niet aen en nemen, maer
weygheren? of dat eenighe die oock na het ontfang deselve verwerpen? ende dat God
zijn gaven niemant en wil aendwingen?
Gereform. Calv.
109 Neen, het komt daer by datse alle menschen int alghemeen niet aengheboden
en worden, maer sonderlinge de gave des gheloofs niet, daer af wy nu spreken. Of
so heur die wert aengheboden, dat de selve eenighe so slappelijck wert aengeboden,
dat sy die niet en vermoghen aen te nemen: of maer een tijdtlijck gheloof, dat niet
volherdelijck in heur mach blijven, soo Sturmius schrijft ende by my hier voor uyt
hem is verhaelt iiij.37. oock schreven d'onse dat sommige werden beroepen met een
beroepinge die zy metten uytverkorenen ghemeyn hebben, maer niet na het voornemen
der verkiesinghe, dienende hen nochtans voor so vele, dat zy niet onschuldigh en
zyn, ja boos zijnde daer deur meer verargert worden, A.E.artic.8.
D. Koornh.
110 Dat is hier vooren oock al eenmael by+ my onwaer te zijn bewesen: ende dat
en is by u niet vernieut tot Gods eere, die wy horen s[n] als voor oogen te hebben. +Siet vj.87.
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Lochendy hier mede niet het ghene de Goddelijcke schrift so opentlijck betuyght?
die seyt (als ick betoont hebbe) dat God int algemeen zijn gaven aenbiedt.
a U ander seggen is niet beter van't slappelijck aenbieden. Is dat anders dan of
God onder eenen milden schijn, de gave des gheloofs veelen aenboot, maer heur
'tvermogen onthielt om die aen te nemen? dat meyn ick is vanden milden ghever alre
goede gaven een gierigen ende gheveynsden hypocrijt ghemaeckt, die inden sdchijn
aenbiet te gheven, 'twelck hy besloten heeft niet te geven.
b Wat heeft oock u derde seggen anders inne, dan dat het den ghetrouwen Gode
met bedrogh beschuldight? wie soude mey[n]en dat d'eenvuldige God valsche gaven
soude gheven, dat is een tijdtlijck gheloof, dat niet salighen en mach onder den schijn,
van een rechtvaerdighmakende gheloove. Soude de rijcke ende goede God dan oock
sulcke bedrieghelijcke ende valsche hagemunten in zijnen Hemel-salighe schatkamere
hebben, te weten gheloof dat tydtlijck, valsch ende heyloos is?
c Dese schandelijcke, maer nootvolgelijcke stucken, brengen de voorseyde uwe
woorden mede, Summa biedet God d'anderen des rechtvaerdighmaeckene ghelo[o]fs
gave niet aen met ernst ende trouwe, so dat zijt niet en mogen ontfangen ende
aennemen: hoe sal hyse rechtvaerdelijcken moghen verdoemen, om dat zy niet en
hebben, 'tgeen sy alleen van hem mochten hebben, diet heur niet en heeft willen
gheven?
d Hevet God heur oock met ernst uyt genade te gheven aen gheboden als een vrye
gave, maer die niet in heur ghenoodtsaeckt noch gheweldelijck aengedwonghen, zijn
zy: die de heylsame gave moetwillich versmaet hebben, dan oock niet rechtvaerdelijck
verwerpens ende verdoemens waerdigh? maer worden oock de ghene die de selve
gave des gheloofs heur te schenc om niet aengeboden zijnde vanden miltghevighen
Gode, begeerlijck ende danckbaerlijck ontfangen ende aen-nemen, die ghenade
deelachtigh, sonder sulck heur werck van begeeren, ontfangen, ende aen-nemen?
Gereform. Calv.
111 Wel, laet de mensch sonder sulck zijn werck niet herbooren zijn noch oock
niet komen int ware leven: wat baet leven ende macht, sonder wille? niemant en doet
eenigh werck, bekendy self, sonder sulcx te willen. Nu, daer sy noch al leven, macht
ende ooc wille om wat te doen: hoe mach yemant yet goets willen, swijghe doen,
sonder een goet dat's een waer verstant? men weet immers wel dat, hoe de vuyrighe,
maer blinde yver, den verdoolden sneller buyten den wegh doet loopen, hoe hem die
verder doet af wijcken van den rechten weghe.
D. Koornh.
112 Al dat u seggen stemme ick u toe, maer wat wildy daer uyt besluyten?
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Geref. C.
113 Aenghemerckt sonder recht verstandt, de mensche niet magh doen dat recht
is maer moet doen 'tgeen onrecht is: ende alle onrecht doen, dat is alle zonde, den
mensche moet quader maecken: so besluyt ick dat de mensche voor al behoeft ware
onderwijsinghe eer hy yet mach doen: dat voorderen soude moghen tot Christum te
komen, in den welcken onse saligheyt alleen is gelegen.
D. Coornhert.
114 Laet dit al mede toeghestemt zijn: wat daer na meer?
Gereform. Calv.
115 Dat hoort uyt Christo selve, die seyt: niemant en mach tot my komen, ten sy
dan dat de de Vader die my heeft ghesonden, hem trecke, Ioan.6.44. daer hoordy
onmogelijcheyt om tot onse saligheyt te komen, sonder des Uaders trecken.
a Lieve wat doet ja vermagh de mensch dan met zijn lopen ende wercken? 'thangt
alles aen des Uaders trecken alleen, ende sluyte daer uyt ontwijfelijck, volgens mijn
gantse voortstel, dat God alleen, sonder eenigh menschelijck mede-wercken den
verkoornen saligh maeckt: ende achte dat wy daer mede dit gheschille nu sullen
eynden: want u ende alle de werelt onmogelijck is dit mijn besluyt te wederleggen.
D. Coornhert.
116 Uermetenheydt maeckt gheen vastigheyt, noch vrymoedigh wanen, geen
ontwijfelijck weten.
Gereform. Calv.
117 Wat dingh? soudy Christi woorden, dats de waerheyt selve, dan derren bestaen
te wederspreken?
D. Koornh.
118 Neen, des hebbe ick wil noch macht, maer wel om u misverstant van die ware
woorden Christi, met Christi waerheyt, in die zijne woorden selve, te ontdecken. De
Heere Christus seyt voort stracx daer aen: In den Propheten is gheschreven: ende sy
sullen alle van Gode gheleert wesen. Ioan.6.45. daer verklaert Christus selve de
wijse, van des Uaders trecken: te weten, dat God selve den menschen treckt, door
zijne leeringhe des geests, hout ghy't anders?
Geref. Calv.
119 Neen, maer oock alsoo, want dat is krachtelijck trecken.
D. Coornhert.
+
120 Recht. Daer op seyt Christus dese woorden: alle diet vanden Vader heeft
+
ghehoort ende gheleert, die komt tot my.
Ioa.6.45.
Gereform. Calv.
121 'tIs so. Dit is oock mijn eygen seggen, want dat en is gheen letterlijck trecken,
gheen slap trecken, maer so krachtigen trecken: dat het niet vergeefs en is, maer
dadelijck tot Christum doet komen, wat mocht ghy meer teghen u selve ende voor
my voortbrengen?
a Treckt God den zijnen selve soo krachtelijck tot Christum: wat doen sy meer in
dat komen tot Christum: dan het yser doet, in het komen aen den zeynsteen, die dat
krachtelijck tot sich treckt? siedy hier oock wel wat ghy seght?
D. Coornhart.
122 Ghy sult nu moghen hooren, of ick, dan ghy niet en siet wat ick segge, soo
ghy my maer rondelijc wilt antwoorden op 'tgene ick u wil seggen.
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Geref. Calv.
123 Gheen ding liever, want my verlangt te sien hoe ghy't sult mogen beginnen,
swijge volbrenghen, u selve: sonder de waerheydt te wederstaen, uyt dese uwe
benautheyt te redderen.
D. Koornh.
124 Daer staet: alle die't vanden Vader heeft ghehoort ende geleert, die komt tot
my, nu vrage ick u, of horen ende leeren een werc is, of een lijden?
Gereform. Calv.
125 Geen werck, maer een luyden: want het spreken ende onderwysen is het werck
daer sulck lijden een nootlijck aenhangh af is. Dit werc doet God, die daer leert, maer
de mens die onderwesen wort, lydet dat.
D. Coornhert.
126 Wordt oock yemant onderwesen met voordering in 'tgene hem gheleert wert,
sonder te verstaen, de leeringe die hy hoort?
Geref. Calv.
127 Gheensins, want hooren sonder verstaen, is vergeefs.
D. Coornh.
128 Om 'tgene men hoort te verstaen, is dan wat anders nodigh.
Geref. Calv.
129 Wat?
D. Koornh.
130 Begeerte om te leeren, stille toeluysteringe, ende aendachtigh opmercken op
'tgene datter wort gheleert, want of een schoolmeester hondert lessen daeghs dede
om zijne jongheren te onderwijsen: so sullen geen der selver zijn leringe verstaen
noch door gheleert worden: die onder de lessen onderlingen sitten klappen of op
andere saken dencken: sonder heur werck daer toe te doen, van stil toeluysteren ende
aendachtigh opmercken vande lessen: maer die sulck heur werck selve mede tot des
Schoolmeesters werck doen, dese alleen sullen zijn leeringe verstaen ende daer door
geleert werden ende niet d'andere, ist anders, so spreeckt.
Gereform. Calv.
131 'tIs waerheyt, daer tegen wil ick niet spreken.
D. Koornh.
132 Soot met sulck hooren toegaet, so gaet het oock toe met het leeren der jongeren,
men hoort om 'tgehoorde te leeren doen, ende niet alleen om datmens soude weten.
So wie zijn (des vaders) wille wil doen, die sal verstaen of dese leere uyt Gode is,
dan of ick uyt myn selve spreke. Ioan.7.17. Bloot weten is ydel ende werckt niet dan
wroegen, maer het gene men weet te doen, brenght tot rustigh ghenoeghen.
a Den Uader leert ons den sone kenne, ende dat op dat wy tot den sone souden
gaen, niet om een bloote kennisse te hebben van Christo met klappen: maer om door
liefde tot hem te komen int volghen van Christi voetstappen. Seght nu mede of dit
leeren verstaen int vernuft van Christi ootmoedigheyt, Matth.11.29. sachtmoedigheydt
ende goedigheydt oock ghenoeghsaem is alleen,
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sonder in die verstaen woorden te blijven, Ioan. 8.32. met stadigh betrachten, Psal.1.2.
op sulcke leeringhe vande Wet des Heeren, ende die door dadelijck hanteren oock
te leeren doen, dat is, sonder begheerlijck ende volherdelijc tot Christum te gaen,
om te komen tot christum?
b Dit werck van leeren doen, ende van't doen der dinghen diemen eerst leert vestaen,
is het eynde daer toe het leeren verstaen, het nodighe middel is, so anders de
wetenschap opblaest, maer die liefde, begeerlijck 'tgeweten goet volbrengende,
stichtet, 1.Cor 8, 1. Daeromme seyde Christus niet: saligh suldy zijn so ghy dit weet:
neen, maer hy seyt: saligh zuldy zijn, ist dat ghy dit weet ende ist dat ghy't doet,
Ioan.13.17.
c Ontkent nu mooghdy (want wederspreken en maght niemant) dat dit werck van
so vanden Uader te hooren met aendachtich opmercken, ende 'tgehoorde dadelijck
te leeren oeffenen metten wercken, niet Godes, maer des menschen wercken zijn,
sonder de welcke niemant tot Christum, ende door Christum tot Gode, de saligheyt
en mach komen: ende siet nu of ghy, dan ick, de man zijt, die niet en siet wat hy seyt.
Geref. Calv.
133 Ick mercke nu meer dan ick te vooren wel konde mercken. De veroude opinie
is een voor-oordeel, ende dit, een duystere nevel in der menschen ghesichte. Te
ontkennen dat dit menschelijcke wercken zijn, mach ick niet, sonder te segghen dat
die alwijse God dan yemant wat soude leeren. Dat waer lasteringhe Godes, van wie
soude die moghen leeren?
a De mensche ist dan die van Gode leert. Dat en mach niet geschieden sonder des
menschen mede-werckinghe van opmercken ende hanteeren van 'tgene is verstaen.
Hey hoe verkeerdelijck hebbe ick die sproke tot noch toe verstaen?
b Doch vintmen menighte van andere sproken mijn ghevoelen uytdruckende, als
om een of twee te verhalen alleenlijck, met aenwijsinghe van meer anderen: Ick ben
dyn Heere God, leerende dy nutte saken: Isa.48. 17. ende noch, die den mensche
wetenschap leere, Psal.93, 10, 24, 9. Ierem.31.34.34. Ioan.3.9, 15, 15, 25, 13, 1, 2,
20.27, etc. Daer sietmen klaerlijck dat Godt den menschen leert, dats onderwijst, dat
is ontwijfelijck Godes werck, ende daer en wert geen verhael altoos gemaect van des
menschen wercken, te weten hooren om te verstaen, ende leeren om te doen.
D. Coornhert.
134 Maer wie verstaet niet, al staet dat daer niet by, dat sulck menschen werck
daer by verstaen moet worden? dit hebbe ick nu genoegh bewesen. Maer om u immers
vol te doen met Schriftuyrlijck bewijs. Soo en meen ick niet u onbekent te zijn: dat
niemant begheeren mach te leeren, 'tgeen hy nu al weet, of ten minsten waent te
weten: ende dat mitsdien voor al, om te worden van Gode gheleert, van noode is,
ware kennisse van eygen onwetenheyt, ende dien volgende begeert om gheleert te
worden.
Gheref. calv.
135 Dat brengt mede Marien lof-zangh: hy heeft den hongerighen met goederen
vervult, ende de rycken ydel gelaten, Luc.1.53 van ghelijcken Christi woorden: saligh
zyn zy die hongheren ende dorsten na de gerechtigheyt want sy syllen versaet worden,
Matt.5.6.
D. Coornh.
136 'tIs recht gheseydt, maer niet recht waert gheseyt somen sulck hongeren na
goederen, of na de gerechtigheyt, seyde een werc Godes te wesen, die self alder
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goederen borne, ende self de ghereghtigheydt is, daerom men oock niet met waerheyt
en mach seggen: dat de mensche van Gode inder waerheydt gheleert wert: sonder
zijn menschelijck werc van begeeren gheleert te worden.
Of houd v dat begeeren self oock niet en is een menschelijck werck maer
eyghentlijck een werck Godes?
Gereform. Calv.
137 Neen, God is alre goederen volheydt selve, die mach niet begheeren wat te
hebben, maer heeft lust om zijn goederen uyt te deylen ende anderen te gheven.
D. Koornh.
138 Dats recht gheantwoort. Nu vintmen tot veel plaetsen inde H. Schrift, dat de
menschen begeeren van Gode geleert te worden: Heere roept de Psalmista, wyst my
dyne weghen ende leert my dyne paden, Psal.142.10. Item, leert my dynen wille doen,
want du biste myn God, 142, 10.118.34.12.66.108.64, 68, 124, 135, Dit zijn de
menschen die heur herte neyghen, Pro.2, 2. om wysheyt te verstaen, want sy wetende
dat sy die van doen hebben, die van Gode begheeren, (Iac.1.3. als oft gelt waer
soecken, ende als schatten, na delven. Dan vinden zy de vreese des Heeren, ende sy
verstaen de kennisse Godes, Prov.2.5. want de Heere gheeft wysheydt, Prov.2.6.
a Ia dese gave geeft de Heere, maer niet den waenwijsen diese niet en begeeren,
want hyse daer voor verberght, Matt.11.25, maer den ghenen diese so begheeren
ende vlytelijck naspeuren, soo en leert dan immers Godt den mensche niet, sonder
sulck werck of medewerck des menschen.
b Niet en geeftse God sonder der menschen werck van des Heeren woort aen te
nemen, so Christus spreeckt: die woorden die du my hebste ghegheven, hebbe ick
heur ghegheven, ende sy hebbense aengenomen, Ioan.17.18. niet sonder het werc
dan opt woort te mercken, vaet metten coren ende hoort (seydt God) myn stemme,
merckt daer op, ende hoort myne uytsprake, Isa.28, 23, Psa.77.1: Prov.4, 1, 5, 1, 7,
24, Isa.34, 1, 51, 7, niet sonder het werck van Godes onderwijsinge aen te nemen:
ende die zijne voeten genaken, sullen zijn onderwijsinghe aennemen: Deut.33.3.
Luc.10.39, Pro.2, 1, 8, 10, 19, 20. Act.17, 11, 1, Thes.2, 13. ende niet sonder het
werck des menschen van het woort te bewaren ende metter daet te volbrengen, na
Christi woorden, Matt.7.24. Alle die dese mijne woorden hoort, ende de selve doet,
sal ghele
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ken worden by eenen wysen man, &c. ende na Pauli woorden: daer met de heele
Schrift over een stemt: want des wets hoorders en zyn niet rechtvaerdigh by Gode:
maer des wets doenders sullen gerechtvaerdicht worden. Rom.2.13. Exo.23.21.22.
Deu.6.6.28.1.2, 13, 14.29.9, Iosue 1, 8, Psal.33.13, 14, 15 Prov.5, 21, 5, 2. Iere.7,
23. Matt.13, 23, Luc.11, 28, etc.
c Ghy hebt aen dit kleyne deelken nu moghen mercken, dat God niet sonder der
menschen mede-wercken, na zijne instellinge ende woort, den mensche saligh maeckt:
daer u volck soo hart jeghen strijdet, waer by ghy oock licht kont vermoeden hoe
ghereet my soude vallen, sulcx mede van alle d'ander middelen tot de gheheele
afstervinghe vant quade nodigh zijnde: vastelijck ende klaerlijck mette H. Schrift te
bewijsen, soot u beliefde.
d Anders waert tijdt om int ander deel te treden, namentlijck vande goetwordinghe
der verkoornen Godes. Die God oock niet levendich maeckt door de wedergeboorte
met des daer aen kleeft, sonder mede werckinghe der selver.
Geref. calv.
139 Het is al laet, 'tsoude noch lanc vallen, uyt dit deel sie ick, soo ghy recht seght,
doch by na, hoe dat het met alle d'andere middelen te werck soude gaen, sonderling
oock, na dien ick daer af al een proef hebbe ghesien, als wy handelden vande gave
des geloofs, ende vande wedergeboorte selve, iiij.88.
a Want daer inne en soude ick immers niet ghewaent hebben dat de mensche yet
mede werckt. Nu my die meyning ontvallen is, en soude ick mijn ghevoelen, niet
soo veel, als te vooren, in d'ander middelen konnen betrouwen. Ick wil die nu self
by my selfs natrachten, 'teen tegen het ander overlegghen, ende marghen, ghevet
God, u wel weder teghen werpen, so ick yet bevinde dat my daer niet en mach
vernoeghen. Het moet eerst wel overweghen zijn voort af, ofte toestemmen, want
het zijn wichtighe saken die wy handelen.
D. Coornh.
140 Het zijn, daeromme soot u niet te spade en is, noch en verdriet, ten sal my
niet verdrieten ten vollen noch af te handelen. Het gheseyde, sal 'tgunt noch te seggen
staet, te korter doen worden, want ons soude noch staen te handelen vande middelen
waer door oock hoe God leert, ende van zijne leeringhs krachtighe beweginge: te
weten vermits zijn verlichtinghe, openinghe van herte, ooghe ende verstant: Item
door des Euangeliums verkondiginghe, nopende de Historiale kennisse Christi in
zijn wandel ende leeringe van al dat ter saligheyt om weten nodigh is: van ghelijcken
van Godes krachtige werckinge inder menschen zielen, daer God der herten hardigheyt
vermorwet, tot berou beweget, de hertstochten verandert ende vernieut uyt
vleeschelijcke in geestelijcke: werckende, vermidts waerheydts kennisse, hate ter
zonden ende liefde ter deughden, daer dan uyt voortkomt eenen Godsalighen wandel
ende volherdinghe ten eynde toe in heyligheydt ende gherechtigheyt die Gode
aenghenaem is alle de daghen heurs levens.
a Die en de dergelijcke strucken meer souden noch, om een volkomen werck te
maecken, tusschen ons moeten afghehandelt worden. In alle ende elck der selver
God niet en werct sonder der menschen mede werckinge, soo ic mede bereyt ben
metter H. Schrift te bewijsen, soo't u belieft.
Gereform. Calv.
141 Het zijn altsamen handelwaerdige saken: maer die alle naer eysch te volvoeren,
soude ons beletten onse principael voornemen, te weten, 'tstuck vande Predestinatie
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te volvoeren. Dat en dient niet ten halven achter te blijven, ende sal doch by wylen
moeten gesproken worden van veel der dinghen by u daer verhaelt, ende daeromme
niet heel achter sullen blyven.
D. Coornh.
142 Nu dat u soo belieft, laet icx my oock behaghen, ende wil tot een besluyt onses
huydigen gesprecx hier by voegen een plaetse uyt Augustino: die int korte meest al
de hooft-saken, die wy huyden hebben gesproken, wel duydelijck verklaert.
a Dit en sal niet zijn, om met zijn aensien mijn meninge te bewijsen: (wat
behoeftmen vaderen schriften, daer men de Goddelijcke heeft?) maer om genoegh
hier te verstrecken een gants verhael onser redenen, ende voorwaer ick vinde die
oock so gants schriftmatigh ende krachtelijck bevestight, dat ick niet en meyne: dat
yemant, noch met schriftuyre, noch met redene, waerschijnlijc soude mogen
wederspreken.
b Als waerheyt wort ghesproken dat blyft waerheyt, God gheve wie die oock
spreeckt. Doch hoort hy in zijn waerheyt segghen al wat meer te ghelden dan uwe
nieuwe Uaderen: overmidts die selve altsamen met allen veel van Augustino houden
ja verde boven alle d'anderen: al waer sy mercken dat hy over een stemt met d'opinien
die sy houden, zijne woorden staen int xv. Sermoen vande woorden des Apostels,
na dat hy vande rechtvaerdighmakinghe hadde ghesproken, ende zijn dese:
b Maer dit alles uyt Gode, niet nochtans als slapende: niet, als of wy niet en souden
bestaen te doene: niet, als of wy niet souden willen, sonder dijn wille, en sal in dy
niet wesen Godes rechtvaerdigheyt.
c De wille voorwaer en is niemandts wille dan de dyne, de rechtvaerdigheydt en
is niemandts rechtvaerdigheyt dan Gods rechtvaerdigheydt. Godes rechtvaerdigheydt,
mach wesen sonder dyn wille: maer in dy en magh die niet wesen, dan door dyn
wille. Dy is betoont wat du behoortste te doene, de wet heeft gheboden, du en zulste
dit niet doen, du en zulste dat niet doen, doet dit, doet dat, het is dy betoont, het is
dy gheboden, het is dy ontdeckt.
d Hebdy verstant, so hebstu verstaen wat du behoortste te doene, bidt dat du dat
mooghtste doen, indien du kentste de kracht van Christi verrysenisse: want hy is
gelevert om onse sonden wille, Rom.4.24. ende hy is verresen om onse
rechtvaerdighmakings wille, wat is dat, om onse rechtvaerdighmakings wille? op
dat
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hy ons rechtvaerdigen ende rechtvaerdich maken soude.
e Du sultste een werck Godes wesen, niet alleen om dat du een mensch biste, maer
oock om dat du rechtvaerdigh biste, want beter ist dy rechtvaerdigh te wesen, dan
een mensch te w[e]sen, so God dy een mensch heeft gemaeckt, ende du dy self
rechtvaerdigh maeckste, soo maeckstu wat beters dan God heeft ghemaeckt.
f Maer sonder dy heeft God dy ghemaeckt, du en hebste daer niet in bewillight,
dat Godt dy soude maken. Hoe soudestu, die noch niet en waerste, daer inne
bewillighen? daeromme die gy ghemaeckt heeft, sonder dy, die en maect dy niet
rechtvaerdigh sonder dy. So maeckte hy dy buyten dyn weten, ende hy rechtvaerdight
dy met dynen wille.
Gereform. Calv.
143 Die Plaetse Augustini is plat, ic moet dat bekennen tegen onse, ende voor uwe
meyninghe, sy brengt oock, so ghy seght, veele bescheyts met sich: dat soo lichtelijck
niet en is te wederleggen. Ick hebse oock by wijlen met verwonderinghe ghelesen,
ende wel ghemerckt, dat die hoogh-gheachte Leeraer niet heel eens en is met sich
selven.
D. Koornh.
144 So en is hy doch, maer sonderlinghe[n] daer hy twistet teghen Pelagium ende
teghen Manicheum, ghemerckt hy tegen elck dese[r] schrijvende, so onmatelijck te
rugge wijcket: dat hy strijdende teghen Pelagi[u]m inder Manicheen, ende wederomme
vechtende teghen Manicheum, inder Pelagianen leger schijnt te wijcken.
Gereform. Calv.
145 Also ist. In sulcke saken vallet swaer het middel wel te houden. Dat jonne ons
te moghen doen in desen onsen handel, de lieve Godt door onsen Heere Iesum
Christum, Amen. 'tIs spade, ick ga nu t'huys ende bevele u den Heere tot margen toe.
D. Coornh.
146 Die behoede u, my ende allen menschen.
Eynde des vierden gespraecx.

Vande Verworpelingen.
Vyfde Ghesprake.
Tusschen Geref. Cal. ende C.V.C.
Of Godes Predestinatie door zijne verlatinghe ende nootdrangh, ende niet
door der menschen sonden oorsaecke is van yemants eeuwige verdoemenisse.
Gereform. Calv.
1 DE rechte oorsake deses vermaerden ende swaren twists vande Predestinatie
Godes, acht ick te zijn: dat eenighe voormaels sich te verde waren verlopen int te
veele toeschrijven vande menschelijcke verdiensten aen Gode: daer door andere,
sulckx voor onrecht aensiende, so seer over de wederzijde bestonden te hellen: dat
sy den menschen benamen, niet alleen het vermoghen om yet te verdienen, maer
oock gantselijck om yet goets te doen.
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a Want dese lieten heur beduncken datmen den mensche niet goets altoos en mach
toeschrijven, hoe kleyn dat oock sy: of 'tselve en moste strecken tot verminderinghe
vande Godlijcke eere, dat sy voor een openbare Gods-lasteringhe hielden, so waenden
wederomme d'anderen, so men hout dat de mensche niet met allen en doet t[o]t zijn
saligheydt: dat God niet anders metten menschen en soude handelen dan met
onredel[i]jcke dieren, die gheen wille en ghebruycken: maer van Gode ghebruyckt
worden als steenen, stocken ende blocken: waer door alle onderscheyt van deughde
ende sonde, beloften ende dreyghementen, oock loon ende straf wech genomen wordt.
b Uan dese swarigheyt was onse giftrige handelinghe: inde welcke ghy wel toe
liet, so vele den verkorenen belanget: dat God de eenighe oorsake is van heur
saligheyt: die hy allen menschen oock int ghemeyen aenbiet, eer sy die konnen
begheeren, ende dat uyt zijn loutere miltheydt om niet ende te gheef, soo dat niemant
yet vermach omme die aen Gode te verdienen: waer inne wy te samen wel over een
stemden.
c Maer daer inne waert ghy strijdigh tegen ons, dat, daer wy houden, dat God sulcx
alleen de werckman onser saligheyt is: dat de verkoorne selve oock niet altoos en
doen, ja niet en vermogen te doen: daer hielt ghy dat de mensche, hoe wel hy gene
over-natuyrlijcke gaven en heeft uyter natueren, (veel min van hem selve) nochtans
macht heeft van Gode om zijn kleyn pondeken der natuerlijcke gaven wel te besteden,
ende midtsdien tot meerder ja overnatuerlijcke gaven bequaem of ontfanckelijck te
worden, ja oock dat hy macht hadde om Godes aengheboden gaven te ontfanghen
of aen te nemen: welc[k] ontfangen ghy seyde een menschelijck werck te wesen:
sonder welck menschen doen Godt eenamel besloten heeft den menschen niet saligh
te maken: te weten niet sonder des menschen begeeren ende willen.
d My ghede[n]ckt mede dat ghy voor redene gaeft, dat sulck me[n]schelijck
vermoghen nu niet meer en streckte tot verkleyneringhe der godlijcker eeren: dan
voormaels Adams vermoghen om Gode te gehoorsamen ofte niet: 'twelck ghy hout
in Adam voor zijnen valle te zijn gheweest. Dit is by na het ho[o]ft inhouden der
saken by ons gisteren verhandelt, indien ick goede memorie hebbe.
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D. Coornhert.
2 Ghy hebbet wel ontho[u]den so ick mercke ende wel ter herten ghenomen.
Gereform. Calv.
3 Dae[r] inne, dunckt my, souden wy noch [e]enighsins over een komen, maer
niet in't gheen wy nu sullen handelen, namentlijck of der verworpelingen sonden
oorsake zijn van heur eeuwighe verdoemenisse, ende niet de nootschickinghe der
Goddelijcker Predestinatien, dan of het jeghendeel van dien, de waerheyt is.
a Dit laetste houden wyluyden, overmidts anders Godes Predestinatie int verwerpen
onseker soude zijn ende hangen aen der menschen werck: maer dat eerste hout ghy,
om dat u bedunckt dat God sulck onvermydelijc sondighen der menschen niet
rechtvaerdelijck en soude moghen straffen: also hy dan blindelijck, dats sonder
kennisse van saecken soude oordeelen.
D. Coornhert.
4 Noch seghdy niet qualijck, maer so qualijck mooghdy u raminge waer te zijn
bewijsen: dat Godes Predestinatie onseker zijn ende aen der menschen werck hangen
soude, soo der menschen zonden heurs verwerpens oorsake waren: als dat God
rechtvaerdelijck de sonde soude moghen straffen, soo hy int verwerpen ende eeuwigh
verdoemen daer niet op en saghe.
a Dat God int verkiesen ter salighe[y]t opter verkoornen wercken siet, is gister
genoeg daer inne waer te zijn ghebleken: dat hy de selve niet saligh en maeckt, sonder
heur selfs metwerckinge: de welcke de alwetende God in zijne teghenwoordighe
voortoogentheydt niet en magh verholen wesen: daeromme ooc zijn predestineren,
verkiesen, verwerpen ende oordeelen niet en mach gheschieden, sonder daer op te
sien.
b Waerom souden de alsiende ooghen Godes ooc min sien opter verwerpelingen
quade, dan opter verkoorenen goede wercken? mach hem 'teene verborgen zijn ende
'tander niet?
Geref. C.
5 Wy en segghen niet dat God der quader wercken niet en siet: maer dat hy daer
op niet en siet int verwerpen: dat is, dat hyse daerom niet en verwerpt noch en
verdoemt.
D. Coornhert.
6 Dat en seydt de Heylighe Schrift nerghens, dat ick hebbe ghelesen, maer het
jeghendeel.
Gereform. Calv.
7 Hebdy dan niet ghelesen dat God Iacob lie[f] gehadt, ende Esau ghehaet heeft?
was dat om eenigh goet of quaet, by heur gedaen zijnde? dat en seyt bylo d'Apostel
niet, maer plat daer teghen: als zy noch niet ghebooten en waren, nochte yet goets
of quaets ghedaen en hadden. So ist sonder alle twyfel dat d'Apostel met dese woorden
generalyck alle goede of quade wercken heeft willen uytsluyten vande oorsake der
verkiesing Iacobs ende verwerpingh Esaus: ende te kennen heeft willen gheven dat
Godt gheen consideratie heeft gehadt noch op de teghenwoordighe noch op de
toekomende goede of quade wercken, ende dat God 'tselve heeft ghedaen naer zyn
wille ende wel behagen, A a.f.46.
D. Coornhert.
8 Dese eensame sproke wort soo verkeerdelijck, als dickmaels voort ghehaelt, die
wil ick terstont beantwoorden. Na dat ick een weynigh sal geseyt hebben, op d'oorsake
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by u terstont voorghewent, tot een ongeschicktheydt, volgende: so ghy't waent, uyt
mijn ghevoelen: dat der menschen sonden oorsake zijn vander verworpelingen
verdoemenisse. Die seghdy te wesen, dat Godes Predestinatie dan onseker soude
zijn, ende aen der menschen wercke[n] hanghen soude. Daerom schrijvende uwen,
A b.f.38. So moeten wy dan versaken den vryen wille des menschen, of wy moeten
versaken de Predestinatie ende voorsienigheyt Gods, waer door alle dinghen van
God verordent, nootwendelycken geschieden moeten so[n]der eenighsins verandert
oft verhindert te konnen werden, door des menschen wille doen ofte laten.
Geref. calv.
9 Also, dat soude oock so moeten zijn.
D. Coornhart.
10 Dit u seggen soude wat schijns hebben, soo eenighe van des menschen, ja van
alde[r] menschen (tot den laetsten toe) ghedachten, ick swijghe wercken, van 'tbeginne
tot het uyterste eynde h[e]urs levens, hoe die oock moghen veranderen, voor den
alsienden open ooghen Gods verborghen mochten zijn.
a Want dan souden zy na wat mogen dencken [o]f doen, dat God te v[o]oren in
zijn werck van't predestineren zijnde, verholen waer geweest: ende soude dan Godes
Predestinatie onseker moghen zijn, ende God van sich self moghen segghen: ick en
hadde dat niet ghewaent, maer dit en mach in gheenre wijse[n] zijn, ghemerckt alles
dat gheschiet is, gheschiet ende gheschieden sal, teffens, sonder voor noch na al van
eeuwigheydt verschijnt voor den alsienden oogen Godes: daerom ist [o]nmoghelijck
dat niet en soude gheschieden, 'tgene God van eeuwigheyt siet te sullen, also hy't
siet gheschieden: ende en magh daeromme zijn Predestinatie niet onseecker zijn om
dat sy siet op der menschen doen.
b Dat ghy nu voor ongeschickt hout, dat Godes predestinatie soude hangen aen
'smenschen doen, indie[n] hy om heurder sonden willen de verworpelinghen soude
verwerpen ende verdoemen: moeten my bekennen een van beyden, namentlijck: dat
God den eersten mensch hadde ghewilt te wesen soo vry, dat hy macht hadde om
staende te blyven, of om te vallen: so dat het aen Adams doen hingh, wat God met
hem doen soude, het waer dan het eeuwighe leven te gheven, soo hy Gode
ghehoorsaemde, of oock metter doodt te straffen, so hy Godes verbodt overtrade: Of
men moet seggen dat Adam nootsakelijck Godes Predestinatie moste volgen, ende
dat Adams doen so aen Godes ghebodt ghehoorsamen ende levendigh blyven: maer
dat hy onvermydelyck moste sondige ende daer door inden doodt komen. Wat seghdy
hier toe?
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Cxcviiiv
Geref. calv.
11 Dat de hoogh-gheleerde P. Martyr seyt, clas.iij.j.dist.37. te weten: dat Godt van
eeuwigheydt heeft besloten hem (Adam) voort te brenghen: sulcx dat hy met zijne
vrye wille-keure ende eenighe gratie hem toeghevoeght hadde om te moghen staende
blijven indien hy ghewilt hadde. Dat selve seydt oock onse Catechismus also, vraeg.9.
VVant God heeft den mensche alsoo gheschapen, dat hy dat konde doen: te weten
dat de wet van hem eyschte. Immers Calvijn schrijft so selve oock van Adams vryheyt
voor zijnen valle, ende dat noch met Augustini woorden selve: L.ij.boeck, cap.dist.13.
D. koornh.
12 Hier hing dan immers onlochbaerlijck Godes straffen of niet straffen, aen Adams
doen van zijn zondighen of niet sondighen: ende niet Adams vrye wille-keure aen
Godes doen: vermidts God selve zijn eeuwigh decreet of besluyt van hem met sulcken
vryen wille-keure voort te brenghen, soude hebben moeten veranderen: soo hy hem
de selve vrye wille-keure voor zijn sondighen weder benomen hadde.
a Na dien aen sulcke vryheyt Adams, hem van Gode self inne-gheplant, daer door
God self in Adams macht hadde gestelt: hoe God met hem soude handelen: doe aen
Adam hing, sonder dat het Gode een kleynigheyt of oneere was: wie sal nu, meer
dan doe, moghen segghen, dat het een kleynigheyt of oneere Godes sy, te houden,
dat Godes Predestinatie aen der menschen wercken soude hanghen int salighen van
den genen die weldoen, ende int verdoemen der gheenre die quaet doen?
b Maer uyt het gene by my gheseyt is, wil ick nu wat met ontwijfelijcker waerheyt
besluyten: dat u gantse leere vande Predestinatie so gantselijck sal ontsluyten: datse
van self moet onvast, onseker ende te niet worden.
Geref. Calv.
13 Ghy seght daer veel.
D. koornh.
14 Meer sal ick bewijsen, ende dat terstont met so korte ende klare woorden: als
met bundige ende onwedersprekelijcke waerheydt: so ghy my maer op een korte
vraghe of twee rechtsinnigh wilt antwoorden.
Geref. Calv.
15 Uraegt, aen mijn antwoorde salt u niet ghebreken.
D. koornh.
16 Is Adam gevallen door, of sonder Godes Predestinatie?
Geref. calv.
17 Wy houden eendrachtelijc met de voorbarighste onser Leeraren, (L.3.b.23.
dist.4. dat Adam door Godes Predestinatie is gevallen, ende dat hy zyne nakomeren
met hem daer inne heeft ghetrocken. Sulcx schrijven dese uytdruckelijck, sonder dat
ick sie yemant vanden onsen 'tselve wederspreken, oock mede Calvijn noch, N.f.41.
Dat God den mensche Adam heeft gheschapen met zodanighe conditie: dat hy door
synen valle terstont de gantse werelt soude verderven. Soo dat Adam nootwendelyck
sondighen ende vallen moste, A.B.38. ende hem met alle zyne nakomelinghen
schuldigh maken der eeuwiger doot ende verdoemenisse, pag.61.
a Daer mede stemt oock wel over een Theodore Besa H. 39. segghende: dat Godt
den mensche heeft gheschaepen onnoosel ende oprecht, maer dat ten verderven. Dat
ende sulcx meer schrijven onse Leeraren. Ende loopt de hooftsinne daer toe: dat God,
nopende zijn verkiesen ende verwerpen, niemandt onghelijck en doet, overmidts
door Adams sonde, in d'eeuwighe verdoemenisse vervallen waren alle Adams
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nakomelinghen, uyt welcke hy eenighe treckt, ende alle d'andere in laet blyven: die
hy van eeuwigheydt al ter saligheyt of ter rechtvaerdigher verdoemenisse heeft
gepredestinteert: ende bwijst God also te zijnre glorien, aen de verkorene, zijn
bermhertigheydt, ende aen de verworpelinghen zijn rechtvaerdigheydt, soo dat hem
niemant en heeft te beklaghen. Begeerdys meer?
D. Coornh.
18 Neen, daer is des dinghs meer dan te veele. Hoort nu 'tgeen ick wilde besluyten.
God haddet in Adams machte gestelt staende te blyven, ende midtsdien alle zijne
nakomeren te voorhoeden voor de verderffenisse ende de schulde der eeuwigher
verdoemenissen. Adam hadde zijne gaven voor ons allen ontfang[h]en, so dat, waer
hy staende ghebleven, hy die oock voor allen b[e]houden soude hebben, so hy dien
u oock voor ons allen heef[t] verlooren, na Calvijns segghen, L.2.b.ca.1.dist.7.
a So nu Adam staende waer gebleven, dat aen hem hing (so voor is gheseyt, v.11.)
soo en mochte gheen van zijn nakomelingen verdorven zijn gheweest, noch oock
niet rechtvaerdelijck in d'eeuwighe verdoemenisse zijn verworpen: ende waer also
door Adam doen Godes eeuwighe Predestinatie, aengaende de verworpelinghen, niet
alleen onseecker, maer oock gantselijck te niet ghemaeckt gheweest: ende
daerenboven ghebleken: dat God niet en mocht volbrenghen het voornemen zijns
willens, want sulcx te doen hingh aen Adam ende was in zijnre macht van Gode
ghestelt. Daer hebdy vast ende klaer bewijs, vermooghdy daer yet jegens, dat sal ick
hooren.
Gheref. calv.
19 Laet ons voort varen, wy sullen moghelijck van selfs noch daer op moeten
komen.
D. koornh.
20 Dat en weet ick niet, hebdy daer yet jeghens, soo en laet dit niet onbeantwoort
door sluypen, want ick houde hier mede alleen ghenoeghsaeme te zijn bewesen: dat
uwe gantsche leere vande Predestinatie valsch is, onrecht ende wederschriftelijck.
Gereform. Calv.
21 Ick wilt wat wyder na dencken, middelertijdt mooghdy uwe beloften volkomen,
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CxCixr
[i]nt bea[n]twoorden vande sproke van Godes+ hate op Esau eer hy was gheboren
+
ende voor dat hy yet quaets hadde ghedaen.
Rom.9.13.11.
D. Coornhert.
22 Ghy mercket niet gau.
Geref. Calv.
23 Waer op?
D. Coornhert.
24 Op mijn voorgaende besluyt, want die hate op Esau mocht mede niet van
eeuwigheyt noch onveranderlijck in Gode zijn gheweest: soo Adam staende waer
ghebleven, 'twelck in zijnder macht was ghestelt, want dan waer Esau selve oock als
Adam, die voor Esau mede zijne gaven hadde ontfangen, goet, oprecht ende onnosel
gebleven.
a So moet ghy nu seggen dat de goede God die selve de liefde is, zijn goede ende
onverdorven schepsele mach haten: of bekent dat ghyluyden dese sproke van Iacob
ende Esau qualijckverstaet ende qualijcken innevoert tot stutsele van des uwe quade
opinie van Godes Predestinatie.
Gereform. Calv.
25 Wilt ghy Gode een wet stellen van niet te mogen haten die't hem belieft?
D. Coornh.
26 Dat sy verde, maer Godes goetheydt ende liefde zijn haer selve een willige wet,
soo dat hy zijn goede schepsel niet en magh haten. Immers ghyluyden stelt selve met
u Leere Gode een Wet dat hy Esau niet en mocht haten.
Gereform. Calv.
27 Dat seghdy.
D. Coornhart.
28 Dat bewijs ick. Antwoort my, mach God in zijn Predestinatie veranderen, so
dat hy na yet predestineert, dat hy niet al te vooren van eeuwigheydt hadde
ghepredestineert?
Geref. Calv.
29 Geensins. So dat mochte zijn, so moste hy op ter menschen doen sien, in sulck
zijn doen.
D. Coornhert.
30 Ick hebbe terstont vastelijck bewesen, dat God van eeuwigheyd[t] niet een
mensche ter verdoemenissen en magh hebben ghepredestineert: gemerct Adam
vermochte staende te blijven, ende midtsdien zijne goede gaven, niet alleen voor
sich self, maer oock voor alle zijn afkomste (na u leere) behouden mocht hebben, so
hy sulcx ghedaen hadde, en soude niemant verdoemt moghen zijn gheweest, nochte
oock niet van God ten verdoemenisse ghepredestineert zijn gheweest van eeuwigheyt,
ten waer ghy nu wilde seggen dat de Predestinatie Godes veranderlijck is.
a Ende want ghyluyden mede leert, Besa.H.30. dat God niet veroorsaeckt en wordt
door yemants hat[e], dat hy hem ten verderfnisse [de]stineert: ma[e]r [d]at hy [d]en
gen[e]n haet, die hy ten verderfnisse heeft gedestineert: ende het mede blijckt, dat
d'oorsake deses haedts ende verderfnisse gheweest is de willige verarginge in Adam:
so moet ghy nootlijck bekennen, dat God Esau niet en soude hebben ghehaet, indien
Adam staende waer ghebleven.
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b Dit was in zijnre macht ghestelt, so vermocht hy oock door zijn staende blijven
desen hate Godes op allen Adams nakomelingen ende midtsdien oock op Esau voor
komen, ende Godes Predestinatie verandert te hebben. Wat noode ist my nu meer
yet op die sproke te seggen, na dien ghy hier uyt opentlijck mooght sien dat u gantse
Predestinatie van selfs valt, tot welcx onderstutsele ghyluyden desen sproke, uyt
misverstant, blindelijck misbruyckt, so nu mede is gebleken?
c Gebleken segghe ick niet alleen hier nu, maer oock mede hier te voren,ij.33.iij.79.
ende dat meer dan eenmael? Niet te min, na dien ghy noch niet en schijnt vernoeght
te zijn, met het geen, veele meer dan ghenoegh behoort te wesen (so qualijck wil een
veroude waen of opinie ruymen) so wil ick om uwen wille breeder van desen sproke
handelen: dit sal ick son[d]erlinghen oock daerom doen, gemerckt it sie dat u volck
met de selve doorgaens in alle heur benautheyt desen aengaende telcken met dit
misbruycte geweer voortkomen: met ghedingh nochtans dat ghy my in u naeckt
antwoorden, daert gheleg[h]en sal zijn, sult volherden, soo ghy tot hier toe hebt
ghedaen.
Gereform. Calv.
31 Daer en hebdy niet voor te sorgen. Ic[k] speure na waerheyt te vinden, niet om
mijn ghevoelen teghen waerheyt te verdedighen.
D. Coornhert.
32 Die sproke Pauli: Iacob heb ick lie[f] ghehadt, maer Esau hebbe ick gehaet,
Rom. 9.13. brenghdy voort. Waer toe?
Geref. Calv.
33 Om te bewysen,v.8. dat niet de zonde oorsake is, soo ghy't hout, vander
verworpelingen verdoemenisse, want God hate Esau al eer hy was geboren ende wat
quaedts gedaen hadde, Rom.9.10.
D. Koornh.
34 Eer dat Esau yet quaets hadde gedaen, was hy noch een goet schepsel Godes.
So moet ghy nu segghen dat die goede ende lieve God zijn eygen goet schepsel heeft
gehaet: o[f] seght dat Esaus onghedane boose wercken, die hy noch doen soude,
maer van eeuwicheyt voor Gode al teghenwoordigh stonden, oorsake van sulck haten,
dats niet lief hebben Godes waren.
Geref. calv.
35 Soo Paulus die meyninghe hadde gehadt, te weten dat opte voorsienigheydt
het voornemen des verwerpens steunde: behalven dat aen wederzijden de selve saken
[n]ootlijck voorsien worden, H.29. oock Predicante[n], Aa.f.46. Waer her quamen
dan d[e] navolghende teghenw[o]rpen, in welcker wederlegginge d'Apostel so seere
worstelt?
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D. Koornh.
36 Teghen wat luyden? tegen schaepkens, waren die t'onvreden? of beklaeghden
die Gode, van dat sy waren verkoren? voorwaer neen, maer teghen honden ende
verckens, teghen luyden die Godes gherechtigheyt verworpende heur eyghen
gherechtigheyt die niet en was uyten gheloove, oprechteden ende de gherechtigheyt
Godes niet onderdanigh en waren, Rom.9.13.32.10.3.
a Sodanighe luyden heeft Paulus daer voor, ende niet den gelovigen Ioden. Sodanige
morrende honden en achtede hy de paerlen der waerheyt niet waerdigh, soodanighe
werck-heyligen, die met heur eyghen verkoren gherechtigheyt meynde Gode een
aengename dienst te doen. Ende sulcke onreyn[e] seughen, en ghemoet hy niet dan
met de mogentheyt Godes, met zijne oordeelen voor al sodanige vleeschelijcke sinnen
verborgen wesende, ende seyt dat het niet en hangt aen yemants willen of lopen.
b Daer hebdy redene, waeromme d'Apostel sulcke hooghe wijsheyt vande
Predestinatie Gods niet en sprack tot sulcke gesellen, die niet en waren volmaeckten,
1.Cor.2.5.6, noch kinderen, noch gheloovighen, maer ongheloovighe Ioden, die
opentlijck dorsten teghen Gode preutelen, om dat hy heur, hem uyt heur menschelijcke
goetduncken, Rom.9.31.32.10.3. dienende, niet voor de zijne en wilde kennen.
c Uwe tegenworp hebbe ick u beantwoort, u staet nu toe de myne te beantwoorden,
te weten: dat de goede ende lieve God zijn goet+ ghemaeckte mensche Esau, voor
dat hy yet quaets ghedaen hadde, ende midtsdien noch niet verdorven was: heeft +rom.1.13
mogen haten ende verdoemen.
Gereform. Calv.
37 Dat valt ons licht, want ick houde met mijnen Heere Besa, dat God Esaus
corruptie haet, H.33. hier mede stemt ooc H. Sturmius, A.32.38.91. oock de
Predicatien, O.iiij.f.18. opten Catechismum, immers ooc de Catechismus selve opte
x.vrage wel heerlijcken. Daer hebdy ronde antwoorde ende rechte oorsake vande
hate Godes op Esau, want hy was mede van Adam ghekomen, hadde oock, als wy
alle, in Adam ghesondight, ende was verdorven uyten verdorven Adam ghesproten.
D. Coornhert.
38 Soude God Esau haten om zijnder natueren corruptie door Adam, so moste die
natuyre verdorven wesen: dat ontkenne ick, die corruptie van Adam aengheerft en
moogdy niet bewijsen waer te wesen. Dus en mach die des hatens oorsake niet wesen.
a Maer of ick u sulcx al mochte toelaten teghen de waerheyt: soo wederspreeckt ghy
dan noch hier mede u selven, want dat verderf der natuyren leert ghyluyden
veroorsaeckt te zijn door Adams sonde, ende soude dan God in sulck zijn haten
verwerpen ende eeuwigh predestineren noch sien op des menschen werck ende
qualiteyt of hoedanigheydt.
b Dat wederspreect ghy opt alderhoogste, vooren, iij.5.8. oock v.8. ende midtsdien
oo[c] de heele Goddelijcke Schriftuyre.
Wat leert die doorgaens doch naeckter dan dat God elck mensche sal oordeelen
niet na zijn Predestinatie, die den menschen verborghen is, maer na heur wercken
die yeghelijcken openbaer zijn? Iere.17.10. Matt.16.27. Roma.2.6. Psal.61.13.
Pro.24.12.2. Cor.5.10.etc. Boven alle dat, so moet Esau, al voor dat hy gheboren
was, self mede, niet ghesondight hebben, als alle menschen die van hem (God) in
Adam afghescheyden zijn. A.a. int eynde na uwer leere vande aengheboren zonde,
also hy dan mede in Adams lendenen moet geweest zijn. Is die u leere waer, so sijn
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u metbroeders voorgaende woorden int ij. gesprake, 26.a. van dat de kinderkens heel
jonck zijnde of onghebooren goet noch quaet konnen doen, oock des Apostels woorden
hier onwarachtigh daer inne, dat hy seyt: voor dat hy wat quaets hadde ghedaen, seyt
oock Paulus waer, so is u Leere onwaerachtigh daer inne, dat wy alle in Adam
ghesondight hebben, of was Esau niet mede uyt Adam ghesproten?
Geref. C.
39 d'Apostels woorden staen vast ende claer dat God Esau hatede, al voor dat hy
yet quaets hadde ghedaen, ende Calvinus die schrijft, L.iij.xxij.dist.11. dat Esau
ghehaet wort noch met gheen boosheyt bes[m]e[t] zijnde.
D. Coornhert.
40 Soo blijckt u leere onvast ende onwaer vande Erf-zonde, soo ghy die leert: ende
daer en boven lasterlijck in dat hatelijcke ghevoelen vande lief-hebbende ende goeden
Gode: dat hy zijn goet schepsele Esau, wesende noch door zijn eygen, noch oock
door Adams zonde (die hem vreemt was) niet verdorven, soude hebben mogen haten,
verwerpen ende eeuwelijck verdoemen.
a Wat seghdy noch boven alle dat, hier toe? God en heeft ons in zijn beschreven
woordt niet verborgen d'oorsake zijns hatens: dat's niet lief-hebbens, maer die tot
veel plaetsen naecktelijck uyt ghedruckt te wesen, boosheyt, Psa.44.8. de boosdaders,
Psal.5.6. hovaerdigheyt, logentael, die onnosel bloedt storten, Pro.16. Sach.8.17.
ende derghelijcke quaden meer, die ick ontallijck soude moghen voort brenghen:
brenght my een eenighe plaetse voort mooghdy uyte gantsche Bybel, houdende dat
God eenigh mensche haet, niet om zijnre zonden, maer om zijnre Predestinatien, of
decreets wille.
Gereform. Calv.
41 Hier brengh ick een, staet daer niet uytdruckelijck, eer sy ghebooren waren?
eer sy goet of quaet gedaen hadden?
D. Coornhert.
42 Ia, maer staet daer: eer dat God ghesien hadde dat sy goet of quaet doen souden?
mochten sy goet of quaet doen, dat Godes eeuwighe ende alsiende voor-oogentheyt
niet en hadde ghesien? mach God, diens bermhertigheden boven alle zijn wercken
zijn, Psal.144.9. ende die alle dinghen die da[e]r
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zijn lief heeft, Sap.11.25. zijn eyghen onverdorven goede wercken haten?
a So en hebdy dan noch niet een klare sproke der Schriftueren, maer een ghedrayde
duydinghe voor u, maer al de gantse klare Schriftuere teghen dese uwe opinie. Wie
hoort hier d'ander te wijcken? een duystere collectie van een eensame sproke: of
groote menichte klare sproken voor een eensame duystere collectie? Maer seght
noch, kondy bewijsen dat alle menschen van Esau (ghelijck het blijckt van Adam
zijn gesproten?
Geref. calv.
43 Dat en is niet, wie soude dat niet en is bewijsen?
D. Coornh.
44 Staet erghens geschreven, so God doet met die twee broedere[n], aengaende
de meeste of minste te wesen, ende d'een d'ander te dienen: so doet God mede int
lief-hebben ende haten, int verkiesen ende verwerpen, tot d'eeuwige saligheyt of
d'eeuwige verdoemenisse van alle Adams nakomelingen?
Geref. calv.
45 Dat en seggen wy niet.
D. Coornh.
46 Dat most ghy seggen ende oock bewijsen: soo ghy uyt dese woorden Pauli
soudet willen bewijsen, 'twelck hier inne u luyder voornemen is, dat God door zijn
Predestinatie alleenlijck, ende niet door der menschen sonden, het meerdeel der
menschen verwerpt in d'eeuwighe verdoemenisse.
a O grouwelijck oordeel (so u Calvijn onwetens s[u]lc zijn selfs vermetel oordeel
te recht heeft ghenoten, voren ij.54.d. door dese uwe grouwelijcke leere den
bermhertighen ende rechtvaerdighen Gode lasterlijcken op-ghedicht) in die sproke
en vintmen oock niet een woort van Iacobs noch Esaus eygen, veele minder van alder
menschen saligheyt of verdoemenisse, is dat niet der H. Schrift misbruyckt?
b Seght doch, of yemant willende bewijsen voort quam met Ieremia of Ioanne,
Iere.15. Luc.41. seggende die zijn beyde in heurs moeders lichaem gheheylight: daer
uyt volght dat alle menschen soo ghebooren zijn: soudy sulck besluyt voor goet
aennemen?
Gheref. Calv.
47 Geensins, want dat bewijs en sluyt niet men noemet van eensame of bysondere
tot het alghemeen. Dat waer geseyt, d'Engelsman Robert N. is gheen bedrieger:
daerom zijn gheen Enghelschen bedrieghers.
D. Coornh.
48 U antwoort is recht, ende bewijst onrecht te wesen, dese uwe bewijsredenen
genomen van Iacob ende Esau. Die text maeckt daer oock geen verhael anders dan
van haten ende lief hebben ende dienen, dats dan uyterlijcke segening op aerden,
wat gemeenschap heeft dat met d'eeuwige salig[h]eyt ende verdoemenisse?
a Sijnse dan al saligh die hier op aerden geheerschapt hebben over anderen: of
zijn zy al verdoemt die hier ter werelt anderen hebben moeten dienen? bewijst dat
kondy, of bekent u bewijs uyt des sproke ydel ende gheen bewijs te zijn.
Gereform. Calv.
49 Wat behoeft hier ander bewijs toe, dan dat, so Me[e]ster Ian Calvijn wel schrijft:
K. Rom.9.11. Sant Paulus heeft hier voor te bewijsen: dat God rechtvaerdige sake
ghenoegh heeft in zijn wille om te verkiesen ende te verwerpen, want God (schrijft
hy daer voor) en mocht inder menschen verdorven natuere, alsoo die was in Iacob

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

ende Esau, niet aen mercken, dat hem mochte porren tot heur wel te doen, etc. d'Een
ende d'ander was een s[o]ne Adams, sondaer van natueren, niet een drop
gerechtigheyts hebbende, etc.
a Maer daer beneven, also de verdorvenheyt ende verkeertheyt der natueren
verspreyt was op alle het menschelijcke gheslachte: so was die oock ghenoegh: al
en was die noch niet in der daet uytghebroken ter verdoemenissen, daer uyt dan
volght dat Esau met goeden rechte was verworpen, om dat hy natuerlijc was een kint
des toorns.
D. Coornhert.
50 Ander bewijs dan het voorgaende behoefde daer toe, ende niet dit dat ghy nu
uyt Calvino voort brenght. Om dat het voorgaende bewijs, dat van eenre aert was,
niet en dochte: om dat het jeghen u leere was: ende om dat het mijn ghevoelen
bevestighde.
a Dat bracht mede, dat niet Godes Predestinatie int verlaten of nootdrang: maer
der menschen sonden, oorsake zijnre eeuwigher verdoemenissen zijn, dewijle ghyt
al mede spint vande selve rocken, namentlijck vander natueren verderffenisse (die
ghyluyden niet en kont bewijsen uyter H. Schrift, ende doch na u eyghen dichten
veroorsaeckt soude zijn uyt Adams zonde, ende niet uyt Godes Predestinatie) is dat
niet mijn selfs gevoelen bevestight ende u selfs leere vernielt?
b Wt welcke Adams zonde ghy noch al haelt dese oorsake van Esaus hate, waer
toe ghy al aen een dese woorden Pauli misbruyct dewelcke, soo nu is bewesen, niet
ghemeens en hebben met dese sake.
Gereform. Calv.
51 Waeromme dat?
D. V.Coornh.
52 Om dat Paulus die sproke van Iacob+ ende Esau voort brenght in de selfde
+
meyninge, daer toe die oorspronckelijck van Gode selve tot Rebecca was
Vande sproken rom.9.10.11.
Ontwarringe.
besproken, die seyde: twee volckeren zijn in u lichame, Gen.25.22 ende twee
volckeren sullen uyt uwen lyve gedeylt worden, ende het eene volck sal 'tander te
boven gaen, ende de meeste sal de minste dienen.
a Daer spreeckt God van twee volckeren, die voortkomen souden uyt Rebecca,
ende niet van alle menschen die uyt Adam voortgekomen zijn of sullen: ooc niet van
eeuwigh salich of verdoemt te zijn, maer van te boven gaen ende van te dienen, heeft
dat ghemeenschap met dese sake die wy nu handelen? soo veele als d'aerde metten
Hemele, ende de tijdt met de eeuwigheyt, heet dat met u Schriftuere inder wesen
Godes ghebruycken?
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Gereform. Calv.
53 Maer waer by doedy blijcken dat d'Apostel die hier niet in en voert tot een
ander eynde dan God die eerst tot Rebecca heeft gesproken? Immers dat hy hier
spreeckt van volckeren ende niet van elcx menschen eeuwighe saligheyt ende
verdoemenisse?
D. Koornh.
54 Waer by doet ghy blijcken, datse d'Apostel daer toe inne voert? dats u segghen,
u ende niet my, betaemt dat te doen blijcken. Weet ghy daer raet toe, begint te spreken,
ick sal beginnen te hooren.
Geref. calv.
55 Bewijst ghy dat Paulus daer spreeckt onder Iacobs ende Esaus name, van
[v]olckeren.
D. Coornh.
56 Wel aen, dat ghy behoort ende niet en wilt nochte vermooght te doen, over u
zijde, sal ick dan doen over mijn zijde, maer eerst moet ghy weten dat onder den
name van volckeren, oock moet verstaen worden Gods-diensten, die de volcken van
buyten onderscheyden, hoewel sy meest innerlijc eens zijn, uytghenomen de ware
gheestelijcke ende onsichtbare kinderen Godes, die den menschen, ja den Propheten
onbekent, maer Gode alleen bekent zijn, 3.Reg.19.10. Rom.11.3.4.
a Welcken onderscheyt, namentlijck van Gods-dienste, tusschen de Ioden ende
Christenen, Paulus metten benaminghen vande bedieninghe der Uerdoemenisse ende
bedieninge des rechtvaerdicheyts uytspreect totten Corinteren, 2.Cor.3.9. ende
elwaerts.
b Uoort en meyne ick niet [n]odigh te zijn veel bewijsings te doen vande
beroepinghe der Heydenen, die so menichmalen inden Prophetien voorseyt, ende
inden beginne vander Apostolen kercke gheworden is: soo dat doe van twee
verscheyden volcken, namentlijck van Ioden ende Heydenen, een eenigh volck, kerck
ende ghemeynte Godes in Christo is gheworden.
Gereform. Calv.
57 Neen. Dats bekent ende onnodigh te bewijsen.
D. Coornh.
58 Uan ghelijcken niet dat Paulus voor in desen brief terstont zijnen sendinge
verklaere te strecken aen den selven twee volckeren, namentlijck aen den Io[d]en
ende Heydenen, Rom.1.16. welcker laetster d'Ap[o]stel daer ontdeckt, te weten der
onghelooviger Heydenen, tot int tweede capittel toe, daer hy weder beyde die
volckeren op neemt, Rom.2.9. ende handelt vanden vromen Heydenen,
rom.2.14.26.27.28.29. oock mede vande God-loose Ioden, Rom.2.17.18.19.20.21.22,
23, 24, 25.
a Soo doet hy mede int derde cap: daer hy doorgaens handelt van beyde die
volcker[e]n, ende den Ioden poogt te benemen heur roem ende betrouwen opten
wercken des wets: die daer meynden door sulcx veel beter te zijn dan de Heydenen:
die sonder des wets wercken oock wel mochten salich worden. Rom.3.28.29.
ghemerckt Godt is der Heydenen God, al en hadden sy de Moysaische wet niet met
desselfs Ceremonien.
b Ende voert also den Ioden vande wercken des Wets aen, totten wercken des
gheloofs: die welcke d'Apostel doorgaens int vierde cap. drijft onder het voorbeelt
vande Uader des geloofs Abraham, die uyten geloove, ende niet uyt des wets (die
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hy niet e[n] hadde) wercken gherechtvaerdight is gheweest: welcx kinderen zijn niet
alleen de Ioden die besneden zijn, maer die zijns geloofs voetstappen navolghen, hoe
wel zy uyten voorhuyt zijn.
c Dit alles verhale ick uyt blijc dat d'Apostel in desen brief te doen heeft met twee
volcken, Ioden ende Heydenen, van den welcken hy veele handelt inde eerste vier
Capittelen. Ist niet also?
Gereform. Calv.
59 Ia, daer ben ick, noch geen der onsen, teghen.
D. Coornhert.
60 Uan daer rijst d'Apostel int vijfde Capittel op tot der zonden ende des
gherechtigheyts twee oorspronghen, namentlijck tot Adam ende Christum: daer hy
handelt van de wet ende ghenade tot het negende capittel: al waer hy wederomme
keert totten twee volckeren. Daer arbeyt d Apostel Calvijn C.viij.dist.24. om onder
te drucken der Ioden vermetele goetdunckenheyt op heur afkomste van Abraham na
den vleesche,op te wet, tempel ende ceremonien (August. Epi. ad Sixt[u]m pres.105.
met verachtinghe der geloovige Heydenen, die sy sagen mede vo[o]r Godes volck
aenghenomen te worden, ende voorneemlijck heur sotte verwant[h]eydt op heur
wercken des wets, daer mede sy, die Godes rechtvaerdigheydt niet en kenden noch
onderdanigh en waren, maer bestonden haer eygen gerechtigheyt op te rechten.
a De selve schrijft hier af noch, Aug. ad Simplicia. liv.j.quest.2. dat het voornemen
des Apostels door den gantsen brief was, dat niemant sich soude beroemen vander
wercken verdiensten: waer van de Israelyten sich dorsten roemen, om dat zy de wet
die heur was gegeven, ghedient hadden: ende dat zy daeromme d'Euangelische gratie,
als die zy verdient hadde, ontfanghen hadden, overmidts sy de wet dienden, daerom
zy niet en wilden dat die gratie soude ghegheven worden den Heydenen, als wesende
sulcx onwaerdigh, ten waer sy dan eerst de Iootsche Sacramenten aen namen. VVaer
door 'tgheschil was gheresen, dat int werck der Apostelen gheslist worde.
b Waer toe Paulus oock inne voert dit voorbeelt (dat nu ons geschille is) van Iacob
ende Esau: alleenlijck omme te beto[n]en dat de wercken des wets niet en ko[nn]en
den mensche aenghenaem maken voor Gode, 'twelck hy voorts doorgaens drijft door
die drie Capittelen tot het dertiende toe des selven briefs.
c Waer ist u hier mogelijc te bewijsen, da[t] d'Apostel daer eygentlijck handelt
niet alleen van aller menschen, maer oock vander tweelinghen eeuwighe saligheyt
ende verdoemenisse? seght doch lieve, begint hy hier het negende Cap. niet van
zijnen broederen na den
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vleesche, namentlijck vande Israeliten? com.9.2.3.4. van heur kintschap, wet, glorie
ende beloften, uyt welcken volcke Christus na den [v]leesche is ghesproten, Rom.9.6.
d Daer spreeckt hy van Abrahams kinderen na den vleesch, d'ongelovige Ioden:
ende van desselfs kinderen na den geest, de geloovige Heydenen, Rom.9.10. ende
maect verhael van Iacob ende Esau, seggende: dat het niet uyt heur wercken en was,
maer uyt Gode, dat Rom.9.11.12.13. d'een lief ghehadt ende d'ander gehaet is, ende
dat de minste de meeste souden dienen.
Is daer een woort van aller ende elc menschen saligheyt of verdoemenisse? daer
na brenght hy by de ghelijckenisse van den potbackere ende desselvens vaten ter
eeren ende oock ter oneeren (ghenomen zijnde uyten Propheten Isaia ende Ieremia,
beyde vande Iootschen volcke handelende, Isa.29.16.30.14.45.9. Iere.18.6.19.11.
wel uytdruckelijck daer by verklarende dat hy noch van Iacobs, noch van Esaus
persoonen en spreeckt, maer van tweereleye volckeren met der selver Gods-diensten.
e Te weten een vleeschelijc dat verworpen, ende een gheestelijck dat in eeren voor
Godes volck aenghenomen soude worden, namentlijck het volck der Heydenen met
invoeringe te dien eynde vande Prophetie: Ick sal mijn volck noemen, dat mijn volck
niet en is, ende die niet ghelievet en was, de ghelievede Ose.2.23. Rom.9.24.25.26.
wie moet hier niet bekennen dat by het vreemde ende niet geliefde volck de Heydenen
die eerste verworpen waren ende nu verkooren, Isa.55.1. verstaen wert de gehate
Esau: ende by 'tgeliefde volck verstaen wort de geliefde Iacob, namentlijck de
Israeliten of Ioden die eerst het eerlijcke ende verkoren volck Godes waren, maer nu
verworpen souden worden? Deut.4.8. Iere.4.2.
f Uan welcke verwerpinghe d'Apostel redene ghevende, Rom.9.30. die hy daer
voor hadde verswegen, seyt dat de Heydenen, die niet na en volghden de
rechtvaerdigheyt, de selve die uyten geloove is, hebben verkregen: maer dat Israel,
te weten het Ioodtsche volck, die des rechtvaerdigheydts wet navolghden: daer niet
toe en quamen.
g Waeromme dat: om dat het God so ghepredestineert hadde? buyten heur schult?
ende soot u volc draeyt sonder aenschou opter Ioden doen? neen. Daer af en vermaent
d'Apostel niet een eenigh woordt, waerom dan? om dat sy die gherechtigheyt
verkeerdelijck sochten, te weten niet uyten gheloove, maer als uyten wercken des
wets, Rom.9.32.
h Daer blijckt nu al mede noch dat d'Apostel hier handelt, niet van Iacobs noch
van Esaus persoonen, maer onder heur beyder namen van twee volcken, namentlijck
van Ioden ende Heydenen, ende daer blijct mede ('twelck hier ons hooft-geschille
is) dat God hier inne siet opter menschen wercken int verwerpen, soo Paulus hier
klaerlijck uytdruckt.
i So is dese Text, die ghy qualijc meynende voor u opinie te wesen, self te recht
daer teghen ende brengt krachtelijck met sich, dat God immers int verwerpen siet
opter menschen wercken: stellende daer voor| een klare oorsake ende waeromme, te
weten dat der Ioden werck int soecker niet uyten gheloove was, maer uyten wercken
des wets.
k Hier mede was d'Apostel, noch niet vernoeght, maer verhalet anderwerven,
spreeckt vander Ioden onwyse yver, vande wet Mosi, daer op sy sich roemde, ende
vande wet des gheloofs ende dessels eynde, Christo, Rom.10.4.5. den welcken de
Heydenen verkreghen, naecketlijck uytdruckende datter gheen onderscheyt en is,
tusschen Ioden ende Griecken, of Heydenen, Rom.10.12.
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l Maghmen noch twijfelen, dat d'Apostel hier niet en handelt van een Iacob of
Esua, maer van vol[c]ken? van Ioden ende Heydenen? van vleeschelijcke ende
geesteli[j]cke Gods-dienste? maer soude yemandt vraghen hoe de Heydenen aen't
gheloove soude komen? d'Apostel antwoort, dat het woort des geloofs na by heur is,
rom.10.8. in heur mont ende herte, Deut.30.14. ende dat der Apostelen woorden
ghekloncken hebben over den gantsen aertboden, Rom.10.18. ende seydt uyt Isaia
dat God ghevonden is vande gene die hem niet en sochten, Isa.65.1.
m Wie waren dat anders dan de Heydenen, die God selve sochte door zijnen
Apostelen, ende dat hem verworpen de gene totten welcken hy al den dagh de handen
uyt streckte, namentlijck de Israeliten, een ongeloovigh ende wederspannigh volck?
n Maghmen uyt dese uytgedructe tweereleye volcken ende Gods-diensten ooc
eenighsins verstaen de persoonen der tweelinghen, by de welcke als sy noch
ongheboren waren, God selve namentlijck twee volcken uytsprac ende betekende,
Gene.25.22. ende daer uyt heur d'Apostel tot een voorbeelt ende ghelijckenisse
innevoert, dat God het Ioodtsche volck al hadde verkooren voor dat Moyses ende de
wet was, daer mede betonende dat sy niet beter en waren dan de Heydenen, ende
gheensins door des wets wercken, die zy (als sy verkooren waren in Abraham) noch
niet en hadden, nochte der wets halven, goet noch quaet en hadden ghedaen, so dat
zijt [n]iet verdient en hadden door heur wercken, tot een volck Godes aengenomen
te wesen meer dan d'ander Heydenen, Deut.4:30. daer uyt zy waren genomen, die
sy verachtende heur self hoogh daer boven beroemden?
o Al heel anders hielt Moyses, dit volcx aert wel kennende ende niet min inder
waerheyt voorseggende des Iootschen volcx hovaerdye, dan afgoderye met dese
woorden: wanneerse nu de Heere u God uytghestooten heeft voor u henen: so en
seght niet in u herte: de Heere heeft my hier in gheledet, dit landt in te nemen, om
mijnre gerechtigheydt wille, ende noch: so weet nu dat u de Heere uwe God niet om
uwe gherechtigheyt wille, dit goedt lant geeft in te nemen: na dien ghy een seer
hartneckigh volck zijt, daer op vermaent hy heurder bedreven zonden met bevel vande
selve te ghedencken.
p Lieve wat is dese Prophetie Moysi nu doch anders dan selve een uytlegginge deses
handels Pauli metten Ioden? roemden die sich niet Abrahams afkomst te wesen? een
verkoren volc Godes te wesen? door heur wercken des wets rechtvaerdich te wesen?
ende een beter volck dan de Heydenen te wesen? waren sy niet van eender aert als
de Heydenen, doe
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zy noch vanden Heere voor zijn volc niet aenghenomen ende (ghelijck Iacob ende
Esau voor heur gheboort geen menschen en waren die goet noch quaet en hadden
ghedaen) ghelijck de Edomiten self oock noch geen volck en waren?
q Men mach dan niet ontkennen dat d'Apostels voornemen doorgaens inde
1.2.3.4.9.10. ende.11. capittelen, voorneemlijcken doende is, omme der Ioden
vermetelen roem op heur wercken ende eyghen gherechtigheydt, des wets onder te
[d]rucken: daer door sy sich waenden waerdigh ende de Heydenen, die sulcx niet en
hadden onwaerdigh om voor het volck Godes ghehouden te wesen. Dat hout sulcx
mede, niet alleen Augustinus, maer oock u Calvinus, ter plaetsen by my nu stracx
hier voor beyde aengewesen zijnde, U.60.
r E[n]tlijck vraeght hy int eerst van't elfde cap. heeft God dan zijn volck verworpen?
Rom.11.1. daer seyt hy neen toe, hoe mach men dit duyden opten persoone van Esau?
daer na spreeckt hy vander Ioden overblijfsele die saligh worden, Rom.11.6.
s Daer komen de verworpen Ioden met heur wercken wedervoort: oock de verkoren
Heydenen, dat nu een uyterlijck volck Godes soude zijn, met sampt der Ioden yver
over de Heydenen, Rom.11.7.11.13. welcker Apostel hy is, ende druckt daer uyte
mette tacken ende Olijfboom niet den tweelingen, maer dese twee volcken so
naecktelijck dat het oock blinden souden moghen mercken: segghende dat sy Ioden
met heur Gods-dienst verworpen zijn, om heur verkeert werck namentlijck om 'twerck
heurs ongheloovigheyts, daer zy zijn afgebroken, Rom.11.20. daer mede hy wegh
neemt alle der Ioden verwaende roem, van dat sy Abrahams saet waren na den
vleesche ende opten wercken des Wets die sy hadden, ende niet de Heydenen.
t Hoe dat? [o]p dat de Ioden na een onveranderlijcke Predestinatie Godes, so
ghyluyden hier dicht eeuwelijck verworpen blijven, ende de Heydenen eeuwelijck
aengenomen zij[n] souden? neen voorwaer. Maer op dat de Heydenen, soo sy niet
in Godes goetheyt bleven, wederomme verworpen, ende de Ioden, soo sy niet in heur
onghelovigheyt en bleven weder in gheentet souden worden, Rom.11.22. wie mach
alle dese saken aenmerckende, (die soo gants over een stemmen) noch meynen dattet
van een Iacob ende Esau, ende niet van twee volcken, van Ioden ende Heydenen,
van vleeschelijcke knechten Moysi ende geestelijcke broederen Christi elck met
heure letterlijcke ende gheestelijcke Gods-diensten doorgaens daer is ghesproken?
u Daer ver[t]hoont d'Apostel oock Godes strengheyt teghen den afvalligen, ende
desselfs goedigheyt aen den stantvastigen. Siet God daer niet op menschen werck?
daer men soo verkiest ende den selven weder verwerpt: ende den verworpenen so
weder verkiest: is daer een eeuwighe ende onveranderde Predestinatie Godes ende
onvermydelijcke nootsakelijckheyt sonder alle gedinge, soo u volck weder schriftelyck
leeren?
w Men mach immers niet ontkennen dat Godes woort te ghelooven, of dat niet te
geloven, beyde menschelijcke wercken zijn. Op dese beyde wort daer ghesien, ende
om dese beyde wort daert eene volck verworpen, end[e] 'tander volck verkooren.
x So hebbe ick nu ten vollen bewesen, dat dese uwe ingebrachte sproke van Iacob
ende Esau, tot bewijs dat Gods Predestinatie, ende niet der menschen quade wercken
oorsake zoude zijn vander verworpelinghen verdoemenisse, by u luyden qualijck
verstaen ende misbruyckt wort, dat Paulus daer mede niet en heeft gemeynt, Iacobs
noch Esaus: veel minder alder menschen saligheydt ende verdoemenisse, maer de
verkiesinge der Heydenen metten Christelijcken of geestelijcken, ende verwerpinge
der Ioden met heur Moysaischen of vleeschelijcken Gods-dienst.
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y Ende besluyte daer beneven dat ghyluyden sult moeten bekennen: dat God niet
sonder, maer met volle kennisse van aller menschen doen ende laten met al der selver
veranderingen die hy eeuwelijck voor ooghen siet: vander menschen saligheydt ende
onsalicheyt predestineert, verkiest ende verlaet.
z Maer so ghy sulcx niet en wi[l]t bekennen, blyvende by u opinie, dat God eerst
sonder alle aenschou vander menschen doen e[n]de laten blindelijc predestineert,
verkiest ende verwerpt, ende daer na eerst siet ende weet wie hy verkooren heeft
ende verworpen, so suldy nootsakelijck Godes Predestinatie onseecker ende
veranderlijck moeten maken, tegen uwe selfs leere, soo int verwerpen van die eerst
verworpen waren, so nu overtalligh genoeg by my is bewesen.
Geref. Calv.
61 Ick hoor u seggen wel, dat ick ooc wel [v]ersta: maer ick zie daer tegen dat
onse voorbarighste leeraren op hondert plaetsen plat anders segghen.
D. Coornh.
62 Niet wat menschen segghen, maer wat Godes gheest inde H. Schrift seyt, 'zijn
wy schuldigh te ghelooven. Te min mooghdy [u]we Schribenten noch ghelooven, of
ghy al wil[d]e, ghemerckt sy in dese selve saken heur selven weder tegen schryven.
Gereform. Calv.
63 Dat en meyn ick niet.
D. Coornhert.
64 Weet het dan nu, Calvijn gloserende op dese selve woorden Pauli vande liefde
Godes tot Iacob ende zijn haet op Esau, schrijft k.9.13. onder anderen oock also: Nu
is dit genomen uyt het eerste cap. van Malachie: al wae[r] de Heere, willende den
Ioden heur ondanckbaerheyt verwyten, verhaelt zijn goetheyt aen heur bewesen.
a Ick hebbe u seyt hy lief gehadt, daer na seyt hy waer het beginsel van die liefde
uyt voort quam, was Iacob seyde hy, niet de broeder van Esau? ende een weynich
daer na schrijft Calvijn dit:
b Nu hadde ick u aenghenomen voor my volck, om te volherden in die selve
goedertierenheydt aen Iacobs zade, daer teghen hadde ick verworpen de Edomiten,
die ghekomen zyn vanden gheslachte Esaus.
c Daeromme zijt ghy des te argher vermidts de ghedenckenisse van soo groote
goe
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dertierenheyt u niet en heeft mogen aenporren om my te dienen ende myne Majesteyt
te eeren.
d Dat zijn daer Calvijns woorden. Die spreken selve klaerlijck van twee volcken,
namentlijck van Ioden, by Iacob, ende van Heydenen, te weten Edomiten, by Esau,
gemey[n]t. Wat ghemeenschap heeft dat metten personen van Iacob ende Esau? die
segghen daer van tijdelijcke weldaet, hoe rijmt sich dat met d'eeuwighe saligheydt
ende verdoemenisse alder menschen daermen Iacobs liefde ende Esaus hate so
gheweldelijc poogt toe te buyghen?
e Hoe komt dat o[o]ck over een met de volcken? waren alle Iacobs afkomste in
hem ter eeuwiger saligheyt verkoren: ende aen d'ander zijde alle Esaus stamme tot
d'eeuwighe verd[o]emenisse verworpen? wie mach dat segghen? de ga[n]tse Bybel
roept anders.
f Ueranderde God oock niet in dese zijne Predestinatie so int verkiesen als int
verwerpen: hoe komt dan dat dese Iacobiten Godes weldaet so vergeten hadden, dat
de selve heur niet en hadde moghen aenporren om Gode te dienen ende te eeren?
was die verkiesinge Godes daer oock bestandigh? sach God niet op de boose wercken
van Iacobs afkomste?
g Hoe komet dan dat God den Ioden om heur verkeert werck, van Godes
gerechtigheyt niet te willen gehoorsamen, ende te willen heur eyghen gerechtigheyt
oprechten, namaels verwierp ende den Heydenen in heur stede voor zijn volck aen
nam? seght nu, of ghy noch meynt dat Calvijn niet en leert teghen zijn eyghen leere?
wildy sulcx meer van Besa, van Martyr ende van d'anderen, ja van Calvino selve
sien, 'tsal u geworden.
Gereform. Calv.
65 Neen, het is voor my onnodigh, want ick sie dat alle onse leeraren houden
anders: so aengaende, dat d'Apostel daer van volcken twee verscheyden
Gods-diensten: geestelijck ende vleeschelijck, etc. soude spreken: als van dat God
uyt zijn voorsienigheydt soude verkiesen ende verwerpen ter eeuwiger saligheydt
ende verdoemenisse, na der menschen wercken of hoedanigheydt, soo ghy't wilt
drijven.
D. Coornh.
66 In beyde die stucken hebbe ic nu al doen blijcken mijn ghevoelen met, maer u
luyder opinie plat jeghen, dat Godlijcke schriftuere te wesen. Die ende niet menschen
goetduncken moeten volgen.
Gereform. Calv.
67 Onse meyninge is oudt ende ghemeen, da[e]r de uwe nieu is ende seltsaem.
D. Koornh.
68 Oudtheyt en gelt teghen gheen waerheydt: die d'alder oudtste, ja eeuwigh was
ende is: so is oock de gemeyne straet den omsichtigen verdacht. De Loghen, maer
niet de waerheyt, is alle mans ding. Wel saen, soudet u daer letten, so ben ick bereyt
te bewijsen, dat mijn ghevoelen in desen oudt is ende ghemeen met alle de oude
Leeraren der Kercken.
a Segt dan, om niet oneyndelijck te worden: wie vanden Uaderen hout ghyluyden
de schriftmatichste, immers in desen handel van de Predestinatie?
Gereform. Calv.
69 Calvinus schrijft hier af (C. Institutie xviij.24. also: Maer om dat zy (hy meynt
de Romanisten) metter Schriftueren niet en willen vernoeght wesen, laet ons heur
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dit oock toe geven. Sy beroepen ons totten Vaderen, wel aen: laet ons Augustinum
hooren, die wy alleen houden inder kercken leeringen, voor d'alderghetrouste
uytlegger der oudtheyt.
D. Coornh.
72 Wel aen, na dien u mijn so klare bewijsinghen uyter Schriftueren oock niet
schijnen ghenoegh te moghen doen: soo wil ick nu in desen tot u laten spreken de
selve uwe alderghetrouste uytlegger, namentlijck Augustinus, met achterlatinghe
van d'ander vaderen, om kortheyts wille, oock om u te moghen vernoegen: ende eerst
aengaende dat by Iac[o]b ende Esau, niet heur eygen persoonen, maer twee volckeren
verstaen worden: schrijft Augustinus opte woorden Godes tot Rebecca, twee volkeren
zijn in dynen lichame, etc. Gen.25.22.also:
a Alle dese dingh[e]n, alderliefste broeders,+ ghebeurden heur, soo d'Apostel zeyt,
+
na de figuere, maer sy zijn beschreven om onsen wille, so ontfingh dan Rebecca
Augu.de tempo. Serm.78.
lichamelyck, van de salighe Isaac: om dat de Kercke geestelyck soude ontfangen 1.Cor.10.6.
van Christo.
b Maer also sich de twee kinderkens int lichaem van Rebecca onderling stieten: so
syn malkander inden buyck der Kercken altydt tegen, twee volckeren, want so sy
alleen goet, of alleen quaet waren, soo soudet een volck zijn, maer wanter altydt
goeden ende [q]uaden ghevonden worden inde kercke, als inde geestelycke buyck
van Rebecca, soo stooten sich twee volcken, te weten d'ootmoedige, teghen de
hovaerdighe, de kuysche teghen de overspeelders, &c. De goede willen de quaden
winnen, maer de quade begheeren de goeden te vernielen, &c. in Esau verstaet men
de vleeschelycken, maer in Iacob de geestelycken.
c Dese tw[e]e volcken wyst d'Apostel merckelyck aen, daer hy de vleeschelijcken
beschrijft ende oock de geestelijcken aenwyst: seggende des vleeschs wercken zijn
openbaer, als daer zijn hoerderye, &c. Gal.5.19. Siet daer de vruchten des volcx tot
Esau behoorende, maer wie de vruchten zijn behoorende tot Iacob, voeght de selve
Apostel terstont daer oock by, Gal.5, 22. segghende, maer de vruchten des geests
zijn liefde, blydtschap, vrede, langmoedigheyt, geloove, goedigheyt, goedertierenheyt,
zedigheyt ende onthoudelyckheyt, siet dat zijn de wercken der gheestelycken, die tot
Iacob behooren.
d Maer datter gheschreven staet, het, eene volck sal 't ander te boven gaen ende
d'outste sal de jonckste dienen, Gen.25.23. en sien wy in Iacob ende Esau niet vervult
te zijn na den lettere, want de Heylighe schrift en vermeldt niet dat Esau den salighen
Iacob heeft ghedient. Maer hoe dat het oudtste volck het
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joncxste volck dient, verstaet hy licht, die op't Iootsche ende opt Christen volck
vlytelijck acht neemt, &c.
e Item noch (Aug. in psal.78:7. Iere.10.25.) want sy hebben Iacob opghegheten
ende verslonden. Iacob betekent de kercke ghelijck Esau betekent de oude Synagoge,
daer af gheseyt is, d'outste sal de joncxste dienen.
f Ende noch: inde antwoorde Godes tot Rebecca, twee volcken zijn in u lichaem,
&c. Augu. quest. super Gene. lib.j.quest.73. Ghene.25.23. worden na den geestelycken
sinne by de outste soon verstaen de vleeschelijcken, ende by den joncxsten de
geestelycken in den volcke Godes, want (soo d'Apostel seyt) 1.Cor.15.46. en ist niet
eerst, dat geestelyck is, maer dat dierlyckt is, daer na het gheesterlycke, dit placht
al[s]o verstaen te worden, datter gheseyt wert, dat by Esau betekent wort het outste
volck Godes, namelyck het volck Israel na den vleesche: ende by Iacob desselfs
geestelycke afkomste.
g Maer na de historiale eygenschappe wort de antwoorde bevonden vervult te
wesen: daer 'tvolck Israel, dat is de jonckste sone Iacob onder sich brachte de
Idumeers, te weten het volck van Esau voortghekomen, de welcke door David onder
tribuyt ghebracht worden, 2.Reg.8.14, ende daer onder bleven tot den Koninck Ioram,
(2.Pet,21.8. teghen den welcken sy opstonden ende het jock van heuren halse af
wierpen.
h Dit sy ghenoegh voor dat deel, dat d'ouden by Iacob ende Esau tweereleye
volcken hebben verstaen ghehadt, 'teen geestelijc ende 'tander vleeschelijck, etc. ten
waer dat ghy des meer uyt Augustino te hooren begeerde, want icx vermach meer
uyt hem te halen.
Gereform. Calv.
71 Neen, my vernoeght daer mede, maer zuldy uyt hem so veele schijns konnen
voortbrenghen vant ander deel, te weten dat God int verkiesen ende verwerpen siet
opter menschen wercken ofte hoedanigheyt?
D. Coornhert.
72 Dat suldy nu hooren, maer eer ick een woort verhale van Augustino die een
mensche was, ende oock mochte doolen: en hebbe ick niet moghen verswijgen Godes
segghen selve, door zijnen H. geest inde H. Schrift, want die waerheyt spreect ende
nergens inne liegen noch bedriegen en mach.
a Antwoort my daeromme voor al, oft my van noode zal zijn voor u, die self een
leeraer zijt, voort te halen uyter H. Schrift tuygenisse van Godes beloften aen den
ghenen die zijn gheboden ghehoorsamen: ende oock dreygementen aen den verachters
der selver ghedaen?
Gereform. Calv.
73 Dat waer niet min verloren, dan oneyntlijcke moeyten, so om datse my wel
bekent, als om dat die by na ontallijck veel zijn door den gantsen Bybele ghesaeyt.
74 Wat houdy te wesen het eynde alder beloften ende dreyghementen daer toe die
zijn ghegheven? als doet dit of dat so suldy leven, of doedy dit of dat so suldy sterven?
Geref. Calv.
75 Om den menschen ten goeden aen te locken, ende vant quade af te schricken.
D. Koornh.
76 'tIs recht, maer zijn de beloften ende dreyghementen inden beschreven woorden
Godes van sodanigher kracht: dat zy, diese hooren ende verstaen altsamen
nootsakelijck moeten maecken willigh ter deughen ende onwilligh tot de zonden?
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Geref. Calv.
77 Neen geensins, inden ware gheloovigen alleen, die Godes waerheyt kennen
ende ontwijfelijck betrouwen, hebben sy die werckelijcke kracht, maer geensins
inden ongheloovighen. Nu en is 'tgheloof niet alle mans dingh, soo d'Apostel seyt,
2, Tessal.3.2.
D. Coornh.
78 Noch antwoordy my recht, den gelovigen wort daeromme vanden Heere selve
de saligheyt belooft ende die ghedoopt zijn: maer die niet en ghelooft, dreyght Christus
de verdoemenisse, Marc.16.16.
Gereform. Calv.
79 Also.
D. Coornh.
80 Na het hebben van't geloove [n]oemtme[n] de'eene gheloovigen, ende also
mede d'anderen ongeloovigen, overmidts zy 'tgeloove ontberen, ist niet also?
Geref. calv.
81 Onghetwijfelt. So noemtmen yemant die rijckdommen heeft rijck, maer diese
derft arm.
D. Koornh.
82 Sijn dese bynamen van ghelovigh end[e] ongheloovigh selve dingen, of zijnse
qualiteyten (dats hoedanigheyden) der dingen?
Gereform. Calv.
83 Het zijn hoedanigheyden des menschen, die ist ding dat sodanigh wert ghenaemt,
so wert een wijs man soo ghenaemt na de wijsheyt die in hem is. De mensch en is
de wijsheydt niet, maer soda[n]igh wert hy na haer ghenaemt, ende so mede werden
de menschen sodanigh, te weten gheloovigh of ongheloovigh, soo ick gheseyt hebbe
ghenoemt na het hebben ofte het ontbeeren van die gave Godes.
D. Coornhert.
84 Dat is waer, daer was 'tgene ick wil besluyten: dat God alles teghenwoordelijck
wetende: oock eeuwelijck wist, soo wel wie ongheloovich, als wie geloovich uyt
desen leven sal scheyden, ende daeromme den ongheloovighen, vermidts sy die
Goddelijcke gave des gheloofs niet aenghenomen en hebben, mede niet aenghenomen
en heeft in zij[n]e eeuwige Predestinations verkiesinge: maer heur heeft laten steken
in heur willige bedervenisse, ende dat God also int predestineren siet opter menschen
hoedanigheydt ende zonden.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

CCiiir
a Dit tuyght oock self naecktelijck de H. Schrift dat Esau, ghenomen sijnde voor
sijnen persoone alleenlijck, verworpen is, niet nopende d'eeuwighe verdoemenisse,
maer van de uyterlijcke zegheninge ende welvaert op aerden, int oude Testament
voorneemlijc ghel[o]oft si[j]nde den ghehoorsaemen van Godes gebot, te weten om
'tverkopen sijnre eerste gheboorten, ende om sijn hoerderye, heb.12.16, 17) wie en
weet oock niet hoe Esau self sijnen broeder altijt hatede ende voornam te dooden?
Gen.17, 41.
b Maer aengaende de Edomiten, daer Esau ghenomen wort voor volckeren,
Ierem.49, 10. Sietmen mede lichtelijck waerom zy verworpen, ende met tydelijcke
straffe ghestraft waren: te weten, om dat hy sijnen broeder (namelijc 't volck Israel)
metten swaerde heeft vervolght ende sijne gramschap behouden (Amos 1, 11, Nu.20,
21, 14) om sijns wrevels of bloetstortinghs willen aen sijnen broeder Iacob (Abd.1,
8, 10, 18, Ioel.3, 19) om sijn hovaerdigheyt willen (Abd.3, Iere.49, 16) om sijn oude
gramschaps ende wraecx willen (Ezech.25, 12, 13, 14, 15, Psal.136, 7, etc.) Of ghy
sult moeten segghen teghen d'openbare Schriftuere, dat het geloof geen gave, maer
een noodtsakelijckheyt is, so dat Godt, also hy dat sommighe noodtlijck doet hebben,
oock anderen dat noodtlijck doet derven, ende de selve eeuwelijck daeromme
verdoemt buyten alle heure schuldt, heur tyrannighlijck af eyscht 't ghene hy heur
niet en heeft willen gheven, 'twelck openbare onrechtvaerdigheyt is, en
Godslasteringhe.
Gereform. Calv.
85 Hola vrundt, so hooghe niet. Lastert ghy Gode niet? wat doet God anders dan
recht, als hy die ongeloovighe laet steken in Adams verderf?
D. Koornh.
86 Predestineert heur Godt om Adams verderf, (soo ghyluyden altsamen leert)
hoe mooghdy dan met waerheyt segghen: dat Godt int predestinteren, nopende het
verwerpen, niet en ziet opter menschen qualiteyt of hoedanigheyt? of ist verderf
gheen qualiteyt? Die en mooghdy oock noch geensins metter Schrift waer te sijn
bewijsen, so voor tusschen ons is gebleken.
a Daerom valt die uwe schijn mede ter neder, als of Godt den verdoemnis waerdigen
in heur schuldighe verdoemenisse liet steken. 'tWelck die uwe leeren opten grond
van uwe erf-zonde, de grondtfest deser uwer Predestinatien, die self valsch is.
Geref. calv.
87 Maer seght my doch met ernst, aen wie is Godt verbonden? Wien is hy sijne
gaven schuldigh? Mach hy die niet rechtelijck om niet schencken die hy wil, ende
anderen onthouden?
D. Coornh.
88 Ia hy trouwen. Maer also Godt sijne gaven niemandt schuldigh en is, so dat
niemant hem die rechtelijck mach eysschen, of beklagen om dat God hem die niet
en heeft gegeven: also mede en mach God niemandt sijne gaven rechtelijck af
eysschen, of hem
straffen, om dat hy die niet en heeft, de[n] welcken God sijne gaven niet en heeft
willen gheven, so nu al is geseyt, iiij.24.
a Want niemant en is schuldigh (seyt Augustinus wel de libero arb.lib.3.cap.16)
van 'tghene hy niet en heeft ontfanghen. Indien Esau, voor sijn gheboorte van Gode
was ghehaet, eer hy yet quaedts hadde gedaen, ende was die hate Gods oorsake van
sijn boosheyt, maer niet sijn boosheydt van Godes hate, so de uwen leeren: wie sal
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niet Esau ontchuldighen ende Gode beschuldighen moeten? Moeten, segghe ick, niet
na des menschelijck vernufts, maer oock self na Godes oordeelen, ons doorgaens in
de Goddelijcke schrift gheopenbaert?
Geref. Calv.
89 Ghy arbeydt immers om den menschen te verontschuldighen.
D. Coornhert.
90 Ghyluyden om Gode te beschuldigen: wie heeft de eerlijckste ende
schriftmatighste sake? Laet nu voortkomen Augustini ghevoelen hier af, tot betoon
dat u opinie nieu is, maer de mijne daer teghen oudt. Die schrijft also: (Ad Simplicia
lib.1.quaest.2.)
a Maer hier moet bestaen sijn te ondersoecken, met de hulpe Godes: hoe dat het
waer zy, datter gheschreven is: du en haetste niet van al datter gemaeckt is, Sap,11,
25. ende oock ditte: Iacob hebstu gelievet, maer Esau hebstu ghehaet, Rom.9, 13.
b Want heeft hy Esau ghehaet daeromme, dat hy een vat ghemaeckt was ter
oneeren: Ende een selve potbacker maeckt een vat ter eeren, ende een ander ter
oneeren, Rom.9, 21 Hoe sal waer sijn dattu niet en haetste van 'tghene du hebste
gemaeckt? Want ziet hy haet Esau, welck vat hy self heeft gemaeckt ter oneeren.
c Welcke knoop also wort ontbonden: dat wy verstaen Gode te wesen de Schepper
alre schepselen. Nu is alle schepsel goedt, 1. Tim.4, 4, ende alle mensch, voor so
veel hy een mensche is, is een schepsel, niet voor so veel hy een zondaer is. So is
dan God een schepper des Menschelijcken lichaems ende ziele. Gheen deser twee
en is quaet, noch gheen van beyden en haet God, want hy en haet niet van al dat hy
heeft gemaeckt.
d Nu is de ziel beter dan 'tlijf, oock is God de schepper ende maker van beyden,
so van de ziele als van 'tlijf, ende en haet inden mensche niet, dan de zonde. Maer
de zonde is des menschen ongheschicktheydt ende verkeertheyt: dat is een
af-keeringhe vanden alderbesten Schepper, ende een toekeer totte gheschapene
nederste dinghen. So en haet God dan niet den mensche Esau, maer Godt haet den
zondaer Esau. Dat schrijft Augustinus daer.
Geref. calv.
91 Wat [b]esluyt ghy daer uyte?
D. Coornh.
92 Dat God sijn haten ende verwerpen siet opter menschen quade qualiteyt, dat's
op heur zondelijckheyt. Want somen in de ghedachte Esau van de zonde scheyt, en
blijft daer ni[e]t altoos over, dan een goet Schepsel
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Godes. Mach Godt dat haten? Ghyluyden leert dinghen, die ja der toe segghen: De
H. Schrift seydt opentlijck neen daer toe. Dese, niet uwe nieuwe leeraeren moetmen
ghelooven.
a Dat nu god predestinerende soo wel int verkiesen ter saligheyt, als int verwerpen
ter verdoemenissen, ziet opter menschen hoedanigheyt, ende dat uyt sijn eeuwighe
voorooghentheyt, of (somens noemt) voorsienigheyt, is mede ontwi[j]ffelijck,
gheweest het gevoelen Augustini, so blijckt, behalven tot vele meer andere plaetsen,
oock op dese woorden Pauli self: Iacob heb ick lief ghehadt, maer Esau heb ick
ghehaet, daer hy schrijft (Expositio. quar. prop. ex Epist. ad Ro.60.) also: Dit maeckt
dat sommighe meynen dat d'Apostel Paulus heeft willen weghnemen de vrye wille:
waer door wy den Heere behaghen, vermits het goet des Godsvruchtigheydts ofte
mishaghen door't quaedt des boosheyts.
b Want zy segghen, dat de Heere al voor eenighe wercken, 'tzy goede of quade,
der twee (noch ongeboornen) den eenen heeft lief ghehadt, ende d'ander ghehaet.
Maer wy antwoorden sulcx geschiet te sijn, na Gods voorsienigheyt: waer door hy
weet, oock van den ongheboornen. Hoe elck in toekomende tijden sal wesen.
c Ist dan so dat hy de wercken verkiest, hoe comt d'Apostel te segghen, dat de
verkiesinghe niet en gheschiet uyten wercken? Daerom moetmen verstaen dat de
goede wercken door de liefde gheschieden. Maer de liefde komt in ons door de gave
des H. Gheests, so de selfde Apostel seyt: de liefde Godes is uytgestort in onse
[h]erten door den Heyligen Geest, die ons is gegeven, Rom.5.
d Daerom en behoort sich niemant te roemen uyten wercken, als oft de sijne waeren:
die hy door de gave Gods heeft: gemerckt de liefde selve 't goede in hem werckt.
Wat verkiest Godt dan? I[n]dien hy den ghenen, die hy wil, begaeft metten H. Geest,
waer door de liefde 'tgoede werckt? hoe verkiest hy den ghenen dien hy die hy die
gheeft?
e Want is daer geen verdienst, so en is daer gheen verkiesing: ghemerckt zy voor
de verdienst altsamen ghelijck sijn. So en machmens oock in dinghen die gantschelijck
ghelijck sijn, gheen verkiesinghe noemen.
f Maer want de H. Gheest niemanden en werdt ghegheven dan den gheloovighen:
so en heeft de Heere niet verkooren de wercken: die hy selve gheeft, als hy den H.
Geest gee[f]t op dat wy door de liefde het goede wercken souden: maer hy heeft
nochtans het gheloove verkooren. Daeromme 't en zy dan dat yemant in hem gheloove,
ende in de wille van ontfanghen vol-hardt (ofte volhardende blijft) so en ontfangt hy
de gave Godes niet, dat is, de H. Geest: door de welcke hy midts in-ghestorte Liefde
'tgoede soude moghen wercken.
g So en heeft Godt dan niet in sijn voorsienigheyt verkooren yemants wercken,
die hy self sak geven: maer hy heeft het gheloof verkooren inde voorsienigheyt: als
dien hy heeft voorweten, dat hem veylighlijck sal betrouwen: hem heeft hy verkooren,
dien hy den H. Geest soude geven: op dat hy goet doende, oock het eeuwige leven
soude verwerven.
h Want de selve seyt dat Godt alles in allen werckt (1.Cor.12, 6) maer nerghens
en is geseydt, dat Godt alles in allen ghelooft. Daeromme ist ons doen, dat wy
ghelooven, maer dat wy 'tgoede wercken, is sijn werck die den gheloovighen in hem
den H.Gheest gheeft, etc.
i Uolght noch: Ist dat de gheroepene den Roeper volgt, 'twelck nu hangt aen den
vrye wille: so sal hy verdienen den H. Geest, waer door hy goet mach wercken: ende
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s[o] hy daer inne blijft, 'twelc mede niet minder en hangt aen de vrye wille: so sal
hy oock verdienen, het eeuwighe leven, 'twelck door geen smette en mach worden
verdorven, etc.
k Volght noch aldaer: Ons doen ist, dat wy ghelooven ende willen: maer sijn doen
ist dat hy den geloovighen ende willighen vermoghen gheeft om 't goede te doen,
etc. Alle sulcx heeft Augustinus geschreven.
Geref. Calv.
93 Alle sulcx heeft Augustinus weder anders gheschreven.
D. Coornhert.
94 Daer seghdy onrecht.
Gereform. Calv.
95 Heeft hy dat hovaerdighe woordt van verdienen niet opentlijck weder-roepen?
D. Coornhert.
96 Ia hy, ende dat niet jegen de waerheyt: maer is daer anders niet ghesproken dan
dat woordt verdienen? heeft hy wederroepen dat wy sonder het werck van gelooven
den Heyligen geest, ende door den selve de goetwercken[d]e liefde niet en konnen
verkrijghen?
a Heeft hy wedersproken dat het gheloove een gave Godes is, dat wy die gave
moeten ontfanghen, dat wy daer inne moeten volherden, ende dat het geloven niet
Godes (wiens woort of wie soude God selve, niet alles weet, moghen gheloven?) des
menschen werck is?
b Den mensche, die des geloofs gave heeft, machmen met waerheyt ghelovich
noemen: maer wie mach Gode ghelovigh heten? Dit is dan de hoedanigheyt, ende
d[it] zijn de menschelijcke wercken daer God in zijn predestineren, so vant verkiesen
als vant verwerpen op siet.
c U onwil int toestemmen van 'tgene daer wel gheseyt is, als wesende schriftmatigh,
maer teghen (soo ick mercke) u verstaelde opinie, sal my hier noch een plaetse uyten
selven Augustino, u luyder hooghste ghepresen onder al d'oude Uaderen, doen
verhalen, nopende wat ons werck is int ghelooven, ten waer dan sake dat ick u onlust
daer aen dede, 'twelck hoorende sal die achterlaten, om voorts te varen.
Geref. calv.
97 Ick maghs gaerne lyden. Seght ghy, ick hoore.
D. Coornh.
98 Maer soo daer (schrijft Augustinus (de spū. & lrā. cap.34.) werde gheantwoordt
datmen moet voor hoeden, datmen Gode niet toe en schryve de zonde, die door de
vrye wille
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werdt ghedaen, soo int ghene datter wordt gheseyt, wat hebdy dattu niet en hebste
ontfanghen? 1.Cor.4.7. Daerom de wille, waer door wy gelooven, de gave Godes
wort toegheschreven: overmidts die voort komt uyt de vrye wille, die wy, als wy
gheschapen worden, ontfangen hebben: die mercke daer op ende zie dat die wille
daerom niet alleen die Godlycke gave to[e] te schryven is: datse uyte+ vrye keure is
ende met ons natuerlijcken gheschapen: maer oock dat God met aenradinge der +Aenkomste des gheloofs.
verbeeldinghen maeckt dat wy willen ende dat wy ghelooven: het sy dan van
buyten door Euangelische vermaninghen, daer des wets geboden mede wat toe doen:
daer sy den mensche zijnder swackheyts vermanen, om tot het rechtvaerdighmakende
geloove te nemen zijn toevlucht: ofte inwendelyck, daert in niemants machte staet
wat hem inden sinne valt, maer daer het toestemmen ofte afstemmen eygentlyck des
willens werck is.
99 Als dan God op deser wijsen handelt met die redelycke ziele, so dat sy hem
gelooft, want sy en magh niet geloven, hoe vry dat haer keure oock zy, so daer geen
aenradinge noch roepinge en zy, dien sy gheloove: so werckt voorwaer dat willen
ghelooven selve God in den mensche, wiens bermhertigheyt ons in allen voor komt.
a Maer de roepinge Godes toe te stemmen of af te stemmen is eyghentlyck, soo ick
heb gheseyt, het werck des willen, welcke saecke niet alleenlyck niet en swackt, datter
gheseydt is: wat hebdy dat ghy niet en hebt ontfangen, maer het verstercket oock.
b VVant de ziele en mach de gave niet ontfangen nochte oock hebben, vande welcke
zy dat hoort, dan vermidts het toestemmen: ende also is al 'tgene sy heeft ende 'tgeen
zy ontfangt, Godes: maer wederomme het ontfangen ende het hebben, des hebbers
ende ontfanghers werck, &c.
c Daer maghmen sien niet alleen Augustini ghevoelen maer oock mede zijne redenen,
niet min vast dan waer ende klaer, te z[ij]n geweest: dat het geloof geen nootdwang,
maer een vrye gave is, die vande mensche, als hem die van Gode door zijne rechte
middelen aengeboden is, mach aenghenomen of gheweygert werden. Welck aennemen
oock niet en gheschiet sonder des menschen werck van willigh ontfanghen der selver
gave, sonder welck menschelijck werck van willigh ontfanghen der selver gave,
sonder welck menschelijck werc (want God en mach niet ontfangen) de mensche die
gave des geloofs (die God sulcke ontfanghers geeft) oock niet en magh hebben.
d So wercken hier gesamentlijc God ende mensche: God int geven, ende de
mensche int ontfangen: het eeren werck van geven is Godes, maer het bedel werck
van ontfangen is des menschen werc alleen: sonder welcke beyde so verscheyden
wercken van Gode ende mensche nemmermeer eenighe overnatuyrlijcke gave Godes
en wert ontfangen. Dit werdt daerom oock rechtelijck ghenoemt een t'samen
werckinghe Godes ende des menschen.
e Nu weet oock alle die dese salighmakende gave| ontfanght, doort hebben
desselvens te recht gelovigh genaemt: so sy wederomme alle die door heur willigh
weygeren de selve niet en ontfangen, vermits 'tontberen der selver gave, te recht
ongelovigen gheheten worden.
f Dese werden van Gode verworpen, maer die, namentlijck de gelovige verkooren,
want zy door't middel van't gheloove met den H. geest, ende midtsdien oock met de
liefde daer door 'tgeloof werckt, Gal.5.6. van Gode worden begaeft: ende worden
van Gode daerom oock bekent voor de zijne, want seyt d'Apostel, wie God lief heeft,
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die is van hem bekent, 1.Cor.8.3. maer die des gheloofs gave weygeren zijn vermidts
dat heur werck ongheloovigh, gheesteloos, liefdeloos, ende daeromme oock Goddeloos
of goedeloos, ydel van alle goede wercken der liefden, Luc.13.26.27.
g Sodanighe en kent God niet, te weten, voor de zijne, want hy daer zijn liefde
niet in en siet, sonder welck niemant saligh wort, 1.Cor.13.1.23.
h Dit is dan het werck ende de [h]oedanigheydt ofte qualiteyt der verworpenen
die de van eeuwigheyt alwetende God voor oogen heeft, in zijn predestineren, of
verwerpen der selver. Uermits God sulcx so weynigh mach doen sonder daer op te
sien, als hy mach wesen sonder te weten, dat zy zyne gaven verwerpen, goedeloos,
ende midtsdien onsaligh sullen zijn ende blijven.
i Want sonder Godes goede gaven aen te nemen ende te ontfangen en mach
niemandt yet goets hebben: so wederomme God niet en wil aennemen, den ghenen
daer hy zijne goetheyt niet inne en vint.
Gheref. calv.
k Dat bescheyt luyt soo qualijck niet, overmidts daer Godes eere in heur geheel
blijft, soo wel in zijne gaefrijcke mildigheyt, als in zijne heylighe gherechtigheyt:
want daer by den menschen geen oorsake met allen van roem, om eyghen deughde,
noch oock van beklagh over Godes gerechtigheyt, en wert gegeven.
D. Koornh.
100 Dewijl ic nu mercke dat ghy mijn spreken int beste neemt, en magh ick tot
uwen besten niet laten hier noch uyt Augustino te verhalen, een plaetse: die mijns
achtens grootelijck mach dienen tot verklaringhe of ontwerringhe deses duysteren
ende verwerden handels uwer Schribenten, van Godes predestineren int verkiesen
ende verwerpen of niet aennemen der menschen.
a Dese is daer hy handelt vande middelen ende aenkomste des geloofs in den
mensche, wat hy tot het aennemen ende hebben van die heylsame gave Godes vermach
ende doet.
b Yemant (seyt Augustinus de Spū & Lrā.+ cap.31. sal moghen vragen of in onsen
vermoghen ghestelt is, te moghen hebben het gheloove, waer inne is ghelegen het +Of 'thebben van 't geloove
beginne der saligheydt: Dit sullen wy te lichtelijcker mogen sien, so wy eerst wat gestelt is in ons vermoghen.
vlijtelyck nagespeurt sullen hebben, wat het vermoghen selve is.
c Want willen ende moghen zijn twee saken, sulcx dat de gene die wil, niet terstondt
en mach: van gelijck die magh, niet terstont en wil, want ghelijck wy somtijdts willen,
'tgeen wy niet en vermoghen: alsoo moghen wy somtydts wel, 'tgene wy niet en
willen.
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c Dese namen dan ghenoeghsaem verclaert sijnde, wat zy te verstaen geven, blijckt
oock ghenoegh, dat van het willen, de wille, ende van het mogen de macht heur
namen hebben ontfanghen. Ghelijck dan de ghene die daer wil, de wille heeft: so
heeft ooc die daer mach de machte.
e Maer so door de macht yet sal geschieden, so moet de wille ooc daer sijn, want
men is niet gewoone te segghen: dat yemant met sijn wille yet heeft ghedaen, indien
hy 't onwilligh heeft ghedaen.
f Hoe wel nochtans, ist dat wy scherper aenmercken, soo doet noch de ghene die
onwillens uyt dwang yet doet, dat met sijn wille. Maer want hy't liever anders hadde,
daeromme wort gheseyt dat hy't onwilligh doet, dat is, niet willigh.
d Want so yemant wordt gedronghen wat quaets te doen, dat hy gaerne soude
vermyden of van sich weren, soo doet hy 'tghene hy gedwo[n]gen wort te doen, want
indien de wille so groot is, dat zy liever heeft dat niet te d[o]en, dan dit niet te lijden:
so wederstaet zy onghetwijffelt den dwinghere, ende en doet het niet. Maer so zy't
daer door doet, soo en doet sy't oock niet met haer vol[l]e ende vrye wille: maer
nochta[n]s en doet zy't niet dan met haer wille: Ende om dat na die wille het werck
volght: en machmen niet segghen dat den doender macht heeft ontbroken.
g Maer so hy den dwinger toe-stemde, ende sulcx wilde, maer niet en moghte
doen: men sal segghen dat hy het willen, hoewel ghedwonghen, heeft ghehadt, maer
dat hem macht heeft ontbroken, want als hy't daeromme niet en dede, om dat hy't
niet wilde doen, so was daer macht: maer daer gebrack wille, so langhe als hy den
dwinger wederstaende dat niet en dede.
h Ende hier uyt comet, dat de gene die dwinghen ofte aenraden pleghen te seggen:
waerom en doedy't niet, nadien ghy't vermooght, om sulck quaet te ontgaen? Ende
de ghene die't gantschelijck niet vermoghen te doen: maer nochtans tot het doen
ghedwonghen worden, om des willen datmen waent dat zy't wel moghen doen:
pleghen sich ontschuldigende te antwoorden, ende te seggen, ick soudet doen, soo't
in mijnder macht ware.+
+
i Wat behoeftmen dan voorder te soecken, na dien wy dit segghen macht te
Macht wat.
+
wesen: daer de wille middel heeft, om 'tghewilde te volbrenghen? daeromme seyt
+
men elck dat te vermoghen, dat hy doet, indien hy wil, ende niet en doet, indien
VVat elc vermagh.
hy niet en wil.
Merckt nu op 'tgene dat wy te ondersoecken+ hebben voorghenomen, te weten of
'tgeloove in onser macht staet. Uan dit geloof spreken wy nu, dat wy gebruycken +Of 't geloof in onser macht
als wy eens anders, niet als anderen ons toeseggen, betrouwen, want anders seghen staet.
wy, hy en heeft my niet betrout: anders, hy en heeft my gheen gheloove ghehouwen,
'teerste is, hy en heeft mijn toeseggen niet gelooft: maer 'tlaetste is, hy en heeft niet
gedaen, dat hy beloofde.
l Na dat geloof, daer door wy betrouwen, ghelooven wy Gode, maer na dit geloof
daer 'tgene wert belooft, geschiet, is God self getrou tot ons waert. Want so seyt
d'Apostel: God is getrou, die sal niet toelaten dat ghy, boven 'tgene ghy vermooght,
bekoort sult worden, 2.Cor.10. Uan dat ghelo[o]ve ondersoecken wy, oft in onser
macht staet, te weten daer mede wy Gode ghelooven of in Gode.
m Want hieromme staet gheschreven: Abraham gheloofde Gode ende het is hem
tot gerechtigheydt gerekent: Gen.15. ende oock: Den ghenen die daer gelooft in hem,

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

die den ongoddelijcken rechtvaerdigh maeckt, wort het gheloof tot rechtvaerdigheyt
gerekent, Rom.4.
n Siet nu of oock yemant ghelooft, als hy niet en wil, of oock niet en ghelooft, als
hy wil ghelooven. Na d[i]en sulcx ongeschickt+ is (want wat is ghelooven doch anders
dan toe te stemmen dat het ghene wert gheseydt, waer zy?) ende het toestemmen +Gelooven wat.
eens willigens werck is: so is waerlijck het gheloove in onser macht.
o Maer daer en is geen macht (soo d'Apostel seyt) dan van Gode, Rom.13.1. Wat
is dan d'oorsake dat van ons oock niet en wert gheseyt, wat hebdy, dat ghy niet en
hebt ontfangen? 1.Cor.4. Want ghy ghelooft, om dat het de Heere u heeft ghegheven.
Maer+ nergens en lesen wy inde H. Schrift: daer en is gheen wille dan van Gode: ten
+
is oock te recht niet gheschreven, want het en is gheen waerheyt.
Nota.
p Anders soude oock God (dat verde moet zijn) der zonden oorsaeck wesen: so
daer geen wille en ware dan van Gode, want de quade wille alleen oock sonde is, al
en volghde het werck na, dat is: al en hadde de wille gheen macht, etc.
q Uolght noch: Hierom sprack de Heere tot Pilatum: du en soutste over my gheen
macht hebben, soo hy die niet en waer van boven ghegheven, Ioan.19. Maer als de
macht wert gegeven, so en wort daer by geen nootsakelijckheyt ghekoppelt.
r Daeromme hadde David, als hy macht hadde ontfanghen om Saul te dooden,
hem liever te sparen dan te dooden, 1.Reg.24. Daer uyte wy verstaen, dat de quaden
macht ontfanghen tot haer quade wille, dat sulckx dient tot heur verdoemenisse: maer
de goeden, tot proef haers goeden willes. Na dien dan 'tgeloof in onser macht is, soo
ghelooft elck als hy wil: ende als hy ghelooft, so ghelooft hy willigh.
s Dat zijn daer de woorden Augutsitni. Wat brengen die anders mede, dan dat de
menschen van Gode niet ghenootsaeckt noch gedwongen, maer aenghelockt worden
te gheloven? Dat de menschen diet sonder, maer met heur vrye wille int aen-nemen
of ontfangen van des gheloofs gave, geloovigh worden? dat sulck toestemmen ende
Gode te geloven eens menschen, niet Godes werck is?
t Ende na dien alleen de gheloovige saligh ende d'ongeloovige niet saligh en sullen
worden, dat God in zijn eeuwighe Predestinatie so int verkiesen vande eene als int
verwerpen van d'andere, siet op heur qualiteyt van geloovigheyt ende
ongheloovigheyt? insgelijcx op heur wercken over weder zijden van de gaven Godes
toe te stemmen of af te stemmen? aen te nemen, of te weygeren? Gode te gelooven,
of niet te ghelooven? alle 'twelcke men niet en magh loghenen menschelijcke
qualiteyten ende wercken te wesen.
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v Meer moght ick segghen, soo icx nodigh achte, als neen. Want sal dien ghenoegh
moghen sijn, die niet alleenlijck niet en vernoegt niet soo treffelijcke ende tastelijcke
redenen Augustini, krachtelijck met claere schrifture b[ev]estigt wesende, maer oock
dien mijne ontwijffelijcke bewijsinghen, alleen uyten louteren gheschreven woorde
Godes daer toe aengetogen, niet genoeg mach sijn? Ick heb volseyt, ende ben bereyt
al dat ghy daer tegen sult willen segghen te hooren.
Geref. Calv.
101 Ick heb veel te segghen, sorghe te langhe te vallen.
D. Koornh.
102 Ghy sijt vroegh ghekomen, 'tis noch vroegh, wy sullen oock moghen corter
vallen in onse redenen, vermidts daer nu al van vele dinghen tusschen ons is gehandelt.
Gereform. Calv.
103 Ghy hebt daer vele gheseyt tot bewijs van dat God int verkiesen en verwerpen
ziet opter menschen wercken ende hoedanigheyt, ende loopt alles daer toe, dat God
soude predestineren uyt sijne al of voorwetenheydt, maer Calvijn, Beza, ende alle
de onse houden dat Godt voor-weet uyt sijne predestinatie. Also seyt Calvijn:
(L.iij.b.xx.iij.cap.dist.6.) Dat God het ghene te comen staet, niet anders te vooren en
ziet: dan om dat hy't verordent heeft dat het also soude gheschieden. (Oock Beza H.
f.32.) So dat Adam no[o]dtwendelijck zondighen ende vallen moste (Ab.f.38.) waer
door alle menschen d'eeuwighe doot overgegeven sijn, dat door den wonderlijcken
raet Godts gheschiedt is, etc. Om dat Godt het alsoo ghewilt heeft, etc. Ende door
sijn voornemen alsoo verordent hadde, L.iij.[b].xxiij, cap.7.dist. So dat Adam door
Godts Decreet ghevallen is, A.f.107, Beza H.77.
D. Koornh.
104 Also seyt de H. Schrift nergens, maer plat daer teghen, die (Rom.8, 29) heeft
hy ghepredestineert sijns zoons beelde ghelijckformigh te worden die hy heeft
voor-weten. Is dat gheseyt soo't u volck kallen? Ghelooft ghy, duncket u veylighst
ende heylighst u Calvijn mette sijnen teghen de H. Schrift: Ick moet die ghelooven
teghen ende boven duysent Calvijnen, met al de sijnen. Lieve man merckt ghy so
traghelijck de grove ongheschicktheyt, die noodtsakelijck uyt sulcke
wederschriftelijcke voort-comt?
Geref. Calv.
105 Welcke?
D. Coornh.
106 Dat alle 'tquade ende zonden die daer worden ghedaen, niet van Gode en
worden voorsien, omdat de Duyvelen ende menschen die noch souden doen: maer
dat de Duyvelen ende menschen die nootsakelijck mosten ende moeten doen, om
dat Godt sulckx te moeten gheschieden verordent hadde, ende dat sy daer aen niet
en hebben ghezondight, maer Gode self: Of dat de krancke schepselen de ordeninghe
ofte Predestinatie Godes hebben mogen wederstaen ende onseker maecken, vermidts
heur niet zondighen.
a Maer so ghy deser twee geen soudt derren belijden: so suldy nootlijck ten minsten
Libertiniserende moeten segghen: datter niet quaets noch zonde en geschiet, om dat
God, die alsulcx selve doet, goet is ende rechtvaerdigh: e[n]de derhalven alle sulcx,
als sijn eygen werck wesende, oock goet is ende rechtvaerdigh. Neemt keure van
allen int wederspreken van uwe onware opinie, of maeckt de menschen onschuldigh
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ende Gode schuldigh of maeckt Gods Predestinatie onseker, of belijdt u te sijn
Libertijnen.
Geref. Calv.
107 Ghy dringet harde, sonder te mercken de grove ongheschicktheyt uyt u selfs
opinie nootsakelijck volghende.
D. Koornh.
108 Of dat also schoon ware, so en soude mijne ongheschicktheydt de uwen niet
verschoonen. Ghy moet de uwe, ick de mijne verantwoorden.
Geref. calv.
109 Dat wil ick doen, 'tsal noch beter te passe comen.
D. Coornh.
110 'tIs my lief. Maer welck soude hier de mijne sijn in mijn ghevoelen?
Gereform. Calv.
111 Merckt ghy dan selve niet, als Godt soude predestineren uyt sijn voorsienigheyt
of voorweten van der menschen wercken: Dat het dan in der menschen macht soude
staen om Godes Predestinatie onseker te maken, vermits heur doen ofte laten dan
soude hanghen aen heur avontuerlijcke vrye willekeure ende niet aen de onwandelbare
Predestinatie Godes?
D. Koornh.
112 Dat soude ick licht mercken, s[o] Godt moght predestineren al slapende, of
sonder sijne alwetenheyt: maer nadien God nimmermeer en slaept, noch oock yet
mach doen in afwesen sijns alwetenheyts, alre toecomende ende voorleden dinghen
als teghenwoordigh eeuwelijck voor sijne opene oogen verschijnende, wat onsekerheyt
moghen der menschen tegenwoordige wercken, de Godlijcke Predestinatie, als of
Godt die niet en saghe, toe-brenghen.
Geref. Calv.
113 Laet het so sijn, dat der menschen vrywiligh doen niet en soude moghen
onseecker+ maken Godes Predestinatie, so soude desselvens sekerheyt alle de
+
menschelijcke wercken, so seker moeten maken, dat gheen mensche yet soude
Of Godts voor-weten de
anders moghen doen, dan de alwetende God dat te sullen gheschieden, voorsien vryheydt beneemt van de
menschelycke wercken.
hadde: Ende daer door soude u ghewaende vrye wille dan doch teffens
noodtsaeckelijck moete[e:omgedraaid en op zijn kop]n verdwijnen.
D. Coornhert.
114 Dats niet wel besloten, want Godes voorsienigheijt en dwinght niet. De
Menschen en doen niet deughde of zonde, omdat
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God sulcx al in d'eeuwighe saligheyt tegenwoordigh ziet: maer God ziet dat om dat
de menschen sulcx sullen doen.
Gereform. Calv.
115 Dat zeghdy.
D. Coornh.
116 Dat bewijse ick. Ghy ziet nu teghenwoordigh met opene ooghen int licht my
hier zitten metten elleboghe op dese tafel leenende. Segt mach dat u sulck zien missen
of u daer inne bedrieghen?
Gereform. Calv.
117 Neen gheensins.
D. Coornhert
118 Noodtsaeckt sulck u zien my dat ick dus moet zitten, so dat ick nu niet anders
hadde moghen zitten, oock staen, gaen, ofte leggen?
Gereform. Calv.
119 Dat en machmen niet segghen.
D. Koornh.
120 U zien en dwinght dan sulck mijn doen niet, of ten noodtsaeckt my niet om
aldus t[e] zitten, int zien van 'twelcke ghy oock niet e[n] mooght bedroghen werden.
Mijn doen hie[r] inne is dan noodtlijcke oorsake van sulck [...] zien: maer dat u zien
en is gheen noodtsake van sulck mijn zitten.
a Want ick hadde macht om anders te zitten: maer ghy mogt niet door u zien my
nootsaken dus of anders te zitten.
Gereform. Calv.
121 Men mach dat niet beneenen.
D. Coornh.
122 Men moet dan ja segghen, tot mijn segghen: dat het verschijnen voor den
eeuwighen spieghel of ooghe des alzienden Godes van der menschen wercken, de
selve niet meer en noodtsaeckt van aldus of alsoo te moeten geschieden: dan u
tegenwo[o]rdigh zien mijns doens my daer toe noodtsaeckt, of my mijne vrye
willekeur beneemt van mijn lichaem te beweghen of te doen rusten, so ende op sulcke
wijse, als my dat self belieft te doene.
Geref. Calv.
123 Wy spreecken van der quaden verwerpinghe, wat vermoghen die doch te
dencken, swijghe het doen teghen des almoghende Godes ordonnantie?
D. Coornhert.
124 Niet altoos.
Geref. calv.
125 Siet, schrijft I. Calvinus Inst. L.iij,xxiij, dist.6, dewyle de beschickinghe aller
dinghen in de handt Godes is, ende dewyle die macht des doots ende der saligheyt
by hem is: so ordonneert hy 'talso met zynen raet ende wille, dat daer menschen
gheboren worden, die van des moeders buyck aen sijn sekerlijck der doot
overghegheven: op dat deur haer verderf de naem Godes gepresen worde. Dat seyt
Calvinus daer, ende tot meer andere plaetsen.
D. Koornh.
126 Dat seyt een mensche, maer nerghens Godes gheschreven woordt, dat ghelt
by my, maer niet Calvijns segghen, sonder, jae teghen de H. Schriftuere.
Gereform. Calv.
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127 Daer uyt besluyt hy dat, dus seghdy onrecht.
D. Coornh.
128 Wt de H. Schriftuere? Waer seyt die sulcx, of ten minsten eenigh woort, daer
uyt men soodanigh wreede oordeel Godes mach besluyten?
Geref. Calv.
129 Rechts voor de voorghemelde plaetse, daer stelt hy twee sproken, te weten:
de Heere maeckt alle ding om sijn selfs wille, oock den Godloosen ten boosen daghe.
Prov.16.4. Ende uyten Psalm: Want Godt is Rechter, die vernedert desen, ende
verhooght ghenen, want de Heere heeft eenen beker in der hant, ende met stercken
wijne vol ingeschoncken, ende schenckt uyt den selven. Doch de Godloosen moeten
alle drincken, ende den droezem uyt suypen, Psal.74, 8, 9. Daer is schriftuere, ende
daer mede bewijst Calvijn sulcke sijne voorsz. sententie.
D. Coornh.
130 O onwijs bewijs! O felle sententie! Soude dat Schriftuer gebruycken sijn? V
luyder misbruyck van dese sproke is gebleken int eerste boecxken, fol.17, van de
Toelatinghe Godes: Oock mede tusschen ons self j.27.
a Dat die goede God, als een goede boo[m] Mat.7, 17, 12, 33, en mach gheen
quade menschen scheppen, noch geen quade vruchten en mach voort brenghen.
Immers Beza selve schrijft, H.f.40, dat God, also hy goet is, niet anders dan 'tgheen
goet is, en mach scheppen: oock of d'oorsprongh al quaet ware, dat hy niet
rechtvaerdelyck en soude verdoemen, 'tgheen hy self hadde gemaeckt.
b Oock mede Bullinger, volghende des H. Schrifts tuyghnissen, Iob 21, 30, ende
2.Pet.2, 9, verklaert Salomons sinne te sijn: de verordeninge des bestelden dachs ter
wraken. Q.Sermo.x, f.133, 4.
c Maer behalven dat, o[f]men noch die sproke Salomonis[,] so Calvijn die
voortbrenght, al aenname: wie en ziet niet dat hy die dan noch ghew[e]ldelijck draeyt
teghen haeren rechten sinne? Het is ontwijffelijck waer, dat Godt den Godloosen
mensch heeft gheschapen, als oock allen anderen menschen: volght daer uyte dat hy
hem Godloos heeft gheschapen. Seyt dat de sproke? Uoorwaer neen zy. Dat most
hy bewijsen, namentlijck dat God den Godlosen Godloos heeft gheschapen. Dat seyt
Salomon niet, dat bewijst Calvijn niet ende dat bewijsende, en bewijst Calvijn niet
dan sijn vermetelheyt int stout misbruycken van de Goddelijcke schriftuyre.
d Heeft Godt oock den Duyvel niet gheschapen? Wie mach dat ontkennen. Maer
heeft hy ijem een Duyvel gheschapen? Wie mach dat met waerheyt segghen? God
heeft den Duyvel een Enghel, maer die heeft sich
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self een Duyvel gemaeckt. So mede, Godt heeft den Godloose een mensch
gheschapen, maer de mensch heeft sich self van een mensch een Godloos ghemaeckt.
e So vele zy hier int korte noch meer aengewesen ende vast bewesen van't
schandelijck misbruyck Calvini, Beze, met meest alle uwe nieuwe Uaderen des
voor-ghemelden sproocx Salomonis.
f Aengaende d'ander sproke hier by Calvijn uyten Psalm voortgebracht, Psal.78,
8, 9, heeft noch vele minder schijn om sijn Tyrannijcke sententien by hem den
barmhertighen Gode, so lasterlijck, als onschamelijck, opghedicht te bewijsen. Want
daer niet een eenigh woordt in en wort bevonden: daermen yet uyte mach trecken
tot bewijs sijns wederschriftelijcx segghen.
g Wat ghemeenschap hevet doch, dat God desen vernedert (te weten den
hoogh-vaerdighen, Luc.1, 51) ende den ghenen (namentlijck den ootmoedigen, Luc.1,
52) verhooght: met dat God eenighe menschen door sijnen wille ordonneert so
ghebooren te worden: dat zy van heur moeders buyck aen seeckerlyck den doot sijn
overghegheven: op dat door heur verderf de name Godes soude worden gepresen?
h Is dat dan oock een selve sake met het inne schencken vanden stercken wijn met
desselfs droezem voor den Godlosen, die de selve moeten uyt-drincken? seyt de
Psalmist daer dat de hovaerdighen hovaerdigh, of dat de Godlosen Godloos werden
geschapen of gebooren? Dats wijt te soecken, want men vindt sulcx inde gantsche
Bybel niet geschreven. Noch wort dit den onvoorsichtighen lesers ingheschoncken
voor bewijs uyter Godlijcker Schrift: Is dat niet een onschamel inneschencken door
den Leeraren: ende een sorghelijck inswelghen door den Leerlinghen van menschen
fenijn voor Hemelsche medecijn?
Gheref. calv.
131 Nochtans schrijft Calvinus, L.iij.boeck, xxiiij.dist.12, dat Godt den ghenen
die hy totten eeuwighen doot geschapen heeft om dat zy Instrumenten sijnder
toornigheydt ende Exempelen sijnder strengheydt souden worden, somtydts de macht
berooft om Gods woort te hooren, &c. Wie soude soodanighen hoogh-geleerden
ende vermaerden man moghen toe-betrouwen dat hy sonder waerheyt der Schrifturen
sulcke saecken den menschen tot heur verleydinghe soude leeren?
D. Koornh.
132 Dat souden hem moghen toe-betrouwen die lichtvaerdigh van herten sijn, die
de H. schrift mistrouwen, ende die menschen in so wichtighe saken betrouwen, sich
boven Gode op verlaten: so seer door partydigheyt betovert sijnde, dat zy niet en
willen mercken al toontment heur, dat uwe Leeraren doorgaens self plat het eene
schrijven teghen 'tander, so u Calvijn oock doet in dit jegenwoordighe stuck.
Gereform. Calv.
[1]33 Wat seyt hy dan dat daer teghen strijdet?
D. Coornhert.
134 Dat suldy hooren, als ick uyt u eerst sal ghehoort hebben: tot wat eynde u
volck die voorghemelde Sprooke van Iacob ende Esau meest invoeren.
Geref. calv.
135 Om te bewijsen dat God in sijn predestineren, so van[']t verkiesen als van't
verwerpen, niet en ziet opter menschen wercken.
D. Koornh.
136 Also. Nu schrijft Calvijn, C.vij, 20[:] God, als wesende d'opperste
rechtvaerdigheyt, en mach niet lief hebben d'ongherechtigheyt, die hy in ons allen
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ziet, daeromme hebben wy alt'samen in ons, dat Godes Hate waerdigh is. Derhalven
sijn wy oock alt'samen, ten aenschou onser verdorven naturen, met sampt des
toe-vallighen wandels verkeertheyt, waerlijck in Godes ongenade, oock in sijn
aenschouwen straf-schuldighen ende ter eeuwigher verdoemenisse ghebooren.
a Maer want de Heere niet en wil verliesen het sijne dat in ons is: so vindt hy noch
yet dat hy na sijne goedertierenheydt lief heeft, want alhoewel wy, door ons gebreck
zondaren sijn, so blijven wy nochtans sijne schepselen: al ist dan dat wy ons selve
den doodt berockent hebben: soo hadde hy nochta[n]s o[n]s ten leven geschapen.
Dat sijn Calvijns eyghen woorden. Daer staen zy, leest selve, wildy.
Geref. Calv.
137 Ick kense wel. Wat is nu daer inne dat jeghen sijn voorighe segghen strijdet?
D. Koornh.
138 Ueele. Als eerst, dat Godt op alder menschen qualiteyten of hoedanigheyden
ziet: als eerst (nopende den Psal.74, 8, 9,) op der Godlosen Godlosigheyt, ende hier
nu op alder menschen [o]ngherechtigheydt (te weten op u verzierde Erf-zonde) ende
oock op heur eyghen verkeerden wandel, daer door zy sijn onghenade waerdigh sijn.
a Daer teghen seyt Calvijn weder self tot vele plaetsen, dat God int verwerpen niet
altoos en ziet opter verwerpelingens wercken, L.iij, xxiij.dist.2, 4, 6. Waer toe hy
doorgaens inne voert Esau, die van Gode was ghehaet, voor sijn gheboorte, al eer
hy yet quaets ghedaen hadde, so wy nu meermalen hebben verhandelt, int iij. oock
v.5, op heur wercken te sien, ende ter oorsaken vande selve te verwerpen, ende int
verwerpen daer op niet te sien, sijn strijdighe saken.
b Hy seydt hier mede dat God niet en wil verliesen het zijne dat in ons is. Nu ist
Godes al dat in ons van hem is goet geschapen, dat is lijf ende ziel. Dat en wil Godt
dan niet verliesen. God verliest sijn goede maecksel in den mensche, als dat verderft.
De mensche is (schrijft Calvijn N.f.41, 42) van Gode goet gheschapen met die
conditie, dat hy terstonst door sijnen val de gantsche werelt soude bederven: Dat is
dat hy alle 'tgoede dat God in allen menschen hadde geschapen, terstont soude
verliesen. Self te willen verliesen 'tsijne dat in ons is: Ende dat niet te willen
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verliesen, sijn dat niet openbare wederwertighe saken?
Gereform. Calv.
139 Ghy verwert my, het wort spade, ick wil 'tgheseyde nadencken, om morghen,
gevet de Heere, breeder van te handelen, vermits ick in desen noch vele hebbe te
segghen van de verworpene, dat zy buyten heur eygen toedoen alleen door Godes
Predestinatie, verdoemt worden eeuwelijck.
D. Koornh.
140 Calvijns werringhe mach u verwerren. Sijn werre-tale is vol argerlijcke
wondersproocken. Tot noch toe hebbe ick van u voortstel het jeghendeel bewesen.
Ghy en hebt niet altoos van sulckx connen bewijsen. Wat ghy morghen sult
vermoghen, wil ick hooren.
Geref. Calv.
141 Blijft met Gode.
D. Koornh.
142 Die zy oock met u.

Noch van de Verworpelinghen.
Seste Ghesprake.
Tusschen Geref.Cal. ende D.V.C.
Of de verworpene buyten heur toedoen, alleen door Godes Predestinatie,
eeuwelijck verdoemt worden.
Geref. Calv.
1 Lieve seght my, staet het in der onghebooren willekeure of zy ghebooren willen
worden dan niet?
D. Koornh.
2 Neen.
Gereform. Calv.
3 Of zy menschen dan Ezels sullen worden?
D. Coornhert.
4 Oock niet.
Gereform. Calv.
5 Of zy van Adam voor dan na sijn verderven sullen voort-komen dan niet? Doet
de onghebooren mensche, vraghe ick noch, yet hier to[e]?
D. Coornh.
6 Neen, segge ick noch, niet met allen.
Gereform. Calv.
7 Calvinus schrijft (K. Comment. op't 18. versken Roma.9) aldus: Door dese
middel is ongheworpen het ydeld sluyp-gaet der Scholastitienen, nopende de
voorwete[n]heydt, VVant Sant Paulus en seydt hier niet, dat der boosen verderf van
den Heere is voorsien: maer door sijnen raedt ende wille geordonneert. Gelyck oock
Salomon (Pro.16, 4.) van der Godloosen verderfnisse niet alleenlyck en seyt, datse
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voor allen tyden van Gode is geweten gheweest: maer dat oock de Godlo[s]en self
met voornemen sijn gedestineert, of ghenootschickt ten verderven.
a Hoe machmen hier nu dichten,dat zy yet moghen doen tot heur verderven? Dit
met meer dergelijcke soo krachtighe Schriftuerlijcke redenen(so ghy noch sult hooren)
hadde ick gister, doe het al spade was, noch te seggen. Hoe suldy die nu moghen
wederleggen?
D. Coornh.
8 Lust tot u nut, maeckt my d'onlust licht, van doorgaens 'tselve te hooren. Gister
ende daer voor mede heb ick de Sproke Salomonis beantwoort ende bewesen, j.27,
v.129, & c. niet altoos tot dese sake te doen. Daerom is die niet meer te beantwoorden
noodigh.
a Al u ander seggen van niet te mogen doen tot onse geboorte, hoedanigh ende
van wie, eer dat wy gebooren sijn, is plat jegen u opinie, ende voor mijn meyninghe:
soo ghy niet naecktelijck segghen en wilt, dat God onrechtvaerdelijck sijn onnoosele
Schepselen in d'eeuwighe verdoemenisse werpt, ende also[o] van den goeden Godt
eenen hatelijcken Tyranne wilt maken: die u Catechismale gheloovighe van natueren
gheneghen sijn te haten.
Geref. calv.
9 Ghy spreeckt arghelijck.
D. Koornh.
10 Maer waerachtelijck.
Geref. calv.
11 Neen, weet ghy dan niet dat God rechtvaerdigh is?
D. Koornh.
12 Ontwijffelijck.
Ger. calv.
13 Al wat hy doet, die rechtvaerdigh is, dat+ is rechtvaerdicheyt, al scheent in
+
onsen oogen anders. Wildy daer teghen?
Voren iij.17.
D. Koornh.
14 Neen.
Ger. calv.
15 Godt die rechtvaerdigh is schept den ghenen, die't hem belieft, tot rechtvaerdiger
verdoemenissen. Sulck werck Godes moet dan rechtvaerdich sijn, al waendent alle
menschen anders. Wat mooghdy hier nu tegen?
D. Koornh.
16 Dat werck van yemanden tot verdoemenissen te scheppen, schrijfdy
onrechtelijck de rechtvaerdigheyt Godes toe. Dat doet de H. Schrift nergens, maer
't is u dichten, bewijset dat God sulcx doet, want dit ontkenne ick.
Ger. calv.
17 Godt schept, seyt Salomon, den Godloos ten quaden daghe.
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D. Koornh.
18 Ist al weer aen? God schept de mensch. De mensch maeckt sich van een mensch
een godloos. Godloos sijn is quaet sijn. So weynigh mach Godt, die goet is, wat
quaets scheppen: als Godt die rechtvaerdigh is, wat onrechtvaerdighs mach doen.
Geref. C.
19 Wy worden alle door Adam immers godloosen ghebooren.
D. Coornhert.
20 Dats mede 'toude deuntgen, ende nu al menighmalen valsch te sijn bewesen,
ende eyghentlijck af-ghehandelt in onsen tweeden ghesprake. Maer of dat u noch al
moght toeghelaten sijn, so is dit u segghen noch self teghen.
Geref. Kalv.
21 Dat ghelove ick niet.
D. Coornh.
22 Weet het nu dan. Heeft Godt den eersten mensche een mensche of een godloos
geschapen.
Geref. calv.
23 Gheen godloos, maer een mensche, dan de mensch Adam heeft ons allen godloos
gemaeckt door sijn zonde.
D. Koornh.
24 De godlosigheyt soude ons dan komen, niet door Godes, maer door Adams
werck. God schept, niet Adam, die voorteelt. Adam is gheen schepper gheweest,
maer een schepsel selve, dat niemant en heeft geschapen.
a Dat quade werck van yemandt godloos te scheppen, en heeft dan noch Godt, die
den mensche goet schiep, noch Adam, die noyt mensche en schiep, niet ghedaen.
Seght, wie is dan de ghene die eenigh mensche godloos souden hebben [gh]eschapen?
Niemandt voorwaer.
b Of suldy nu een Manicheus worden, ende ons eenen quaden Godt dichten, die
den godlosen schept godloos, dats quaet? dit moet ghy doen, of ghy moet self
bekennen dat God niemanden, noch Duyvel, noch mensch een Duyvel of godloos,
maer een goeden Enghel, ende een goedt mensche heeft gheschapen.
c Wat mooght ghy nu hier toe segghen, ghy die stracx waende u saecke so vast
bewesen te hebben, met dat uwer Schrijveren weerveers: God schept den Godlosen
ten quaden daghe: Ende God is rechtvaerdigh, die mach niet onrechtvaerdighs doen:
Die doet sulcx, ergo moet het rechtvaerdigheydt sijn, al duncket ons anders.
d Dat bewijs bewijse ick nu valsch te sijn: ende dat ghyluyden de H. Schrift leelijc
misb[ru]yckt. Wat segdy hier toe? ghy swijgt nu. Dat schijnt bekennen te sijn. Wel
aen, dat schijnen sal ick u nu doen blijcken, ende dit uyt u eyghen misbruyckte
bewijs-reden, die ick recht sal ghebruycken ende segghen also: Houdt ghy niet met
my dat God rechtvaerdigh is?
Gereform. Calv.
25 Soude ick niet?
D. Coornh.
26 Dat hy niet onrechtvaerdelijcx en doet die rechtvaerdigh is?
Geref. calv.
27 Uastelijck.
D.V. Coornh.
28 Dat hy onrechtvaerdelijck doet, die quaet doet?
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Geref. calv.
29 Wie mach dat ontkennen?
D. Coornh.
30 Dat yet Godloos te scheppen quaed[t] doen is?
Gheref. Kalv.
31 Dat en segghe ick niet.
D. Coornhert.
32 Is dan godloos sijn goet of quaet?
Geref. calv.
33 Niet goed maer quaet.
D. Coornhert.
34 Die dan yet Godlosighs schept, di[e] doet quaedt.
Gereform. Calv.
35 Hy doet.
D. Coorn[h].
36 Schept Godt dan yemant godloos, so[o] doet Godt quaet, so doet Godt dan oock
yet dat onrechtvaerdigh is. Dit en mach God, als wesende rechtvaerdigh, niet doen.
So en schept dan God oock niemandt godloos. Hebdy my nu niet alle 't selve moeten
bekennen?
Geref. Calv.
a Ick machs noch en wil dat gheen van allen ontkennen.
D. Koornh.
b Met wat schijn van waerheyt mooghdy dan ontkennen dat uwe nieuwe Uaderen
dese sproke Salomonis (Prov.16, 4) teghen de waerheydt plompelijck ende lasterlijck
misbruycken, tot een drift-zandighe grondtvest van heur laster-leere, dat Godt selve
wat quaets doet, te weten int scheppen van Godloosen.
c Ende dit doen zy alleenlijck, omme te bewijsen, dat God eenighe menschen
verwerpt in d'eeuwighe verdoemenisse, alleen om dat het hem so belieft, sonder te
sien op heur quade wercken. Spreeckt nu, hebdy verstant.
Geref. calv.
37 Dat heb ick niet ghenoegh, ick moet waerheyt bekennen, om 't ghesproken te
wederspreken. Boven mijn verstandt en wil ick niet spreken. Teghen mijn verstant
en mach ic niet aennemen. Dus stel ic 'tgesprokene in berade, om dat by my selve
voorde[r] na te dencken.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

CCviiv
a Doch en kan ick noch niet voor onrecht houden Calv[ij]ns woorden, L.iij.xxiij.dist.9,
houdende also: VVant hoewel de mensche is door die eeuwighe voorsieninghe Godes
tot die ellendicheyt (te weten, verdorvenheyt ende verdoemenisse) gheschapen, der
welcker hy onderworpen is: so heeft hy nochtans de ma[t]erie daer van uyt hem
selven, ende niet uyt Gode. VVant de mensche en is door gheen ander oorsake also
verdorven: dan om dat hy van de suyvere scheppinghe Godes is afgheweken: Ende
veraert tot bose ende onreyne verkee[r]theyt.
b Daer hoordy immers Calvinum naecktelijck segghen: dat de mensche door de
voorzieninge Godes, tot de ellendigheyt der verdoemenissen is gheschapen.
D. Koornh.
38 Calvinum, maer niet Gode. Godes segghen, sonder ander bewijs, ghelove ick
in s[ij]n geschreven woordt alleen, al streedt sulcx teghen aller menschen.
a Dat der verwerpelingen verdoemenisse henluyden opkomt sonder henluyder
toedoen ende wercken salmen moeten bekennen: indien Calvijns seggen daer inne
waerheyt is, dat de mensche door de eeuwighe voorsieninghe Godes (wie mach die
wederstaen, of doen veranderen? daer toe is gheschapen.
b Maer dat most eerst met claere Schrifture sijn bewesen, ende dan noch daer
beneffen aengewesen middel om mede voor waerheyt ontwijffelijck te ghelooven,
de Goddelijcke schrift plat daer teghen houdende dat der menschen aonghelove,
b
zonden, quade cwoorden, of dwercken, oorsake sijn van heur verdoemenisse:
c Daer ben[e]ven noch, als de H. Schrift ons waerheyt betuyght van de
rechtvaerdicheydt Godes, hoe de menschen sulck verwerpen ende verdoemen Godes
buyten der verworpelinghen eyghen quaedt doen ende schulde, sullen moghen
verschoonen van felle tyrannye.
Geref. calv.
39 Het moet, segghen wy, rechtvaerdigh sijn, om dat het God selve doet, die
rechtvaerdigh is, L.iij, xxiij, dist.4, al hieldens alle menschen voor onrechtvaerdigh.
D. Coornhert.
40 De Godtlijcke Schrift verclaert sulck werck onrechtvaerdigh te sijn: Dus mach
God, die rechtvaerdigh is, sulck onrechtvaerigh werck niet doen, al hielden alle
menschen dat het Godt doet; Maer voor al most ghy bewijsen dat God sulcx doet, te
weten, yemandt schept ten verdoemenisse ende te[n] verderven. Hier af hebben wy
terstondt ghesproken. Behalven dat zie ick dat gonst d'openbare strijdigheyt Calvijns
in een selve reden voor uwen ooghen bedeckt.
42 Merckt doch: wil Calvijn, met sulck sijn seggen, betoonen dat God verwerpt
uyt sijn voorsieninghe van des menschen verdorvenheyt: so spreeckt hy teghen sijn
selfs leere, maer voor mijn ghevoelen, dat hy wederspreeckt, namentlijc: dat God int
ve[r]werpen ende verdoemen der menschen ziet op heur zonden ende quade qualiteyt.
Geref. Calv.
43 Gheen ding minder, maer daer teghen dat niet Gods verwerpen hanght aen der
menschen werck: maer der menschen werck ende verdoemenisse hangt aen Godes
werckt, te weten aen sijn eeuwighe Predestinatie.
D. Koornh.
a
b
c
d

Ioan.3, 36, Marc. 26, 16, Col.3, 6
Matth.12, 32. Ioan.16, [1]8, Rom.6, 16
Math.12.37, 5.23, 13.41, 1Tim.5, 11, 12
Rom.2, 1. Luc.20, 47, 2Cor.11, 15, Gal.2, 21.
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44 De woorden brenghen nootlijck het jeghendeel mede.
Gereform. Calv.
45 Welcke?
D. Koornh.
46 Dat de mensche door gheen ander oorsake also verdorven is: dan om dat hy
van de suyvere scheppinghe Godes is afgheweken.
a Dit af-wijcken is des menschen werck, niet Godes; Ist om gheen ander oorsake,
so en ist oock niet om Godes Predestinatie, dat Godes, maer alleen lijck om dit
zondelijck af-wijcken, dat des menschen werck is. Dit wederspreeckt Calvijn: Dit
belydt Calvijn, ende so strijdt een selve Calvijn teghen Calvijn; wat gheloove behoort
hy te hebben?
Ger. calv.
47 Al ist schoon also, seyt Sturmius, A.82. dat de zonden ghenoeghsaem sijn ter
verdoemenisse: so ontkennen wy nochtans dat zy de heele oorsake van de
verdoemenisse sijn, want het decreet (of wille) Godes gaet daer voor, waer door zy
bequaem gemaeckt sijn ten verdervenisse.
D. Coornh.
48 Ist dan de zonde des menschen voor een deel, soo ist dan Godes ende zondaers
werck te samen, Godes na sijn gerechtigheyt, maer des menschen na sijn
ongherechtigheyt.
a So spreeckt ghy self teghen u, ende voor mijn gevoelen, maer is alleen Godes
voorgaende decreet, sonder des menschen medewerck doende int bequaem maken
des menschen, ten verderfnisse, dat's int zondigh of quaedt maken: wie anders maeckt
ghy oorsake van't quade ende van der menschen verdervenisse, dan de goede ende
liefhebbende God selve? Ziet achter vj.144.
Gereform. Calv.
49 Het zy dan soo't wil, d'onse en schromen niet uyt te spreken, dat God niet en
soude volbrenghen door der menschen handt 't ghene dat hy h[e]eft ghedetermineert
of besloten, so hy niet en formeerde in heur herten de wille die voor 't werck gaet.
Dat schrijft Ioannes Calvinus, D.227.
D. Coornhert.
50 Uan de goede of quael wille, of van beyde?
Geref. Calv.
51 Uan de quade wille.
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CCviijr
D. Koornh.
52 Wat anders is formeren, wat anders is bestieren. Dit mach ten goeden
geschieden, dat nimmermeer. Want het formeren is quaet te veroorsaken, ende het
goede Schepsel Godes quaedt te maken. Wie anders maeckt ghyluyden dan oorsake
van de zonde, dan God selve?
Geref. calv.
53 Is rechtvaerdigheyt hanteren quaet?
D. Coornh.
54 Neen, maer goet.
Gereform. Calv.
55 Wat mach rechtvaerdigher sijn dan de straffe Godes aen onser natuyren
verdorvenheyt? Daer door heeft ons God ten verderfnisse bequaem gemaeckt, vermits
d'aenghebooren genegentheyt, die in ons is om Godt ende onsen Naesten te haten?
Ende die Predestinatie bewyst haer in Adams nacomers, &c. Ende dewyle dit niet
en can de nature toe geschreven worden, so ist claer, dat het door den wonderlycken
raedt Godes geschiedt is, Calvijn L.iij.boeck, xxiij.cap.7.dist. Lieve segt doch, wat
hebben wy daer toe gedaen?
D. Coornhert.
56 Niet. Die geneghentheyt is oock niemant aengebooren, God straft oock den
kinderen niet met so verdoemelijcke quaetheyt om heurder ouderen quaetheyt, als
nu dickmael is bewesen.
Maer ofmen sulc u dichten al voor waerheyt moght aennemen, soo waert noch
oock al selve teghen dese uwe loghen-leer. Want dan soude d'oorsaecke der
verwerpelinghen, daer uytghenomen sijnde, noch komen uyt Adams overtredinghe:
Ende soude mitsdien noch, in allen gevalle, Godt in sulck verwerpen dan noch zien
op des menschen werck, te weten op Adams zonde.
Gereform. Calv.
57 Maer seght doch met ernst, ontkendy dat Godt yemanden sijne genade of gaven,
ter saligheyt noodigh sijnde, onthoudt ofte ontreckt?
D. Koornh.
58 Neen ick, maer dat alleen buyten heur schuldt, ende daerom oock sonder straf,
als blijckt in den ghebooren zotten: of door heur schulde, ende tot heur rechtvaerdighe
straffe, als men leest van Saul ende meer anderen.
Gereform. Calv.
59 Dit wondert my van u, hebdy die sproke Christi van Tyro ende Sidon noyt
ghelesen, of met aendacht opgelet? Mat.11, 21.
D. Koornh.
60 Ick heb die meermalen ghelesen, maer of ick curieuselijck daer op ghelet hebbe,
so't een hooghe sake is, en segghe ick niet: als die noch vele saken, voor mijn neder
verstant te hooghe weten, in de H. Schrift oock voor my noch niet noodigh: daeromme
in saecken die ick my batelijck ende van noode om verstaen vinde, liever dan sulcke
lessen, voor hoogher begaefde scholieren, na-trachte, om recht te leeren verstaen,
ende wel te leeren doen: 'twelck ick achte de veylichtste ende heylighste middel te
sijn, om soo door't ghetrou sijn in mijn cleyn pondeken meerder betrout te worden.
a Want men vindt oock een schadelijcke weet-gierigheyt by veelen, die altijt leeren,
ende nimmermeer tot waerheyts kennisse en komen, 2.Tim.3.7, vermits zy so onledigh
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sijn, om 't vernuft vol wetens te vergaren: dat heur handen ydel blyven van
deughdelijcke oeffeninghen.
Geref. calv.
61 Dats niet vreemt, maer dese sproke Christi is krachtelijck teghen uwe opinie,
dat Godt sijne gaven allen menschen even veel int alghemeen aenbiedet.
D. Koornh.
62 Uan even veel en segghe ick niet, maer wel dat Godt elck, niemant uytgenomen,
so vele als hem, sulcx wel gebruyckende, ter saligheyt noodigh is.
Gereform. Calv.
63 Daer in is u dese Sproke ons Heere[n] (Mat.11, 21) plat jeghen, houdende alsoo:
VVee dy Corozaim, wee dy Bethsaida: want waeren in de Steden Tyro ende Sydon
de krachten ghedaen gheweest, die in u zyn ghedaen, zy hadden voortyden inden
sacke ende assche (sittende) haer bekeert. Siet, Seyt onse P. Martyr (Clas.3.
Loc.1.dist.20) de sinne deser plaetsen is: dat Godt heur de middelen niet en gaf daer
door zy hadden mog[e]n worden beweecht om heur te bekeeren.
a Ende noch daer nae (de 41.dist.) alsoo: Christus wiste seer wel, so hy heeft
ghetuyght, dat Tyrus, Sydon, ende Sodoma beweeght souden hebben gheworden tot
berou: indien hy daer de wonderdaden ende leeringe hadde ghedaen, die hy den
Ioden dede hebben: waer door nademael hy heur sulcx niet en gaf, zy gebreck hadden
'tgheen dat ter saligheyt genoeghsaem was.
b Dat seyt onse Martyr, ende voorwaer die woorden Christi sijn claer. God biedet
middelen ter saligheyt aen die twee Steden: wel wetende dat zy daer gheen vrucht
souden doen: Ende onthoutse d'ander twee Steden (oock Sodoma, so oock Calvijn,
L.iij.24.dist.15. aenwijst) daer hy wist datse vrucht souden hebben ghedaen. Worden
dese niet verworpen sonder alle aensien heurder wercken? Wien souden die woorden
(ick segge niet Petri Martyris, maer) Christi selve niet dringhen tot onsen ghevoelen?
D. Coornh.
64 Martyr met Calvijn sijn hier doende, om tot bevestinghe sijnre onwaerachtigher
opinien, Gode te bekladden met onwijsheyt van verlooren werck te doen aen d'een
twee steden, ende met onbarmhertigheyt te toonen aen de andere drie steden.
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CCviiiv
a Ist gheen onwijse miltheyt den onboetvaerdighen (als onvruchtbare steenen herten)
te besaeyen, ende karighe onbermhartigheyt den boetvaerdigen herten (als vruchtbare
aerde) onbesaeyt te laten, met het salighmakende kooren des levens?
b Dit doen u Uaderen doorgaens, als sy sware plaetsen vinden, die voor haer opinie
schijnen. Dan staet het heur vry om die diepe oordeelen Godes te ondersoecken:
maer als sy sulcke plaetsen bemercken heur opinien teghen te zijn: dan moetmen
sulcx niet doen, dan roepen sy: Om mensche wie zijdy? etc. O diepe rijckdom der
wijsheyt? L.iij.xxiij.dist.4.Aa.f.49.f.50.etc.
c Wel aen, ick wil u onbeveynsdelijck hier mede (so ick doorgaens doe) mijn
ghevoelen af segghen: soot u maer belieft een weynigh korte vraghen te beantwoorden.
Gereform. Calv.
65 Gaerne, vraeght.
D. Coornh.
66 Hout ghy niet dat de Roomsche leere des Antichrists leere is?
Geref. Calv.
67 Ghewis.
D. Koornh.
68 Dat uwe leere Christi leere is?
Gereform. Calv.
69 Sekerlijck.
D. Koornh.
70 Ick meynt so, dat ghy hout de Ro[o]msche leere voor een loghen-leere, die
uyten duyvele, maer uwe leere voor een ware leere, die uyt Go[d]e is ghekomen.
Gereform. Calv.
71 So houden wy't beyde.
D. Koornh.
72 Die sich ghetrouwelijck hout aen de ware leere, wat sal hem gheworden?
Geref. calv.
73 Wat anders dan d'eeuwige saligheydt?
D. Coornhert.
74 Maer die hartneckich aenkleeft de logen-leere, wat heeft die te verwachten?
Geref. C.
75 d'Eeuwige verdoemenis.
D. Koornh.
76 So vrymoedelijc derft ghy dan alle onse voor-ouderen, ghestorven zijnde sonder
kennisse van uwe leere, ende gheleeft hebbende in de Roomsche leere, altsamen ter
eeuwigher verdoemenissen veroordeelen? Heeft de Heere Iesus u sulck oordeel
bevolen? Mat.7.1.
Geref. K.
77 Hier bevinde ick trouwen Calvinum omsichtigher gheweest te zijn, dan Petrum
Martyrem, die (Calvinus Harmon. Matt.11.21.) schrijft datmen sich niet moet
bemoeyen met de doornstekelijck questien va[n] de verholen oordeelen Godes: maer
datmen moet verstaen, dat de Heere zijne redenen hier matight na 'tgemeene
menschelijcke begrip: dat hy die Steden onderlinghen verghelijckende, niet en
disputeert wat God heeft voorsien, etc. maer dat Christi woorden in summa daer heen
strecken, om te toonen met wat ongheneeslijcker boosheyt ende verachtinghe Godes
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Chorozaim ende Bethzaida, die Ioden waren, te boven ginghen Tyro ende Sidon, die
Heydenen waren.
D. Koornh.
78 Dat zy so, maer daer beneven zijn die beyde uwe Leeraren, door de naeckte
woorden Christi ghedrongen geweest, selve mede te bekennen, 'tgeen ghy hier
doorgaens, ooc sonderling in dit ons tegenwoordigh geschil, arbeyt te wederspreken:
namentlijc dat God de verworpelinghen buyten heur toedoen alleen door zijne
Predestinatie verdoemt.
a Want hier blijckt uyt heur woorden selve, volghens oock des Heeren klare
woorden, dat sulck verwerpen geschiede om heur sonden wille.
b Ende wat wonder ist oock dat God Tyro ende Sydon zijn verlichtende genade
onthout, tot een straf heurder eyghen bedreven sonden: na dien God selve oock wel
in eenen verkeerden sinne gheeft, die der waerheydts liefde verwerpen? 2.Tess.2.10.
Gereform. calv.
79 Dat kan men verstaen, maer waerom biedet hier God door zijnen zone, d'een
zijn ghenade aen ende d'ander niet? daer af en segghy niet.
D. Coornh.
80 Daer af en handelt (na Calvijns seggen selve) Christus hier niet, te weten vande
verholen oordeelen Godes, die Calvijn hier niet en wil ondersocht hebben, maer
vande vergelijckinghe der Steden onderlinge in boosheydt. Want sy aen beyden
zijden sondigh waren, hoe wel d'een meer dan d'ander.
a Wy handelen nu: of de verworpene buyten heur toedoen, door zijn Predestinatie
alleen verdoemt, so dat hy niet en siet op heur quade wercken. Dit doe ick u hier
blijcken niet so te zijn, maer dat God daer op siet. Wat behoefter meer?
b Ende s[e]ecker, so ick hier wilde treden in uwe schoenen, ende segghen, na dien
zy beyde verdoemens waerdigh waren, wie soudet Gode tot ongerechtigheyt mogen
toeschrijven, dat hy d'een de genade aenboot, die hy d'ander onthouwende in zijn
verderf liet steken.
c Dit soude hier moeten plaetse hebben op u curieuse vrage, na u selfs hooft-bewijs,
dat ghy gebruyckt in Godes verkiesen ende verwerpen, ten aenschou van alle het
menschelijcke gheslacht: hoewel gants qualijck.
d Ghemerckt s[u]lck u ghedicht verwerpen soude gheschieden oock aen den ghenen,
die niet ghesondight en hebben, te weten aen den ongheboornen, die ghy teghen de
waerheyt beswaert met u versierde Erfzonde, ende verdoemelijcke Erf-straf.
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CCixr
e Wat ghemeenschap heeft dit inden onnoselen, met die Steden over allen zijden
sondigh wesende? aen het genade doen van eenige uyt vele dootschuldigen, en
geschiet niemant onrecht: maer aent eeuwigh verdoemen van veele, uyt allen
onschuldigen: gheschiet veelen onrecht, fellonye ende tyrannye.
f Dit hout u leere int verwerpen tot eeuwigh verdoemen der meeste menschen, al
voor dat sy gebooren zijn ende eenigh quaet hebben ghedaen. Dit soudy ondersoecken,
ende sult het selve vinden, niet een rechtvaerdigh oordeel Godes, die sulcx niet en
doet, maer een onrechtvaerdigh grouwelijck oordeel der verkeerde onmenschelijcke
ende felle menschen, die sulcke logen-leere drijven ende aenhangen. Antwoort hier
op so ghy wat hebt te seggen.
Geref. calv.
81 Dese uwe laetste redenen soude ick licht toestemmen. Maer hebdy selve oock
anders niet te seggen, tot verschooninge van Godes billigheydt int verklaren van die
woorden Christi? soudet ghy, die oock boecken schrijft, u sulcker onwetenheyt niet
schamen?
D. Coornh.
82 'tEn is geen schandelijcke onwetenheyt, gaerne niet te willen weten Godes
verholentheyden. Ick ben geen alweter, noch geve my daer niet voor uyte. Vwe
Hooft-Leeraers schamen sich oock niet, heur onwetenheyt in desen te bekennen.
Waerom soude ic my dan sulcker eerlijcker onwetenheyt schamen? niet te min, so
soude yemant, mijns achtens, diet onschriftelijck spreken die hier op seyde alsoo:
a De Heere selve seyt, Luc.12.47. dat de knecht die des Heeren wille heeft
gheweten, ende sich niet en heeft bereyt ende na zynen wille niet en heeft ghedaen,
die sal veele geslagen worden: maer die zyns Heeren wille niet en heeft gheweten,
ende ghedaen heeft dat slagh-waerdigh is, die sal weynigh gheslaghen worden, Ende
soo wien veele is ghegheven, dien [s]al veele gheeyscht worden: ende so wien vele
vertrouwet is, van hem salmen meer eyschen, Luc.12.48.
b Men siet oock opentlijck dat eenighe, ja veele, die des gheloofs gave al vanden
Heere hadden ontfangen, de selve namaels weder hebben verlaten ende (om een
plaetse te noemen) soo staet geschreven daer na gingen vele zynre jongeren te rugghe,
ende en wandelden voorts aen niet meer met hem. (Ioan.6.66. Oock vintmen
(3.Reg.21.27.) dat de Godloose Achab, hoorende grouwelijcke dreygementne, berou
hadde boet dede, daer by hy niet en is ghebleven: soot maer een galg berou was (als
men ghemeenlijck seydt) 'twelck zijn navolghende boosheyt wel betoonde.
c Daer en boven schrijven de uwe selve, iij.8. dat al van eeuwigheyt voor d'alsiende
ooghen Godes is verscheenen: wat alle menschen, ende elck, vant beginne ten eynde
toe zijns levens doen sal of laten.
d So God nu hadde voorweten, als God ooc wiste, dat de steden Tyrus ende Sydon,
siende de wonderdaden ende horende de Predicatien Christi, souden geloove ende
berouwe bewijsen voor eenen tijdt, maer namaels 'tgeloove verlaten ende weder tot
heur voorighe boosheyt sich afkeeren souden: ende midtsdien meerder slaghen
verschulden, doort ontfangen van meerder wetenschap, kennisse of gaven: soudet
niet voor ghenade moeten met recht ghehouden worden, dat God met zijn vermeringe
van gaven heur slagen ende verdoemenisse niet en hadde willen verswar[e]n?
e Ick achte ja, dat scheelt nu veele van dat God heur minder ghenade dan anderen
heeft willen bewijsen. Dat sulcx schriftmatigh is, van Gode te gevoelen ende eerlijck
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ende so dat het alsoo soude mogen wesen, maghmen niet lochenen, dat het anders
soude zijn, ende Gode eerlijck soude zijn, en mooghdy niet bewijsen. Oordeelt nu
selve wat hier inne doch is, dat niet teghen u ende voor mijn gevoelen soude wesen.
f Behalven alle dat so seyt de Heere klaerlijck, Matth.15.24. dat hy niet en was
ghesonden dan totte verloren schapen des huyses Israels. Tot dese sant hy oock syne
jongeren, met uytdruckelijcken verbode van niet te gaen totten Heydenen: Matt.10.6.
Ghemerckt heur tijdt noch niet en was gekomen. Sijn dese dinghen duyster?
Gereform. Calv.
83 Dat en segghe ick niet.
D. Coornh.
84 Wat is hier dan doch in de woorden Christi dat duyster of teghen mijn ghevoelen
soude mog[en] schijnen? want daer immers opentlijcken ghesien wort d'oorsake
waerom Christus doe noch niet en ging totten steden Tyrus ende Sydon, dat Heydenen
waren: maer tot d'ander Steden dat Ioden waren, welcker argernisse noch vermijdet
moste wesen, van't predicken aen den Heydenen, want dat konden sy inder Apostelen
tijden noch swaerlijck verdragen: tot dat de tijdt by Gode bestelt, gekomen soude
wesen?
Geref. Calv.
85 Sy mosten immers de Evangeli-genade, so vele langher ontbeeren dan de Ioden.
D. Koornh.
86 Ia voorwaer wildy aen die weetsuchtighe ondersoeckinghe komen: ende teghen
die omsichtigheyt, die ghy terstont in u Calvino hebt ghepresen, nu soo weetsuchtelijck
wilt bestaen Godes diepe oordeelen te ondersoecken: so antwoort nu selve op gelijcke
weetsuchtighe vraghe Calvini, self doende 'tgene hy anderen verbiet, die schrijft:
L.iij.24.dist.12.alsoo:
a Daer waren ontrent vier duysendt jaren voor de toekomste Christi verleden: inde
welcke God het licht der saliger leere heeft allen Heydenen verborgen. Ist dat yemant
my antwoort, dat sy sulcke groote weldaet niet verkregen en hebben, om datse God
achtede onweerdigh te syne: De nakomers en syn oock niet weerdigher gheweest,&c.
Ende volght een weynigh daer na: Hy soude hem te vergeefs quellen, die d'oorsake
hier van souden willen ondersoecken die boven den ondersoeckelycken raet Godes
is, wel aen.
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CCixv
b So vraeght oock Gode waeromme de Ioden selve oock de claerdere kennisse des
Evangeliums so langhe, van Moysi af tot Christi toekomste hebben moeten ontberen?
of weet ghy dat? of weet ghy niet dat de Heydenen oock selve sonder de beschreven
Wet, Moysi, die de Ioden hadden ende zy niet, oock altijdt hebben moghen lesen dat
groote algemeyne ende heerlijcke wet-boeck der schepselen: daer door heur, als in
een spieghel Godlijcker wijsheyt ende mogentheyt, 't ghene dat kenbaer is, van Gode
is gheopenbaert? Roma.1, 19, ende Heb.11, 3.
Gereform. Calv.
87 Deze kennisse en streckt niet voorder, dan datse den menschen al haer
ontschuldinge beneemt, ja boos sijnde, daer door meer verarghert worden, vooren
iiij.109.
D. Coornhert.
88 Was die kennisse, so zy dat cleyne ende alghemeyne pondt der naturen
ghetrouwelijck ghebruyckende, ghenoeghsaem, om des overnatuerlijcken kennisse
Godes ontfanckelijck te worden, soo en ghebrack heur gheen noodtdruftighe kennisse
altoos: maer was die niet genoegh, so en hadde heur God oock niet gheopenbaert
sulcke kennisse als heur tot saligheyt van noode was, ende mochten de Heydenen
sich dan noch met grooten rechte ontschuldighen: dewijle sy Gode niet schuldigh en
moghten sijn 't ghene hy heur niet en hadde ghegheven, ende zy noch van heur selve,
noch van yemande anders en moghten bekomen.
a Salighe man, wat dicht ghy nu den lieven ende goedertieren Go[d]e voor
hatelijcke felheydt doch op?
Gereform. Calv.
89 Waer by dat? wat dicht ghy ons nu op?
D. Coornhert.
90 Dat God den Heydenen met kennis van sijn eeuwighe moghentheydt ende
Godheydt soude begaven, Rom.1, 20, niet tot heurder saligheyts voorderinghe, maer
tot heurder wroegings ofte verdoemenissens verswaringhe. Of God voor een
ghebooren blinde de claerheyt van seven zonnen dede schijnen, Isa.30, 26, sonder
hem mogelijckheyt van d'ooghen te openen te verleenen: soude hem daer door te
meerder sijn onschult benomen worden, dan of hy voor sijn besloten ooghen niet
een cleyn sterreken dede glinsteren?
a So mooghdy nu sien, dat ick u niet onwaerheyt op-dichte, maer dat ick u waerheyt
aensegghe. Want behalven sulck uwer Leeraeren hatelijcke felheyt, die zy uyt
onbarmhertighe herten Gode op-dichten: so maken zy, so vele aen heur staet, Godt
oock onwijs.
b Want het is zotheyt yet vergheefs te doen, sulcke kennisse, die zy seggen van
Gode den Heydenen geopenbaert te sijn gheweest, niet om hem te eeren ende te
lieven, maer om heur de onschult te benemen, en beneemt heur die verontschuldinghe
niet alleen niet, maer vermeerdert die niet dan te meer, so ick bewesen hebbe. Of
moghen wy Gode wat schuldigh sijn dat hy ons niet en heeft aengeboden of willen
gheven?
Gereform. Calv.
91 Dat en soude ick niet konnen segghen soo't de Heere Christus niet selve en
seyde.
D. Koornh.
92 Waer?
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Geref. Calv.
93 In de plaetse self by u terstont selve verhaelt: maer die zyns Heeren wille niet
en heeft gheweten, ende ghedaen heeft dat slaghwaerdigh is, die sal weynigh
gheslaghen worden, Luc.12, 48.
a Daer ziedy dat hy niet ongestraft sal sijn, al ist schoon minder dan d'ander, die
des Heeren wille niet en heeft geweten.
D. Koornh.
94 Die woorden Christi verstady niet recht. Wat anders ist des Heeren wille niet
te weten: om datmen die niet en heeft moghen weten: wat anders ist, om dat wy die
moghende weten, self versuymt heeft te weten. d'Eerste wijse is onschuldigh, ende
mitsdien onstrafbaer: want dan de Heere yemant 'tpondeken des redelijckheydts niet
en soude hebben ghegheven: als den ghebooren zotten, by ontberen van 'twelcke
hem o[n]mogelijck is, eenigen woecker des verstandts of der deughden te brengen.
a D'ander wijse is te recht schuldigh ende mitsdien strafbaer, overmits een, die de
moghelijckheyt van den Heere door't ontfangen pondt sijnes redelijckheyts, Mat.25,
24, dat hy van den Heere heeft ontfanghen, om noch een pondt tot sijn ontfanghen
pondt te winnen, sulcx niet en hadde gewonnen. Segt nu, seydt de Heere Christus
daer van een knecht die sijns Heeren wille niet en hadde mogen weten?
Geref. calv.
95 Neen, maer simpelijck, die sijns Heeren wille niet en weet.
D. Koornh.
96 Men maeckt keuren in den Steden, men verkondight die na klocke-geslagh,
ende men straft den overtreders, of zy al schoon die keuren niet en wisten.
Waeromme? zy haddense mogen ende behooren te weten.
a Maer onbejaerde kinderkens, ghebooren zotten, ende uytlandigh geweest sijnde,
die niet en hebben mogen weten des Overheyts wille in sulcke keuren, sijn
onschuldigh ende onstrafbaer of zy yet uyt onwetenheydt tegen de selve gedaen
moghten hebben.
Gereform. Calv.
97 Wy spreecken nu van der Heydenen onwetenheyt, ende dat oock niet van
kinderen, maer van die tot redens gebruyck sijn ghecomen.
D. Coornhert.
98 Also.
Geref. Calv.
99 Die hebben de wet der natuyren so wel als wy.
D. Coornhert.
100 Onghetwijffelt.
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Gereform. Calv.
101 Uan dese schrijft d'Apostel also: want als de Heydenen die de VVet niet en
hebben van natueren het inhoudt des wets doen: dese, de wet niet hebbende, sijn sich
selven een wet, &c. Roma.2, 14. Ghy weet watter voorts volght. Wat seghdy daer
toe?
D. Coornh.
102 Waer toe seghdy dat?
Gereform. Calv.
103 De heydenen die van Christo niet+ ghehoort hebben, en moghen van hem niet
+
weten. Sonder of buyten Christum en is gheen saligheyt. De Heydenen dan en
Ontberingh van de
historiale
kennis Christi.
weten de wille Godes niet van dat wy Christum moeten hooren. Sy moeten dan
verdoemt worden door Godes Predestinatie, om dat zy niet en hebben die kennisse,
die zy niet en hebben moghen hebben, ende die heur Godt niet en heeft willen geven.
a Besoeckt nu hoe ghy u self hier uyt sult redden, sonder God of Christum te
lasteren: of ten minsten u ghevoelen voor valsch ende het onse voor waerheyt te
bekennen.
b Want soudy seggen dat God onrecht doet int af-eyschen van den Heydenen de
salighmakende kennisse Christi, die hy heur niet en heeft gheopenbaert, so lastert
ghy Godes rechtvaerdigheyt. Maer wildy segghen dat zy saligh moghen worden,
sonder of buyten Christum: so en is Christus d'eenige salighmaker des werelts niet,
die daer door oock soudt worden ghelastert.
c Maer soudy u dit beyde schamen, soo en schaemt u niet onse leere van de
Predestinatie toe te stemmen in Godes verkiesen ende verwerpen, die't hem gelieft,
sonder alle op-zien van menschen werck ende hoedanigheyt.
d Ten waer ghy konde bewijsen by ons, doe wy noch ongeboren waren, yet gedaen
te sijn daer door wy waerdigh waren inde Christen landen; ende by heur, voor dat
zy ter werelt quamen, wat quaets bedreven te wesen: daer door zy't verbeurt hadden
in de Heydensche landen, daermen van Christum niet en weet, ghebooren te worden.
D. Coornhert.
104 Dat u besluyt is so onvast dat my niet noodigh is te lasteren, noch u dolinghe
toe te stemmen, het is oock so onbedachtelijck t'samen ghelapt, dat het u eyghen
dolinghen in desen naecktelijck ontdeckt. Hoort nu mijn bewijs, ende eerst op u
eerste seggen, nopende de Heydenen.
a Die en hadden gheen kennisse noch wetenschap van de Wet Moysi, als de Ioden.
Des niet jeghenstaende sijn al de Heydenen die in heur cleyn sterlicht vander natueren
wet getrou waren, Rom.2, 13, 14. niet min salich gheworden, want zy des natuerlijcken
Wets inhoudt (als heur sterlicht) so wel natuerlijck deden, Rom.2, 10, 11, als de
vrome Ioden, die getrou waren int recht onderhouden ende ghebruycken van't
maen-licht des Moysaischen wets, sonder dat zy van Christi menscheyt door sijn
geboorte, als van't z[o]n-licht, wisten.
b Daer uyt besluyte ick, dat so wel de vrome Heydenen als de vrome Ioden, sonder
vanden name Iesu, swijghe van sijn geboorte, leven, leere, lijden, sterven ende
verrijsenisse, ghehoort te hebben, doch niet sonder sijn gerechtigheyt, kracht ende
wesen na den gheest, sijn salighmakende ghenade deelachtigh sijn geweest, die zy
in sich bevonden.
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c Nadien dan oock de Heydenen doen kennisse ghenoegh, om saligh te worden,
hebben ghehadt, soo blijckt u besluyt onvast in dat u segghen, dat God heur deur sijn
Predestinatie verdoemt, om dat hy heur sodanighe kennisse niet en wilde gheven.
Ende en is my geensins nodigh te seggen dat God heur onrecht doet int verdoemen
noch G[o]de te lasteren. Maer dit doet ghyluyden, die daer leert dat God heur
verdoemt, om dat zy niet en hebben de kennisse, die hy heur niet en heeft willen
gheven. Wie mach dat van Tyrannye verschoonen?
d So ghy dan oock wilt segghen dat Abel, Henoch, Noe, Abraham, Isaac, Iacob
ende d'ander Outvaderen, die Christum in den vleesche niet en hebben ghekent,
onsaligh sijn ende inden doot gebleven: so moet ghy Christum, die daer seyt dat Godt
Abrahams, Isaacx ende Iacobs God zijnde, Mat.22, 32, gheen God en is der dooden,
opentlijcken logenstraffen, of ghy moet over d'ander zijde seggen, dat zy de
saligh-maeckende kennisse Christi gehadt hebben, door een ander woort dat in den
beginne was al voor Abraham, Ioan.1, 1, 8, 58. Hebr.13, 8.
e Daer mede houde ick waerachtelijc ende krachtelijck mijn segghen bewesen te
sijn, te weten: dat u voorgaende besluyt niet en sluyt: dat niet uyt mijn ghevoelen,
maer uyt uwe opinie noodtsakelijck volghen lasteringhen.
Gereform. Calv.
105 Wat hoore ick daer? Soude dan yemant moghen saligh worden, soo ghy't daer
kalt vande Heydenen, sonder Christum.
D. Coornhert.
106 Dat hoordy uyt my niet, want ick heb dat niet gheseyt.
Geref. Calv.
107 Seghdy niet dat de vrome Heydenen sijn saligh gheworden sonder de kennisse
Christi na den vleesche?
D. Koornh.
108 Niet alleen de vrome Heydenen, maer oock de vrome Ioden ende oude Uaderen,
by my een deel genoemt: salighe man, hanght aen de kennisse Christi nae den vleesche
de saligheyt: so heeft d'Apostel qualijck gheleert, daer hy schrijft: Ende al ist dat wy
Christum gekent hebben na den vleesche, so kennen wy hem nu niet meer. Is daer
dan in Christo een nieuwe creature, so sijn d'oude dingen vergaen, siet het is alles
nieu geworden, 2.cor.5, 16, 17.
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a Seyt oock de Heere selve niet tot zijnen jongeren (die hy sagh te veele aen zijne
lichamelijcke teghenwoordigheyt hanghen) het is u nut dat ick ga. Want indien ick
niet en ga, so en mach de trooster tot u niet komen? Ioan.16.7.
b De saligheyt en magh voorwaer dan soo nootsaeckelijck, als ghy't maeckt, niet
hanghen, aen 'tgeen oock self een beletsel mach zijn ter saligheyt.
Gereform. Calv.
109 Is Christi menscheyt ons dan onnut gheweest? noyt argerlijcker klap.
D. Coornh.
110 Hoogh nut, om ons door zijn mensheyt tot zijn Godheyt op te voeren. Maer
als wy ons selven behinderen tot zijn Godheydt op te styghen, door te veel te sien
op zijn menschheyt: soo maeckt ons sulcx zijn menscheydt niet alleen onnut, maer
oock schadelyck. Daerom is hy oock met syn menscheyt opghevaren, Luc.24.51.
Acto.1.10. om onse herten ende wandelinge tot hemwaerts op te trecken inden Hemele,
Phil.3.20.
Geref. calv.
111 Ick houde, so oock wel schryven myne medebroederen: Ac.cap.1. dat het
gheloove (dat saligh maeckt) van noode is de historische kennisse Christi: de welcke
daer inne bestaet, datmen wete datter een Christus is, dat hy warachtigh God ende
mensch is, inde werelt gekomen om de zondaers saligh te maken, ende dat hy syn
officie uytgherichtet heeft, hem selven overghelevert inden doot voor der menschen
sonden, ende verrysende tot haerder gerechtigheyt. Dat dit warachtigh is wyst hem
selven, want hoe sal yemandt Christum aennemen met een vast betrouwen des herten
die niet en weet datter een Christus is ende wat hy voor ons ghedaen heeft? Hoe
sullen sy in hem ghelooven, vanden welcken zy niet ghehoort en hebben? Rom.10.14.
D. Coornhert.
112 Al wat ghyluyden hout, en houde ick niet voor Evangelie. Ick houde dat God
van niemant en sal eyschen, dat hy hem niet en heeft ghegheven, ende dat tuyght
ooc wel Augustinus seggende: de libe.arb.lib.3.cap.19. dat ghy u wes ondancx niet
en weet, en wert u tot gheen schulde gherekent: maer dat ghy versuymt te soecken
'tgeen ghy niet en weet.
a Die dan de kennisse van Christi historie buyten heur schulde ontbeeren ende niet
en hebben moghen bekomen) met de verachters hevet een ander bescheyt) en sal
hyse niet eyschen, veel min om die niet te hebben, verdoemen.
Uoort so seght my doch, acht ghy het hooren son[d]er verstaen, ende het verstaen
sonder te ghelooven, de historie Christi ghenoegh ter saligheydt?
Gereform. Calv.
113 Of een Indianer het gantsche Euangelium hoorde lesen of predicken in duytsche
talen, die hy niet en verstont: soude hem dat moghen voorderen tot de historische
kennisse Christi.
D. Koornh.
114 Neen. Ghy seght recht, verstaet een eerst-ghebooren kindeken oock e[e]nige
tale, of onderscheyt vande namen ende woorden, of vande dinghen die mette woorden
beteeckent worden?
Geref. Calv.
115 So weynigh als een gebooren Indianer onse Duytsche tale, die hy noyt en
heeft gheleert.
D. Koornh.
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118 De eerste ghebooren kinderkens dan en hebben noch gheen ghebruyck van
redene, sy en kennen geenre dinghen onderscheyt, sy en verstaen tale, naemen,
woorden, noch aert der dinghen, ende sy en moghen derhalven gheen kennisse met
allen hebben van Christo na zijn historie.
Nu segghen u mede Predicanten ende ghy met heur, dat niemant Christum magh
aennemen met een vast betrouwen des herten die niet en weet datter een Christus,
ende wat hy voor ons ghedaen heeft, ende voeghden daer by uyt Pauli woort, dat sy
in Christum, vande welcke men niet ghehoort en en heeft, niet en moghen ghelooven.
Geref. Calv.
119 Dat seggen wy doch.
D. Koornh.
120 So moet ghy oock segghen, volghens al sulck u seggen, dat alle kinderkens
die sterven eer sy ghekomen zijn tot redens gebruyc, tot onderscheyt der dingh[e]n
ende kennisse eeniger talen, eeuwelijck verdoemt zijn: ghemerckt sy sterven sonder
kennisse vande historie Christi: sonder de welcke te hebben ghyluyden seght datmen
Christum niet en mach aen[n]emen nochte dat niemandt gheloven ende saligh worden
kan, A.C.ca.1.
a Maer na Christi woorden, Marc.16.16. verdoemt zijn sullen. Bekent dese
Herodiaensche kinder-moort, (ende dat noch des eeuwighen doodts) nootsakelijck
te volghen uyt sulcke uwe leere vande Historiale kennisse Christi, ende dat mijn
voorsz. aensegghen waer sy.
Geref. calv.
121 Ghy berispt ons leere van ongeschictheyt, sonder te mercken de lasteringe
Christi die uwe opinie self mede brenght: te weten datmen sonder Christum mach
saligh worden. Soude dan Christus niet te vergeefs den bitteren ende smadelijcken
doodt ghestorven wesen?
D. Coornh.
122 Neen, dat mooghdy oock niet bewijsen uyt mijn gevoelen te volghen. Segt
wat is Historie te seggen.
Gereform. Calv.
129 Uertellinghe der gheschiedenissen.
D. Coornh.
130 'tIs wel geseyt.Wat meynt de name, Christus? is Christus een wesen of een
gheschiedenisse?
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Geref. Calv.
131 Gheen gheschiedenisse, anders en waer Christus nu niet meer, maer soude
verleden zijn: oock en soude Christus niet zijn geweest voor de gheschiedenisse:
neen, Christus is huyden, gister ende inder eeuwigheyt, Hebr.13.8. het eeuwighe
woort des Uaders dat inden beginne was, het was by Gode ende daer door zijn alle
dingen geschapen.
D. Koornh.
132 Christus selve is dan geweest, als zijn Historie noch niet en was, te weten al
eer die vanden Euangelisten beschreven, ja voor dat hy van den Propheten
ghepropheteert was.
Geref. C.
133 Also, Onse Uaderen (seyt Paulus, 1.Cor.10.1.3.) hebben alle vande selve
geestelycke spyse ghegheten, hebben alle vande selve geestelycke drancke
ghedroncken: want sy droncken alle vande gheestelycke steen die heur navolghde,
maer die steen was Christus.
D. Coornh.
134 Hoe dat het sy, de gheloovighe Vaderen, voor ende onder Moysem, zijn oock
saligh geworden, maer dat niet sonder Christum te hebben.
Geref. K.
135 Men moet dat bekennen.
D. Koornh.
136 Hebben die Vaderen altsamen de Historie Christi ghehadt ende geweten: die
eerst langhe daer na werde duysterlijck voorseydt vande Propheten ende klaerlijck
beschreven door de Evangelisten?
Gereform. calv.
137 Dat maghmen niet met waerheydt segghen.
D. Koornh.
138 Soo moetmen dan met waerheyt segghen, datmen Christum mach selve hebben,
sonder zijne historie of historiale kennisse: gelijck over d'ander zijde veele de historie
Christi of de historiale kennisse Christi hebben, sonder dat sy Christum selve hebben.
a Alhoewel ick gaerne bekennen (wie soude dat lochenen?) dat boven alle schatten
der aerden hooghwaerdigh is de H. Schrift, die ons geeft die historiale kennisse
Christi, een veele grooter ge[n]ade ende licht dan onse voorvaderen, voor ende onder
de wet Moysi, hebben ghehadt, die nu de ongelovigen tot verdoemenisse sal
verstrecken: so blijckt hier nu al by my nochtans klaerlijck bewesen te wesen: datmen
Christum selve magh hebben sonder kennisse te hebben vande Historie Christi.
b Want die en is Christus niet: noch Christus is zijn historie niet. Al die Christum
selve hebben zijn salich: maer niet alle die zijn historiale kennisse hebben. Uoor die
hem hebben, al en hebben sy niet zijn historische kennisse, is hy tot saligheyt, maer
voor die hem niet en hebben, al hebben sy zijne historiale kennisse, is hy tot meerder
onsaligheyt ghestorven, want sy hebben des te meer wetens ende wroegens in heur
selven.
Geref. calv.
139 Ick hoore hier gants onghehoorde dinghen.
D. Coornh.
140 Ghy hoort, soo ick hoore uyt uwe woorden, onghelesen dinghen. Hebdy dan
niet ghelesen dat Zwinglius, mede uyten gheschreven woorde Godes verstondt ende
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leerde, dat de Heydenen oock sonder, niet Christum, maer Christi historiale kennisse,
te weten, mochten saligh wor[d]en?
a Die heeft daerom Socratem, Aristidem, Phocionem, Muman, Catonem, met meer
andere deughdelijcke Heydenen onder den saligen gerekent, om deswillen hy van
Luther oock gescholden is geweest voor een Heyden ende afvallighe vanden gheloove.
Kurtz bekentenis D. Mart. Luters vom H. Sacrament, a.iiij.
Geref. calv.
b Doet hy qualijc? Besa gelijckt de Heydenen oock by den Duyvelen, S.92.
D. Koornh.
c So eens is u leere in desen met de Swi[n]gelsche.
d Maer hebdy dan niet ghelesen van veele vrome Heydenen in den Bybele, welcker
daden betuyght hebben dat sy den God des Hemels als heuren Heeren, ghekent,
bekent, ghevreest, betrout, gheert ende willighlijck ghehoorsaemt hebben? Als
namentlijck, beneven meer anderen, aAbimelech, bIetro, eeninghe cDienaren Pharaonis,
a
d
Ge.2[0].6
Rahab, d'Egyptische evroevrouwen, ende (wie maghse hier al verhalen?) de
b
Exo.18 9. &c.
Godvreesende ende milde Hooftman Cornelius.
c
Exod.9.20.
e Tot desen wert Petrus ghesonden (Act.10.1.2.3. die siende dat de vrome
d
Heydenen mede aenghenaem waren voor Godes ooghen, tegen het menschelijck eIos.2.11
Ex.20.1.
vermoeden van zijne Iootsche yver, die hem noch wat aenhing, uyt ondervonden
waerheyt ghedronghen was te roepen. Actor 10.34. Nu hebbe ick inder waerheyt
ondervonden, dat Godt gheen uytnemer is der persoonen: maer dat hem aenghenaem
is, al wie onder alle volcken hem vreest ende rechtvaerdigheydt doet.
f Sulckx dede dese Heydensche Hooftman die Gode al aenghenaem was, voor dat
Petrus tot hem was ghesonden: ende sodanige Heydenen waren't die van Paulo
doenders des wets ghenoemt waren, die natuerlijck des Wets inhout deden ende
oordeelen souden de Iootsche hoorders, maer niet doenders, des wets, Rom.2.14.
Hebdy dan, die selve een Leeraer zijt, dese dinghen inde Godlijcke schriftuere niet
ghelesen?
Geref. calv.
141 Ghelesen heb ickse wel, maer wy verstaen alle dese sproken heel anders: te
weten dat sy niet en hebben moghen saligh zijn, om dat zy niet en hebben moghen
weten vande historische kennisse Christi. Is die ter salig
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heyt onnodigh: waerom sant dan God Petrum tot Cornelium?
D. Coornh.
142 Neemt hier op eerst antwoorde van u Henrico Bulligero, Q.
Deca.iij.Ser.x.f.138.3. oock 136.2. Het is ghewis (schrijft die) dat God syne verkoorne
heeft gehadt onder den Heydenen, die daer sodanighe zijn gheweest, die en hebben
den H. geest ende 'tgeloove niet ontbeert, daerome zijn heur wercken, ghedaen
wesende uyten gheloove, goet geweest, ende geen zonde.
a VVant in Actis wort verhaelt dat de ghebeden ende der armen-giften vanden
Hopman Kornelio op waren ghestegen inde memorie voor Gode, oock wort de selve
Kornelius genoemt een religions man ende Godvresende, ende daeromme oock
ghelovich, wiens gheloove namaels ten vollen volmaect worden, ende den welcken
de gave des geests overvloedelycker worde ghegheven.
b Daer toe seyt oock Augustinus (de Praedestina.& gram.cap.13.) dat God niemandt
en beneemt het middel of de macht om de waerheyt de kennen. Wie of wat is de
waerheyt anders dan Christus? Ioan.14.6.
c Die Heyden Cornelius worde deelachtigh der beloften Christi, na wiens doot
ende verrysenisse is opgerecht sijn gemene schaeps koye. Daer toe worden doe
vergadert de ander schapen, Ioan.10.16. die Christus al te vooren hadde ende doe
noch niet van die Schaepstal, of sienlijcke Kercke en waren.
d Ende want hy in zijn kleyn pondeken ende sterlicht ghetrou was bevonden,
Math.2.1.10.11. metten drie heydensche Christsoeckende Vroeden, worden hem
meer ponden betrout, ende het sonlicht Christi aengewesen als des vatelijck wesende.
e So is mede uyt desen schriftmatelijck te gevoelen, dat oock eenigh Apostel
gesonden soude zijn geweest totten Heyden Iob, Iob.1.8. indien hy in desen tijden
oock hadde geleeft, wat tuyghnisse nu God selve van Iobs oprechtigheydt gheeft,
behoef ick u niet te verhalen.
f Dan dat moet ick vraghen: was hem nodigh ter saligheyt de kennisse van Christi
historie? van Christi name? men vint de name, swijghe de historie, Christi niet eens
vermaent int gheheele boeck Iobs.
g Soude hy daerom na u luyder leere by den uwen niet moeten verdoemt wesen?
voorwaer ja, na dese uwe regule, maer niet [n]a den woorde Godes selve int beginne
ende besluyt desselven boecx.
h Dese dinghen behoordy immers niet alleen ghelesen, maer ooc recht verstaen te
hebben, ende na ick mercke so hebdy oock niet gelesen wat ghevoelen van desen
alderchristelijcksten Heyden ghehadt heeft Augustinus selve u voorneemste alder
Vaderen.
Gereform. Calv.
143 Neen, my ghedenckt niet by Augustinum yet sonderlinghs van Iob ghelesen
te hebben.
D. Koornh.
144 Daer staen Sugustini opera, ick sal't lesen, soo mooghdy uyt hem selve oock
wat onghehoorts hooren.
Gereform. Calv.
145 Laet hooren.
D. Coornhert.
146 Daer vinde ick de gesochte plaetse, ende hout aldus:
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Daer en was inder waerheydt geen ander+ volck (dan Israel) dat eygentlyck Godes
+
volc genoemt werde. Maer dat eenige menschen, die niet door een aer[t]sche
August. de civit. Dei
maer door een Hemelsche gemeenschappe, oock uyte ware Israeliten, burgers
lib.18.cap.47.
des Vaderlants hier boven behoorden oock te zyn gheweest in d'anderen volckeren,
en moghen sy de Ioden niet lochenen.
a Ende een weynigh daer na seyt hey noch: Alsoo en twyfele ick niet, of ten is
Godlycker wyse voorsien gheweest, dat wy uyt desen eenen Hiob souden weten:
datter oock onder ander Heydenen gheweest moghen zijn, die na Gode gheleeft
hebben, die hem behaegt hebben, ende die tot het hemelsche Ierusalem gehoort
hebben.
b De selve elwaerts vanden selven Hiob sprekende, seyt als volght: Hoe
wonderbaerlijck is de alderheylighste Iob, die al voor dat de wet in gheschrifte was
ghegheven, in zyne wercken sich vertoonde een voorbeelt van de Wet, sonder in
desen van yemant anders te leeren, maer volghde die beledinghe vande natuere selve,
inden welcken God versien heeft dat natuyrlijck is het zaet van rechtvaerdigheydt,
daer door hy met een Godsalighe Godvruchtigheyt den Schepper zijn behoorlijcke
eere heeft bewesen.
c Hoe gr[o]oten lof is hy dan waerdigh, ende met wat woorden maghmen zijne
wercken volprijsen, diens ghelijcken voor noch na de Wet niet ghevonden en magh
werden, want of noch al yemant zijne wercken mochte navolgen: so en is die nochtans
niet by hem te ghelijcken, want het zijns niet en soude wesen, dat hy sodanige ware,
overmidts hy een ander voorbeelt nagevolght ware.
d Maer die heylighe Iob, hoewel hy van sulcx niet voor heen ghesien, nochte in
gene[n] boecken gelesen en hadde, heeft sich nochtans sodanighe bewesen: dat hy
met 'tgunt veeler menschen danck heeft verdient: henluyden vo[o]r oogen stellende
een voorbeelt van wonderlijcke wercken om Gode te dienen.
e Daeromme wert hy oock met Godes getuyghenisse ghepresen, seggende: hebdy
ghesien mijnen knecht Iob? op aerden en is geen ware dienaer Godes die zijns ghelijck
is. Wie heeft mogen waerdigh wesen, dat God sulcken ghetuyghenisse van hem soude
gheven, dan dese, die gheen navolgher, maer een voorganger wert gevonden, vande
wercken die hy ghedaen heeft.
f Daer na seyt hy noch van Iob also: maer want al voor dat de wet Moysis was
ghegeven, de wet in zijn herte was gheschreven: so hebben gene schaden noch
berovinge van kinderen zijn Godsvruchtigheyt moghen minderen, maer heeft
ghelijckewel een vorm oft
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voorbeelt ghegheven van God uyt gantscher herten boven al lief te hebben. Wat
grooter eeren is hy dan waerdigh, die, eer dat de wet was, de Wet heeft onderhouden,
betonende hoe de toekomende wet onderhouden moste werden, niet met woorden,
maer als een doender, mette wercken.
Geref. calv.
147 Aengaende van Iob, bekennen wy voor een sonderlinghe begaeft man Godes
te [z]ijn: wat gaet dat allen menschen, immers allen Heydenen int algemeen aen,
daer wy nu van spreken?
D. Koornh.
148 Dat ghy sult moeten bewijsen dat hy kennisse heeft ghehadt van Christi historie,
'twelck in uwer macht niet en is: of dat ghy sult moeten belijden, dat u medebroeders
schrijven, onwarachtigh is, d'welck in uwer macht wel is, vj.111. seggen die daer
niet so vermetelijck, als onwaerachtelijc, dat niemant het salighmakende gheloof en
magh hebben noch Christum aennemen, sonder te hebben de historische kennisse
Christi? rechtvaerdigh is hy die rechtvaerdigheyt doet. Abel was oock rechtvaerdigh,
Matt.23.35. rechtvaerdigh mach niemant waerlijck (de waenlijcken alleen helpet
niet) wesen, sonder rechtvaerdigheyt te hebben. Ons aller rechtvaerdigheydt is Christus
Iesus, 1.Cor.1.30. Abel heeft dan Christum Iesum gehadt. So heeft hy hem oock
aengenomen gehadt, hy heeft dan het salighmakende gheloove gehadt dat Christum
aen-neemt, Heb 11.4. Lieve bewijst ons nu eens metter H. Schrift dat Abel kennis
heeft ghehadt vande historie Christi, maer wat vermoeye ick my self met al dit
overtalligh bewijs: daer leyt Calvijns Institutie, leest hem selve, C.xj.4. ende 5. ende
siet of hy daer sulcx mede niet en seydt mooghdy, so verantwoort nu deser Predicanten
schrijven van vermetenheyt ende onwetenheydt.
Gereform. Calv.
149 Sy moghen heur schrijven self verantwoorden. Boven mijn vermogen wil ic
niet bestaen, maer werpe u teghen 'tgheen d'onse van dese saecke segghen, om hooren
of ghy sulcx kont wederlegghen, want al ist soo dat heur schrijven my niet heel kan
voldoen, soo vinde ick nochtans dat sy my daer mede al seere verstricken. So doet
oock merckelijck in dit stuck Calvini segghen, dat God selve door Satans dienst
eenighe die hy van eeuwigheyt heeft verworpen, niet alleen en gebruyct tot
aensoeckinghe tot quade begeerlyckheyden, maer dat hyse oock treckt of beweeght
met werckelycker kracht, na welcke meyninghe Paulus seyt, 2.Thes.2.11: dat God
heur sendet de werckinghe der dolinghe: op dat de ghene, die de waerheyt niet en
hebben willen gheloven, de logen gelooven, want dat seyt Calvinus nu niet uyt zijn
menschelijcke vernuft, maer hy bewijst dat mette Goddelijcke Schrift.
D. Coornhert.
150 Dat God des Satans boedel-dienst rechtvaerdelijck ghebruyckt: ende dat hy
der strafwaerdighen sonde met zonde straft, is ons gheschille niet, wat dient dit dan
tot bewijs, dat God yemandt verwerpt, 'twelck ons gheschil is, buyten zijn toedoen
van sondighen?
a Dese woorden Pauli brenghen het jegendeel mede, sy zijn voor mijn, tege[n] u
gevoelen. Brengt Calvijn dan die voort om met zijn eyghen swaert geslagen te worden:
soo schijnet of hy selve oock ware van die luyden by d'Apostel daer beschreven:
inde welcke de doolgeest zijn werckinge heeft, om dat hy des waerheyts beledinghe
niet en heeft willen lijden.
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b Laet hem een eenige sproke uyten gantsen Bybel voortbrenghen, die klaerlijck
seydt (heur duystere duydinghen ghelden hier niet) dat God yemant met d'eeuwige
verdoemenisse straft sonder zijne voorgaende ongeloovigheyt ofte sondighe
hoedanigheyt. Dit is hem, u, met alle de uwen onmogelijck.
c Recht anders schrijft hier oock af +Augustinus, Expos.ad arti. sibi falso impositos
+
arti.6, welcx woorden dese zijn: Ghelyck dan God den zondighen Engelen niet
Siet voor vj.49.50.
en heeft inne ghegheven, die wille, waer door zy niet en bleven staen inde waerheydt:
alsoo en heeft hy oock inden menschen niet ghesaeyt die affectie, om daer door den
Duyvel na te volghen.
d Daer siedy oock Augustinum selve (daer Calvijn meest af hout) uytdruckelijc
schrijven teghen dese leer Calvini ende d'andere uwe Schribenten, die mede hielt dat
Godt straft met d'eene sonde d'ander, die hy den menschen te doen toe laet, maer
niet en veroorsaeckt, of en doet, want dit is onrechtvaerdigheyt, die God nemmermeer
en doet: maer dat is rechtvaerdigheyt, die God dickmael doet.
Geref. calv.
151 Over mijn zijde staet hier inne Calvinus, N.64. daer hy teghen een ander, van
dese uwe meyninghe zijnde, seyt aldus: Het is een Godloose ende sacrilegier
versieringhe, dat God den menschen, ten aenschou der selver, yet quaets zoude
toelaten: nadien het blyckt dat hy, al wat jeghen zyne gheboden is, strenghelyck
verbiet ende prohibeert. Maer waerom hy willens toelaet te doolen, immers door een
verholen decreet of wille ter dolinghen schickt, de ghene, die hy beveelt den rechten
wegh te houden, dat niet te weten, is een matige ootmoedigheyt, maer sulcx
brootdronckelyck te ondersoecken, als ghy doet, is een dolle vermetenheydt.
a Dat seydt Calvinus, die niet meer een mensche was, dan Augustinus: ende by
my geen minder gheloove en heeft dan Augustinus. Calvijn heeft noch gheen boecken
geschreven van retractatie, als Augustinus heeft ghedaen.
D. Koornh.
152 De H. Schrift, die Calvijn self hier naest voor tot vernielinghe selfs van zijne
eyghen onware leere inne voert, en lieght niet. Dat Augustinus e[n]de Calvinus beyde
menschen zijn gheweest die dolen mochten, ende oock ghedoolt hebben, is waerheyt.
Mede ho[u]de ick voor waerheyt, dat Calvinus in veelheydt e[n]de grootheydt der
dolingen soo verde Augustinum te boven gaet: als Au
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gust. in rechtsinnicheyt ende liefde ter waerheyt Calvinum daer inne te boven gaet:
gemerckt dees erghens inne zijne dolinghe heeft willen bekennen, tot zijn eyghen
beschaemtheyt, tot eere vande waerheyt ende tot waerschouwinge der menschen.
a Dat behoorde Calvijn oock ghedaen te hebben. Dat sietmen niet by hem gedaen
te zijn gheweest. Dolen is menschelijck, maer door eersucht in doling te volherden
is Duyvelsch, soo Augustinus oock wel seyt (de verbis Apostoli, Sermo.24)
b Want dese doet anderen in zijn dolinghe heur ware saligheyt verliesen, om zijn
valsche eere niet te verliesen. Maer ter saecken, wat brenght hier Calvijn al hoopwerck
van dolingen voort, om een doling te bedecken?
Gereform. Calv.
153 Welcke?
D. Koornh.
154 Siedy die noch niet? Calvijn is daer doende om te bewijsen dat God het quade,
dat hy verbiet, niet toe en laet, maer dat hy't selve doet. Te houden dat God het quade
toe laet seyt hy een Godloose versieringhe te wesen.
Geref. calv.
155 Also.
D. Coornhert.
156 So hout hy dan voor een Godlijcke waerheyt te zijn: datmen gheloove dat
God het quade niet toe en laet maer selve doet. Soude dat een Godlijcke waerheydt
zijn? ick bekenne wel dat die meyninge Calvini, geen menschelijck dolinghe en is
als der Manicheen dolinghe was, om Gode te verschoonen van 'tgeen Calvijn hier
den goeden Gode opdicht.
a Maer daer by houde ick dese dolinghe Calvini ende zijnre aenhangheren niet
voor een menschelijcke, maer voor een Duyvelsche dolinghe: die Gode selve pooght
d'oorsake van't quade, ende des Duyvels wercken toe te schrijven. Dats een vande
dolinghen. Wildy die verantwoorden?
Geref. C.
157 't Soude te lange vallen.
D. Coornhert.
a 't Soude u te swaer vallen, het moet gewis een van beyden z[ij]n, te weten: dat
God het quade toe laet, of dat hy't selve doet. Calvijn lochent het toelaten, hy hout
dan dat God selve het quade doet.
b God straft dan de menschen om 'tquaedt dat hy selve doet, ende sy moeten lijden,
maer niet en doen, met eeuwiger verdoemenissen. Is dat gheen openbare
onrechtvaerdigheyt, grouwelijcke wreetheyt, ende felle tyrannye? Of de duyvel self
God waer, hoe soude hy arger moghen doen? sodanigen God, is hier de God Calvini
ende zijn aenhangeren, die dese Duyvelsche leere in desen voorstaen.
Gereform. Calv.
c Ghy spreeckt spitsighe lasteringen.
D. Koornh.
d Neen, maer ernstighe waerheyt.
Geref. calv.
158 'tZijn harde redenen.
D. Koornh.
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159 Tot een harde quast behoeft een scharpe Byle, ende tot een vervuylt seer een
scherpe, niet sachte plaester die 'tseer verarghet. Der vrunden wonde is beter dan des
pluymstrijckers kusse.
160 Ick spreke waerheyts, dats so de sake is, meer noch minder, harder noch sachter
dan tot sulcken verderflijcken logen eyscht, tot waerschouwinghe der eenvuldigen.
Ist anders bewijset, ick salt anders seggen.
Geref. Kalv.
161 Hoort dan, of ghy Calvijn niet onrecht aen en tyet, ende of ghy met uwe opinie
van't toelaten Godes selve ooc niet moet kennen te seggen, 'tgene Calvijn daer seyt.
D. Coornh.
162 Seght, ick hoore.
Gereform. Calv.
163 Laet God toe dat het quaet gheschiet, dat werck van't toelaten doet hy teghen,
of met zijn wille.
D.V. Coornh.
164 Also.
Geref. calv.
165 Doet hy dat teghen zijn wille, soo is daer een ander die hem daer toe dwinght,
ende dan soude God niet almachtigh wesen, houdy dat?
D. Coornh.
167 Neen, maer houde dat God het quaet te gheschieden willens toelaet.
Geref. calv.
167 Soo mocht hy dan dat quaet beletten indien hy wilde.
D. Coornh.
168 Hy mocht.
Geref. Kalv.
169 Dewijl hy't gheschieden vant quade niet en belet, 'twelck hy wel beletten mach,
so blijckt immers nu wat God toelaet dat hy sulckx ooc wil, anders soude hy sulcx
beletten, want daer en gheschiet niet teghen den danck ende wille Godes,
(A.E.art.1.verklaring.) soo blijckt hier nu onlochbaerlijck na dien God het gheschieden
vant quade niet en wil beletten, dat God wil dat het quaet gheschiede.
D. Coornhert.
178 Neen, geensins, dat volght niet. Maer hier blijckt onlochbaerlijck uwe, Calvini,
Bese, ende aller uwer Schribenten onbescheydenheydt, quade deylinghe ende
dolinghe. Is dan het niet willen Godes ende het willen Godes met u allen al een selve
sake?
Geref. Calv.
179 Is daer onderscheyt inne?

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

CCxiijr
D. Coornh.
+
180 Is daer geen onderscheyt tusschen het niet willen dat yet gheschiede, ende
tusschen het willen dat yet gheschiede? Hebdy dat in ons derde Gesprake, dist.66.c. +VVillen ende niet willen
Gods onderscheyt
niet gemerckt?
Geref. calv.
181 Laet hooren doch welcke.
D. Koornh.
182 Ghy sit hier onghebonden, ongehouden van my ende onbesloten, hebdy gheen
macht, als ghy wilt van hier te gaen, alwaert oock nu onder dit mijn spreken?
Gereform. Calv.
183 Ick hebbe.
D. Coornh.
184 So ghy so wel de wil om dat te doen haddet, te weten dat ghy nu wech gaen
wilde: soude dat wech gaen niet stracx metter daet gheschieden?
Geref. Calv.
185 Vryelijck.
D. Coornhert.
186 Waerom en gheschiet dat niet?
Gereform. Calv.
187 Om dat ick dat niet en wil.
D. Koornh.
188 Merckt ghy nu daer niet tastelijck den onderscheyt tusschen het niet willen
Godes van't beletten ende het willen Godes vant beletten datter quaet gheschiede?
Gereform. Calv.
189 Duysterlijck, 'tzijn duystere redenen.
D. Koornh.
190 Niet duystere, maer klare ende ware redenen. U willen wech gaen(om daer
by voort mijn sinne aen te wijsen, daer na wil ick die oock waer te zijn bewijsen)
neemt voor dat werck te willen doen: maer u niet willen wech gaen neemt voor dat
niet te willen doen: soudy sulck u willen ende niet willen voor een selve sake achten?
Geref. Calv.
191 Neen, wat anders is yet te willen doen, ende yet niet te willen doen.
D. Koornh.
192 So ist ooc, want al waer de macht is, moet nootlijck gheschieden 'tgeen datmen
wil doen: maer nemmermeer en gheschiet 'tgene datmen niet en wil doen, al is daer
oock al macht.
a Dit was mijn segghen, dat ghy wel macht hebt, om terstondt van hier te gaen:
maer om dat ghy noch de wille niet en hebt om stracx te gaen, so en gheschiet dat u
van hier gaen noch niet: maer dat sal geschieden als ghy soo wel de wille sult hebben,
als de macht om van hier te gaen.
Geref. calv.
193 Nu versta ick u meyninghe deser uwer langhe propoosten.
D. Koornh.
194 U niet verstaen heeft die myne langhe redene (ick konde die niet korter maken)
veroorsaeckt.
Ger. calv.
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195 Maer tot wat eynde dient sulck verstaen? wat ist anders dan u vernuft? dat's
voor my gheen H. Schrift.
D. Koornh.
196 Tot verklaringhe van mijn gevoelen, nu en sal u voort gheen Schriftuerlijcke
bewijsinghe ontbreken. God is Almachtigh, Gen.17.1.
Ger. calv.
197 Hy is.
D. Koornh.
198 Die almachtigh is, doet altijdt al dat hy wil, Psal.134.6. Iob.23.13.
Ger. calv.
199 Hy doet, want, 'tgene God wil daer en mach niemant teghen, maer het moet
nootsaeckelyck gheschieden ghelyck hy wil, A.a.f.49.
D. Coornhert.
200 God doet dan al dat hy wil doen.
Geref. Calv.
Also.
D. Coornh.
Maer wil God oock doen al dat hy magh doen?
Gereform. Calv.
201 Neen. God mach ons terstont altsamen eeuwelijck saligh maken, oock altsamen
eeuwelijck verdoemen, nochtans en geschie[t] dit niet.
D. Coornhart.
202 Waerom dat?
Gereform. Calv.
203 Om dat God de wil niet en heeft om een van beyden te doen.
D. Koornh.
204 Daer is nu mijn schriftuerlijc bewijs vanden onderscheyt tusschen het willen
ende niet willen Godes, dat eenigh menschelijck werck gheschiede, of niet gheschiede.
205 Want God is Almachtigh. Al waer Godes wille haer werck van willen doet,
daer gheschiet altijdt al dat God wil, dat sal gheschieden, ofdat hy wil dat niet en sal
geschieden: te weten het een int krachtigh doen worden, ende 'tander int krachtigh
beletten.
206 Maer int niet willen Godes en wil Godes wil heur werck van willen niet, maer
rust daer in ende is ledigh: het sy dan int geschieden, of oock int niet gheschieden
der wercken daer Godes wil in rust. Hebdy nu desen
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onderscheyt ghenoegh verstaen? of wildy daer yet jeghen seggen?
Gereform. Calv.
207 Neen, noch niet recht wel, 'tzijn my onghehoorde saken.
D. Koornh.
208 Maer ware saken ende nut ja nootlijck in dit geschille om weten. Uerstaet my
dan. Dit is dat ick hebbe willen seggen.
a God wil, of God wil niet. Al dat God wil dat sal gheschieden, dat gheschiet
altijdt, overmidts zijn almachtige wil van niemant wort behindert: al dat God wil dat
niet geschiede, dat en gheschiet nemmermeer, overmidts zijn almachtighe wil sulck
geschieden behindert: maer veel geschiet daer van 'tgene Godes wil in rust of stil is,
ende niet en wil dat gheschiede of niet en gheschiede.
b Ende in dit niet willen Godes bestondt der eerste Engelen ende menschen
vryheydt: daer door heur macht was gelaten met willekeure, om stadelijck Gode te
aenkleven, of hem af te vallen.
Gereform. Calv.
209 Dat luyt nu niet so heel vreemt in mynen ooren, want soo God ghewilt hadde
dat d'eerste Engel[e]n ende menschen staende souden blijven: hoe machmen
ghelooven dat sy souden hebben moghen vallen, ende so hy gewilt hadde datse
souden vallen, hoe mochten zy vrye wille-keur ende macht hebben om staende te
blijven, sonder Godes Almachtigheydt te lochenen? soude men niet hebben moeten
segghen met waerheyt, de eerste Engelen ende menchen hebben wat ghedaen dat
God niet en heeft mogen beletten? die niet en mach beletten dat hy wil dat niet en
sal gheschieden, maghmen oock ghelooven dat hy al magh dat hy wil, dat is, dat hy
Almachtigh zy?
D. Coornhert.
211 Ghy antwoort wel, daerom merckt noch, so d'almogende God gewilt hadde
dat d'eerste Engelen ende menschen vallen of niet vallen souden: soo mosten sy
nootsakelijck staende zijn gebleven, indien God sulckx, of ghevallen hebben, indien
god sulcx hadde ghewilt.
212 Soo waer sulck heur onvermijdelijck staen gheen deughde, noch oock heur
onvermijdelijck vallen geen zonde gheweest, ende daerom ooc niet met recht strafbaer:
ten waer men wederom Godes almogentheyt wilde lochenen ende segghen dat sy
teghen Godes wil hadden moghen staende blijven: of datmen over d'ander zijde
Godes rechtvaerdigheyt wilde ontkennen: ende seggen dat God heur straft, om
nootsakelijck gheleden te hebben zijn eygen werck: dat hy door zijn almogende wille
self in heur wrachte, daer sy volkomentlijck onschuldigh in waren ende God self
schuldigh.
Geref. Calv.
213 Ick versta meer u seggen, dan icx wederspreken kan. Dese saken lopen wonder
scherp onder een scherp oordeel behoeft daer toe om die klaerlijck ende recht
t'onderscheyden. My komt daer weder een werringhe in vallen van 'tgene ick nu
terstont scheen heel wel te verstaen.
D. Koornh.
214 Welcke?
Gereform. Calv.
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215 My dunckt ghy onderscheyt maeckt+ daer inne datmen soude seggen: God wil
+
dat sulck werck niet en gheschiede: ende tusschen 'tsegghen: God wil niet dat
Tusschen willen dat yet
gheschiede, of niet,
sulck werck geschiedt. Of dool ick hier innen?
ondersheyt.
D. Coornhert.
216 Neen ghy waerlijck, maer ghy treft den spijcker op 'thooft. Die onderscheydt
is soo groot, als sy ten eersten kleyn of niet te wesen schijnt: ende daer by nu tot
veler saken kennisse so nut om weten, als sy van weynich menschen wort gheweten.
Geref. calv.
219 Ic mochte wel lijden, kondy, dat ghy die wat naeckter verklaerde, immers ick
begeert. Want ick mercke daer aen wat t[e] zijn gelegen.
D. Coornhert.
220 Geerne, verklaren ende met een ooc[k] bewijsen wil ic die met klare ende
vermaerde sproken der Godlijcker schriftueren. Als Adam ghestelt was inden Lust-hof
sietmen dat God hem beval of oorlofde te eten van alle vruchten des Lusthoves, ende
midtsdien oock vande boom des levens, die daer oock onder was: Genes.2.16.
uytghenomen van den boom des wetens goets ende quaets die hem was verboden,
Gene.2.17.
a So wast niet minder in Adams macht gestelt te doen 'tgeen hem vanden Heere
was gheboden: als te laten 'tgeen hem God hadde verboden. Indien nu Adam vanden
boom des levens hadde ghegeten 'twelck hy hadde moghen doen, ende hem was
gheoorloft ja gheboden, soo en hadde hy niet mogen sterven maer moeten eeuwigh
leven, so Godes woorden self mede brenghen, Gene.3.22. op dat hy nu niet by gheval
zijn hant uyt en steke, van den boom des levens neme, eete, ende eeuwlijck leve.
b Daer sietmen nu voor eerst in Adams macht ghestelt te zijn gheweest om
eeuwelijc te leven. Bedenckt nu of u volck (N. Calumnie. pag.41.) niet onwaerheyt
leeren, daer aen, dat God den mensche heeft gheschapen met sulcken wet: dat hy
door zijne val terstont al de gantse werelt soude bederven.
c Want nadien de H. Schrift waerheydt tuyght door Godes gheest dat in Adams
macht stont eeuwelijck te leven door het eten vanden boom des levens: soo moet
onwaerheyt zijn, dat s[o]odanighe tuyghen uyt heur eygen geest, dat God den mensche
met sulcken wet ten val ende verderf soude hebben gheschapen. Lieve waer seydt te
Schriftuyre sulcx?
d Immers soo dit onschriftelijck segghen waerheyt waer, so moet oock logen zijn
dat Calvijn elwaerdts schrijft, L.2.3.dist.13. uyt Augustino, te weten: Dat Adam de
genade om volstandig te blyven in het goede was ghegeven indien hy wilde. Stont
het da[n] niet aen Adams wille de voorsz. wet Go
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des onseker te maken, niet te vallen, ende niet een mensch te bederven?
e Wast niet volkomelijc in Adams macht, doe hy noch oprecht ende onnosel was,
om zijn verderf (daer toe hy oprecht van Gode was gheschapen, te weten, ten
verderven, so Besa schrijft, H.29. te vermijden, oprecht staende te blijven, ende
Godes decreet, wille ende Predestinatie, die sy dichten onseker te maken? Waer blijft
oock hier de almogentheyt Godes?
f Soo strijdet de loghen altijdt jeghen sich selve ende maeckt altijdt zijne dienaren
tot schanden. Dese singe wijse ick u aen op dat ghy so onwijslijck sulcker onwijser
menschen dichten, boven, ja teghen Godes waerheydt soudet ghelooven.
222 Nu weder ter saecken, so mercket, dat Godes wi[l]le niet en was dat Adam
van den boom des wetens soude eten betuyght de H.+ Schrift met het uytghedruckte
+
verbodt G[o]des: maer vande boom des wetens goets ende quaet en suldy niet
Gen.2.17.
eten.
a Adam at van die boom. Dit waer hem onmogelijck gheweest, so God gewilt
hadde dat hy daer af niet soude eten, want dan soude het swacke schepsele vermogen
hebben wat te doen, teghen des almoghende scheppers wille: 'twelck seggende, soude
men d'almogentheyt Godes lochenen.
Gereform. Calv.
223 Dit loopt vreemt. Wilde God niet dat Adam van die boom soude eten, soo
dede hy immers ghelijcke wel, als hy daer af at, teghen Godes willen ende moste
dan even wel God niet almachtigh zijn, dat hy´s niet en mochte beletten.
D. Koornh.
+
224 Hier leyt d'onderscheyt. Adam dede int verboden eten niet jeghen, maer
+
sonder ende buyten Godes wille. God wilde niet dat Adam daer af soude eten,
Sonder ende buyten Godes
hier en was gheen wille Godes af, maer die stont ledigh in desen ende ruste. Dit wil geschied de sonde.
is het niet willen Godes dat sulcx soude gheschieden of niet geschieden. Ende dit
was Adams vryheyt in kent ende macht, om sulck eten te doen of te laten.
a Maer so God ghewilt hadde dat Adam daer af niet soude eten: hy soudet hem
belet hebben, met omheyninge des booms, of met andere middelen, of oock met de
selve middele waer door God Adam, nu ghesondight hebbende, sloot uyten Lusthof,
als God en Engel stelde metten vlammighen ende glinstrigen sw[a]erde tot bewaernis
vanden boom des levens, Genes.3.24. daer was nu niet slechtelijck een niet willen
Godes, maer een willen Godes dat Adam vanden boom des levens niet en soude eten.
b Die wille Godes dede haer werck int beletten dat het niet soude gheschieden
'tgheen God wilde dat niet soude gheschieden. Ende daer door werde Adam soo
krachtelijck belet van daer af te eten, dat het hem doe onmogelijck was.
c Buyten de wille Godes, die niet en wilde dat hy vande verboden vrucht soude
eten, wast ghebleken dat hy daer af mocht eten, want Godes wille stont daer in stille.
Maer hadde God mede eerst gewilt dat Adam daer niet af soude eten: Godes
almoghende wille soude hem dat so wel belet hebben: als hy hem daer na belette
vanden boom des levens te eten: overmidts God doe wilde dat hy daer niet af soude
eten. Daer was een wille Godes, int verbodt was een niet willen Godes: Hier buyten
mocht Adam doen, maer geensins tegen de wille Godes.
d Een niet willen Godes bleeck int toelaten van't begin des timmerens vande toren
Babel: maer een wille Godes vant niet voleynden desselfs wercx, bleeck int verwerren
der spraken, Gen.xj.4.8. so verstro[y]t God der quaden ghedachten: dat sy niet en

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

mogen volbre[n]ghen 'tgene dat zy hadden bestaen, Iob 5.12.13.15. Psal.2.3.4, 5,
20.12.13. Isai.8.9, 10.
e Sulc willen Godes van dat eenich quaet werck niet en werde volbracht of dat het
niet dadelijck en soude gheschieden, heeftmen moghen sien aen den Sodomiten
teghen Loth, Gene.19.9, 10, 11. aen Laban teghen Iacob, Gene.31, 29. aen de thien
Patriarchen teghen Ioseph, Gen.37.11, 18, 19, etc. aen Pharao teghen Israel, Exod.1,
10, 12, 15, etc. aen Saul teghen David, 1.Reg.23.23. 26, 27, 28. aen Absalom teghen
zijn Uader, 2.Reg.17.14. Iesabel tegen Eliam, 3.Reg.19.1.etc. Achab teghen Michaem,
3.Reg.22.7, 35, etc.
f Daer blijckt wel merckelijck e[n]de doorgaens inden heelen Bybel, voor den
opmercker den grooten onderscheyt die daer is tusschen het niet willen, ende het
willen Godes datter yet gheschiede of niet en gheschiede, daer God niet en wil, sulcx
magh: maer daer God wil, 'tselve nootlijck niet en mach of moet gheschieden.
g Want Gods wil is almachtigh, die werct al dat hy wil, het sy int beletten of doen
worden vant gheschieden, maer dat God ledi[g]h is int willen: Is oock zijn
almoge[n]theyt ledigh, so in yet te beletten, als in yet te d[oe]n worden.
Geref. Calv.
225 Nu versta ick u meyning grondelijck.
D. Coornhert.
226 Dats wel, ende mooght oordeelen of ick recht gheseyt hebbe.
Geref. calv.
227 Dat kan so op een sprong niet toegaen, onse meyninghe is ter loop niet in my
ghekomen. Het eyscht tijdt, bedenckinge ende vlijtigh opmercken.
D. Coornht.
228 Onpartijdigh opmercken is meest nodigh by een veroude opinie.
Geref. Calv.
229 Also, maer daer by oock het recht verstaen van des wedersaecx tegen spreken
op zijn selfs meyninghe. Die is by ons dat God, die hy wil, sonder aenschou opter
menschen wercken ende qualiteyt, alleen uyt zijn eeuwighe Predestinatie, verblint:
verwerpt, ende verhart. Van elc deser drie stucken, wil ic d'oorsake, ons daer toe
porrende verhalen: om horen uyt u wat men daer teghen seyt, ende dan de saken by
my met rijper kennisse te overwegen.
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D. Coornh.
230 Ghy vermaent wel, dat zijn oock wel drie de voorneemlijckste stucken, daer
inne de naspoorders deser saken, sich meest verstrickt vinden, begint, ick volghe.
Geref. Calv.
231 Neen, nu niet, 'tis al laet, ende 'tsal so haest niet af lopen, beter zijnse met een
afgehandelt. Oock wil ick met voor betrachtinghe een weynigh daer toe bereyden,
so begheere ick dat ghy mede doet, daer mede ga ick.
D. Koornh.
232 De Heere ga met u ende blijve by my.
Gereform. Calv.
233 Amen.
Eynde des sesten gespraecx.

Sevende Ghesprake.
Tusschen Geref.Cal. ende D.V.C.
Of God yemant verblint, verwerpt ende verhart, onveroorsaeckt door
desselvens quaetheyt.
Gereform. Calv.
1 VAn 'tverblinden der verworpelingen, (daer wy nu, [n]even het verwerpen ende
verharden, souden afspreken) schrijft meester Jan Calvijn tot veele plaetsen veel,
daer toe hy voort brenght klare tuyghnissen der H. Schriftueren: ende onder meer
anderen oock, Instit.L.3.boeck, 24.cap.dist.13. de woorden Godes: Isa.6, 9. Gaet,
ende+ seght totten kinderen Israel, hoorende sult ghy hooren, ende niet verstaen:
siende sult ghy sien, ende niet weten. Verhart het herte deses volcx ende verswaert +Verblinding.
hare ooren, ende besmeert hare ooghen, op dat zy moghelyck niet en sien met
hare ooghen, ende hooren met hare ooren, ende met hare herte verstaen, op dat sy
hen bekeerende, saligh worden.
a Siet hy spreeckt tot hen, maer op dat sy te doover worden: hy ontsteeckt zyn
licht, maer op dat zy te blinder worden: hy brenght zijn leere voort, maer op dat zy
daer door te onverstandigher worden: hy ghebruyckt middelen, maer op dat zy niet
saligh en worden.
b Seght nu selve met onpartijdigher herten, of wy niet groote oorsake en hebben
deses hoogh-ghel[e]erden mans ghevoelen te gelooven?
D. Coornhert.
2 Mijn ghevolen is plat anders.
Gereform. Calv.
3 Laet hooren redene.
D. Coornhert.
4 Dat is niet metter schrift waerheyt bewijsen: maer Schriftuer misbruycken, om
daer mede eygen onwaerheyt voor waerheyt te doen schijnen.
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Geref. calv.
5 Hoe meyndy dat?
D. Koornh.
6 Calvijn: willende bevestigen zijn opini[e] dat God eenighe verblint ter eeuwigher
verdoemenissen, alleen uyt zijn selfs Predestinatie sonder opter menschen quade
wercken te mercken, voert daer toe inne de voorschreven woorden des Heeren tot
Isaiam: die niet ghesproken en waren int alghemeen tot alle volcken ende menschen,
maer alleen tot het volck van Israel.
a Dats een faut die niet kleyn en is. Wa[t] gaet den Heydenen aen der Ioden
gevanghenisse (niet eeuwighe verdoemenisse? da[e]r af spreeckt God niet) daer met
sy ghedreygh[t] worden, Isa.11.12.13. gedreyght segge ic[k] met verwoestinghe des
landts?
b Uoorts schijnt Calvijn niet weynigh verblint te zijn gheweest in sulcke
verdrayinghe deser woorden des Heeren: dat hy den menschen pooght vroet te maken,
als of God[t] sulcx te doen beveelt aen een heyligh ende onschuldigh volck: daer af
men niet en |mochte segghen, dat sy door eenighe misdaet self aen Gode te vooren
verschult en hadden, verblint ende verhart te worden. Of soude hem sulcken gloose
dichtende opdat seste Capittel wel vergeten zijn gheweest de sware betuygenisse
Godes aen Hemel ende aerde inde 2.3.4.5. ende 6. verskens des eersten Capittels
Isaie over de grouwelijcke boosheyden deses volcx Israels, mette dreyghementen int
7. veers, van haer verwoestinghe?
c Immers int vijfde Capittel mede by hem ghegloseert zijnde, vande weldaden
Gode[s] aen desen zijn wijngaert, ende aen desself[s] hatelycke ondanckbaerheyt
aen Gode bewesen? soude dit een onschuldigh volck zijn geweest? ende dese so
kenbare oorsake heurder straf met blintheydt onghemerckt latende, soude men die
gaen soecken inde verholen oordeelen Godes ende des selfs Predestinatie?
d Dit doet hier Calvijn, dit verbiet hy allen anderen terstondt int vervolghen zijner
uytlegginghen selve opte sproke voorsz. van Isaia: ende dit soude noch moghen heten
d[e] Schriftuere te verklaren? ist niet meer verduysteren ende verwerren?
Gheref. Calv.
7 Hola man wat segh dy?
D. Koornh.
8 Min dan 'tbehoort, hoort nu dat behoor[t] tusschen ons ghesproken te worden,
dats eenvuldighe waerheyt. Calvijns blintheyt heeft hem self soo verde verleyt, dat
hy dickmael gheschreven heeft gants strijdige saken, end[e]
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dat oock in dese sake opten selven text, Cal.comment. in Isa.6.10. daer schrijft de
selve Calvijn also:
a Hy geeft te kennen dat alle de schuldt des blintheydts soude zyn inden volcke,
want hy betuyght (te weten God) dat hy (Isaias) bequaem soude zyn om de leeringhe
te institueren by den volcke, indien sich dat leersaem wil de voeghen: om heur het
licht aen te bieden, om heur te besluyren, indient d'oogen wilde openen. Alsoo leyt
hy alle d'oorsake des quaets op het volck: om dat het die uyt besondere weldaet
Godes versmade, &c.
b Ende een weynigh daer na noch, daer vraeght Calvijn, die vande volmaecte
wijsheydt hadde ghesproken: Hoe macht dan geschieden dat sy daer door souden
verhart worden? alsoo ick nu heb gheseyt so en komt sulcke verblindinghe ende
verhardinge niet uyt des woorts natuyre, maer sy is toevalligh ende der menschen
booscheydt alleen toe te schrijven.
d VVant alle de schult steeckt in heur selve om dat sy hem gantselyck den wegh
toesluyten. Ten is oock gheen wonder dat het gheen hen heylsaem te wesen behoorde,
heur doodtlyck is, want alsoo behoort der menschen ontrouwigheydt ende
onghelovigheyt ghestraft te worden: dat sy de doot verwerven daer sy 'tleven uyt
hadden moghen hebben: de duysternisse, daer sy 'tlicht hadden moghen bekomen:
entlijck alle verder[f]licke dinghen daer sy aller weldaden volheydt hadden moghen
verkryghen.
e Twelc vlytelijck te aenmercken staet: want daer is niet gemeenders by de
menschen, dan Gods gaven te misbruycken: vermidts sy meynen onschuldigh te zijn,
als sy die ontfanghen hebben. Nochtans zijn sy dubbeltvout schuldigh als sy die
verderven, ende niet besteden tot heur rechte ghebruyck.
f Dese plaetse treckt Ioannes aen, om der Ioden hertneckigheydt des te opentlijcker
te vertoonen. De woorden selve en verhaelt hy so juyst niet, maer wyst den sinne
genoegh aen, Ioan.12.39.
g Daeromme seyt hy, en mochten sy niet gelooven, want Isaias heeft gheseyt: hy heeft
heur ooghen verblint ende heur herte verhart, &c. Nochtans en was dese Prophetie
gene oorsake haers onghelovigheyts: maer hy hevet derhalven voorseyt om dat de
Heere voorsien hadde dat sy sodanige zouden wesen.
h Des niet te min somen d'eerste oorsaecke soude willen ondersoecken, men soude
moeten komen tot Godes Predestinatie, maer want die raet voor ons verborgen is:
soo en behooren wy in desselvens naspooringhe niet curieux te zyn, want ons is
onbekent die eeuwighe redene des Goddelijcken raets.
i Maer d'oorsaecke die open staet voor onse ooghen, moetmen aenmercken: te weten
der Ioden hartneckigheydt, daer door sy heur selven sulcker grooter weldaden
onwaerdigh hadde ghemaeckt.
k Seght nu, ic sie dat ghy met uwe oogen int boeck selve mijn stemmelijck lesen
naghesien hebt, of Calvijn alle dat selve niet en schrijft in zijne Commentarien |opte
voorsz. woorden staende in Isaia?
Geref. Calv.
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9 Waert anders, ick hadde daer toeniet gesweghen.
D. Koornh.
10 Daer siedy immers opentlijck dat Calvijn sulcke verblindings ende verhardinghs
oorsake int minste niet en schuyft opte verholen oordeelen Godes: maer dat hy die
door ende door toe schrijft den volcke Israel, die niet leersaem wilden zijn, d'ooghen
ten lichte niet openen, noch Godes weldaden niet aennemen, maer die versmaden.
a Soude dat noch heten, dat God uyt zijn predestinatie verblinde, sonder te sien
op heur beste wercken die hy strafte?
b Calvijn schrijft daer self mede dat Ioannes die woorden by Isaiam oock beduyt
opter Ioden hartneckicheyt, die God voorsien, maer niet veroorsaeckt hadde: ende
wil Calvinus daer datmen vernoeghe mette openbare oorsaken van des volcx
verblindinghe, etc. sonder die te gaen soecken inden verholen raet Godes (so ick
voor dit lesen hadde vermaent) is dat nu niet altsamen het platte teghendeel, vande
meyninghe daer toe hy die text innevoert in zijne Instiutie by u daer toe oock voort
ghebracht? jaet voorwaer.
c Daer merckt ghy nu dat Calvijn openbaerlijck op een selve text het een schrijft
tegen 'tander. Maer of ghy d'oorsaecke recht merckt, en weet ick niet.
Geref. Calv.
11 Welck soude die zijn?
D. Koornh.
12 Dit laetste schreef hy int gloseren van den heelen text, welckx ommestanden
hem dreven heur sin (oock teghen zijn eyghen sin) te volghen. Maer in zijn Institutien
gheruckt hebbende een stuck desselven texts, heef[t] hy sonder om op d'ommestande,
maer alleen opt beschermen zijnder opinien 'tooge te heb ben, die selve so misbruyct,
ende metten hayr[e] in zijn twist-leger willen trecken.
Ghy siet daer Comment. Cal. in Isa.6.9. oock vermaent te zijn by hem op Isaiam,
van dat Ioannes die sproke Isaie heeft vermaent. Ende hoe, te weten dat Ioannes d[e]
oorsake vander Ioden verblindinghe treckt opte schult van heur hartneckicheyt, ende
niet opte Predestinatie Godes. Ist niet so.
Gereform. Calv.
13 Ick heb ghesien.
D. Koornh.
14 Siet nu eens daer teghen wat Calvijn daer af gheseyt hebbende: namentlyck
van heur doof worden, van heur blint worden, van heur onverstandigh worden, op
dat sy niet saligh en souden worden (niet jegenstaende God by Isaiam niet vande
eeuwighe saligheyt, maer alleenlijc van tydtlijcke tegenspoet en spreect) voort schrijft,
te weten, ditte: L.Instit.3.24.dist.13.
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a Ioannes brenght dese Prophetie voort, betuygende dat de Ioden niet en konden de
leere Christi ghelooven om dat dese vloeck Godes over hem was. Dat seyt Calvijn
uyt zijn goetduncken sonder Schrifuere, immers tegen Christi klare woorden.
b Die houden nerghens dat de Ioden niet en konden ghelooven om des vloecx
willen, so die Calvijn versiert: maer hy seyt wel uytdruckelijck een ander oorsake
haers onghelovigheydts, namentlijck om heur eersuchts willen, Ioan.5.44. Hoe soudet
ghy ghelooven dewyl ghy glorie van malcanderen neemt ende de glorie die van Gode
alleen komt, die en soeckt ghy niet?
c Wast dan om heur eygen eersucht, soo en wast niet om eenighe vloeck Godes.
Seydt Christus die self de waerheyt is, waer: soo seyt Calvijn onwaerheyt.
d Immers of van sulcken vloeck al stondt gheschreven (als neen) soo moste de
vloecke veroorsaeckt wesen uyt heur eersucht, ende niet heur eersucht uyten vloeck,
te waer dan noch dat God d'een sonde met d'ander strafte. In welcken ghevalle God
in sulcke straffen noch al soude sien op heur sonde ende qualiteyt, ende heur niet
sondigh soude maecken uyt zijn Predestinatie: ghemerckt dan niet de Ioden, maer
God selve oorsake van de zonde wesen soude.
Gheref. Kalv.
15 Nochtans sie ick daer stracx aen Calvijn sulcx wederspeken, leest voorts.
D. Coornh.
16 Hier (L.3.24.dist.13. volght dit: Dit en kan oock niet wederleyt worden, dat
God den genen die hy niet en wil verlicht hebben. Sijn leere in parabelen bedeckt
voor stelt, so dat sy daer door ghenen voortgang en doen: dan dat sy in meerder
plompheyt geworpen worden.
Gereform. Calv.
17 Wat hebdy daer teghen?
D. Koornh.
18 Ten kan oock van niemant wederleyt worden, dat God die Ioden daer ghemeynt
(want het niet van al, maer vande hartneckighe Ioden was ghesproken) heur, (die om
heur quade wercken willen het licht hateden) Ioan.3.20. zijn waerheyt heeft verborgen:
tot straf, om dat sy desselvens liefde eerst hadden verworpen, 2.Thes.2.10. of dat
God heur zijn waerheyt heeft verborgen, om dat hy van eeuwigheyt voorgenomen
hadde heur tot zijnder eeren te verdoemen.
a Seghdy het eerste, so spreeckt ghy schriftmatelijck ende waren dan de Iode[n]
self, niet God, oorsaek van heur verblintheydt ende verdoemenisse[?] Maer seghdy
'tlaetste, so wederspreeckt ghy de gantse Schriftuyre, ende maeckt den Ioden
onschuldigh, maer Gode te recht schuldigh daer aen.
b Want dan ontbeerden sy het licht, niet om dat sy uyt quaetwilligheyt heur oogen
sloten: maer god sloot dan heur oogen met blintheyt, om dat sy het licht niet en
souden sien, wat vermochten die aertsche vaetgens, tegen den almogenden Gode?
soude die door sulcke ty[r]annye zijn eere soecken by den menschen?
Geref. C.
19 Ghy duydet Calvijns segghen oock soo my dunckt, niet al heel oprechtelijck.
Siedy dan niet wat hy stracx daer aen schrijft? L.iij.xxiiij.dist.13. hooret my lesen.
Maer yemant mochte seggen: wat wil de Heere als hy die leert, vande welcke hy niet
en wil verstaen zijn? aenmerckt van waer dat ghebreck komt, ende ghy en sult niet
langer vraghen, want hoe groot die duysterheydt oock zy in het woort: soo is nochtans
daer altijdt lichts ghenoegh: om der Godloosen conscientien te overwinnen.
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a Daer verklaert immers Calvijn selve duydelijck ghenoegh dat God den Godloosen
lichts genoegh verleent: niet om zijnen wille te verstaen, want sy de aengebodene
ghenade Gods noch willen noch konnen in hare verdorventheyt aennemen, A.E.artic.x.
dienende hem nochtans voor so veel dat sy niet onschuldigh en zijn, ja boos zijnde
daer door meer verargert worden, Idem.art.8.
D. Coornhert.
20 Die duydinge van Godes beroepen ende leeren tot dien eynde aen den Godloosen
alleen, waer schriftmatigh: want dieself verschuldet hebben door heur voorgaende
weygheringhe vande aengeboden waerheyt ende klaerheydt Godes, niet alleen dat
God heur tot straf niet krachtich begenadicht ende zijn waerheydt verberght, maer
oock de toeschickinge des doolwerckings, so dat sy de loghen gheloven, 2.Thes.2.11.
a Maer wat gaet dat aen den onnoselen ende onschuldigen, immers allen den
ghenen vande welcke God, door sulck zijn leeren niet en wil verstaen zijn: als die
hy zijne kennisse verbergt: niet om dat sy die door heur schulde onwaerdig syn (leert
Calvyn ende ghy alle niet, dat God int verwerpen niet en siet opter menschen
hoedanigheyt of sondige wercken?) maer alleenlyck om dat hy heur in zijn eeuwighe
Predestinatie heeft willen verblinden, verwerpen ende verdoemen eeuwelijck?
b Wort die heur onschult benomen, of heur conscientie meer oorsaecx van wroegen
ghegheven? door sulck leeren Godes met wil om niet verstaen te worden? doort
roepen niet na het voornemen der verkiesing ende aenbieden der ghenaden diet niet
willen noch konnen aennemen? van't duyster leeren met [e]en opset om zijn wille
heur niet kont te maken? vant verberghen zyns willen, daer door sy die niet dadelyck
en moghen volbrengen?
c Blyven dese niet even onschuldigh na, als voor sulck leeren Godes om niet verstaen
te worden? of moghen sy de wille Godes van self verstaen? voorwaer neen. Ist dan
een gave Godes, ja wel de grootste ende nodighste van allen, ende bietse God heur
so niet aen, dat sy die moghen ontfangen (dats min dan gheven) so wyst ons hoe God
van yemandt rechtvaerdelyck mach eyschen 'tgeen hy hem niet heeft willen gheven:
ende hoe yemandt bekennen mach met ernstige waerheydt Gode sulcx schuldigh te
wesen.
d 'So mengen, ja werren, uwe Schribente[n] doorgaens den strafwaerdighen godloosen
m[e]tter onnoselen onschuldighe saecke onbe
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[sch]eydelijcke onder malkanderen, duydende alle sproken die den godloosen betreffen
oock opten onnoselen.
e Segt doch als God zijnen wijngaert verweet, haer alles dat behoorde om goede
vruchten te draghen, ghedaen te hebben, d'welck sy niet en dede, derhalven hy heur
dreyghde te straffen: (Isa.5. hadde God daer mede alle zijn behooren toe ghedaen
met opset om haer zijn wil, wat sy behoorde te doen, niet te doen verstaen, maer om
heur die te verberghen?
f Hadden sy altsamen te voren sulck verberghen door heur misdaet self verschult:
soo mocht heur wroeghen daer door eenighsins verswaert zijn gheworden. Maer
ander souden sy met goeden recht tot Gode mogen gheseyt hebben: wy en hebben
u willen niet geweten, ghy hebtse ons niet geopenbaert, noch willen openbaren:
betaemt u een onschuldich volck te straffen? u, die rechter zijt van allen, ende die al
de werelt oordeelt? Genes.18.25.
g So valt hier Calvijns seggen gants over de verkeerde zijde: sulcx dat: so zijt daer
heb[b]en ghedicht, altijdt dan lichts ghenoeg soude zijn: vermidts de wet der
Schriftueren, om Gode self uyt zijnen woorde, Psa.50-6. als de mensche so worde
gheoordeelt, te verwinnen: om God self schuldigh te maken, int eyschen dat hy niet
heeft willen geven: ende om den mensche volkomelijck te ontschuldigen, van niet
te hebben, dat hy van gode niet heeft moghen ontfangen. Wildy noch naeckter sien
dat ick Calvijns seggen oprechtelijck duyde, so leest ghy selve 'tgene Calvijn tegen
zijn opinie selve terstont aent voorseyde heeft geschreven, L.3.24.dist.14.
Gereform. calv.
21 Hier staet ditte: Nu moeten wy sien, waeromme de Heere dat doet, dewyle het
openbaer is dat hy't doet. Ist dat yemant antwoort dat het gheschiet om dat de
menschen door Godlosigheyt, boosheyt ende ondanckbaerheyt sulcx verdient hebben:
dat wort wel ende met der waerheydt gheseyt.
a Maer dewyle de oorsake deser verscheydenheydt noch niet openbaer en is,
waerom sommighe tot ghehoorsaemheydt gheboghen zyn ende d'andere verhart
blyven: als wy dit willen ondersoecken, so moeten wy nootsakelyck komen tot het
gene dat Paulus uyt Moyse voort brenght, te weten datse de Heere van den beginne
aen verwect heeft om synen naem te bewysen inde gantse werelt.
b Daerom dat de verworpenen den gheopenbaerden woorde Godes niet
ghehoorsaem en zyn: die schult hier van wort wel te rechte de boosheyt ende
verdraeytheydt hare herten ghegheven: soo verre men oock daer by seydt, datse
daerom tot dese verdraeytheyt ghegheven zyn: om dat sy door het rechtvaerdigh
oordeel Godes (het welcke nochtans ondoorsoeckelyck is) verweckt zyn: om door
haer verdoeminge de eere Godes te verklaren.
D. Coornhert.
22 Aenmerckt doch vrunt, wat die onbedachte man selve daer schrijft: jegen zijn
ende u alder opinie, dat God alleen door zijn Preddestinatie, sonder aenschou op
yemants hoedanigheyt of werck verblindet. Want hy bekent hier self wel ende met
waerheydt geseyt te worden: dat het komt, om dat sulck verblinden die Godlosen
door heur Godloosheyt, boosheyt ende ondanckbaerheydt verdient hebben.
a Wat hebdy al aen een uyt uwe Leeraren doch meer wedersproken? wat hebbe ic
doorgaens doch anders gheseydt. Is nu dit mijn ende oock Calvijns eygen seggen
wa[er]heyt: moet niet zijn ende u alder seggen daer teghen onwaerheyt zijn? hebben
sy sulcke verblindinghe door heur boosheyt verdient: soo moet Calvijns dichten
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valsch zijn dat God den Godloosen verblint sonder op heur boose wercken te sien,
of siet God die niet?
Geref. Calv.
23 God seit al dat gheschiet.
D. Koornh.
24 Calvijn wel ghevoelende dat hy teghen zijne opinie hadde ghesproken, soeckt
sich te verberghen met het verlaten vande waerheyt die hy moste bekennen ende die
openbaer is, ende sluypt of tot zijn ghedichte waen, daer af hem de waerheyt na zijn
eyghen bekentenisse onbekent is, namentlijck opte verscheydenheyt, waerom
sommighe ghebooghsaem ende sommighe verhart blijven.
a Doet hy daer mede niet plat jeghen zijn selfs leere stracx hier voor, vij.8.
houdende, maer want die raet, te weten Godes Predestinatie, voor ons verborgen is:
so en behooren wy in des selvens naspeuringhe niet curieus te zijn.
b Weet Calvijn dit, namentlijck waerom d'een ghebooghsaem ende d'ander hart is
of blijft, waerom seyt hy teghen de waerheydt sulcx noch niet openbaer te zijn? weet
hy't dan oock niet, waerom sluypt hy hier af van de bekende waerheyt die God ons
heeft willen inde H. Schrift openbaren, tot een onbekende waen die verborghen is,
ende niet dan menschen dichting, om curieus te zijn inde naspeuringhe van Godes
Predestinatie die hy selve bekent hem self oock verborghen te wesen?
c Soudet we[l] zijn om de bekende waerheyt, zijn waen teghen zijnde, te ontvlieden:
om so zijn duystere waen int duyster te v[e]rduysteren, ende die soo in zijne
duysterlinghen ende lichtvluchtigen noch staende te houden? Ick en mach noch wil
daer af niet oordeelen, 'tis my onbekent, hy heeft zijn rechter: maer dat hy 'teen plat
jegen 'tander schrijft, hier lo[c]hent, daer bekent een selve ding, ende dat hy vande
gheope[n]baerde waerheyt afwijckende soeckt na een verborgene, ende dat noch
tegen zijn eyghen leere, dat is my bekent, dat wyse ende bewyse ick u hier in zijn
eyghen schriften, op dat ghy u voor doling mooght hoeden.
d Ende sulck werck betoont dat hy andere heeft willen leeren, 'tgeen hy selve noch
van den Heer niet gheleert en hadde, volghens zijn selfs na-apinge Augu. Ick bekenne
my selve te zijn van dien, die schrijven leerende, ende leeren schrijvende. Achter de
voor-reden voor zijn Institutie die, welcke hy oock so[o]
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verandert heeft vant jaer niet 1536. maer van 1550. tot die van't jaer 1560. met
uytsiften ende toevoegen, dat de laetste devorighe niet en ghelijcken.
Dient dan lust met sulcken Leytsman inde gracht der dolingen te vallen: die verlaet
den eenigen waren Meester ende rechte leytsman Christu[m] in zijn beschreven
woort, ende volghe Calvinum na, met Besa die van sich (int Mompelgartse ghespreck,
Anno 1587.Z.f.499. oock seyt: want ick voor my bekenne dat ick veel dings hebbe
geschreven, maer nu wel wilde dat icks niet gheschr[e]ven en hadde.
Ger. calv.
25 Ghy slaet grove dinghen uyt.
D. Koornh.
26 Nodighe ende ware dinghen, hy mercke daer op die wil. Ende siet noch behalven
meer ander fauten in dat gelesene, die ick overlope) noch een ander schandelijck
feyl.
Gereform. Calv.
27 Welcke soude die wesen?
D. Coornh.
28 Calvijn bekent anderwerf daer dat der verworpenen boosheyt ende
verdraeytheydt heur herten te recht de schult wort gegeven, dat sy den
gheopenbaerden woorde Godes niet ghehoorsaem en moghen zyn, maer dat op
conditie. te weten indien men tot die bekende waerheydt Godes, daer by oock set
Calvijns onbekende waen, namentlijck, datse daerom tot dese verdraeytheydt gegeven
zijn: om dat sy door het rechtvaerdigh oordeel Gods (het welcke nochtans
ondoorsoeckelijck is) verweckt zijn, om door heur verdoeminghe de eere Godes te
verklaren.
a Ia voorwaer Calvine? staet het in u macht, van waerheydt onwaerheyt te maken,
door u niet toestemmen? ende of men met geen waerheyt u onware bysetsele of
toevoeghsel (dat die schrift nergens en seyt) niet en wilde of mochte toevoeghen of
segghen by 'tgeen ghy daer bekent waerheyt te zijn (so de H. Schrift ooc betuyght
over al) soude dan Godes waerheyt u waen moeten wijcken ende moghen ophouden
waerheyt te zijn?
b Waer seyt de H. Schrift dat eenigh mensche, noch geen Godloos sich self
gemaeckt hebbende door zijn eyghen sonden, tot sulcke verdraeytheyt van Gode is
gegeven om door zijn verdoeminghe de eere Godes te verklaren? nerghens, 'its
menschen versiering.
c Soodanighe schandelijcke eere en soeckt God niet tot eenigher menschen
verdoemenisse, so ick nu al meermalen hebbe bewesen, j.52. ende iij.114. 'tIs
versieringe dat God sulck verdoemen om zijnder eeren wille doet door een
rechtvaerdigh oordeel.
d Dit is 'tblancketsel van die onwaerheyt. Ende want hy wel wiste datmen van
sulcke zyne versierde rechtvaerdigheyt Godes niet een woort en vint beschreven inde
gantse Bybel: soo neemt hy zijn toevlucht tot een ondoorsoeckelijcke
rechtvaerdigheydt Godes, die men inde schrift wel soecken maer niet vinden en sal.
e Weet hy die, waerom brenght hy desselvens tuyghnisse niet voort? is sy dan
ooc[k] voor Calvijn selve ondoorsoeckelijck, [(]soo en weet hy die niet, waer by
weet hy dan da[t] sulck werck rechtvaerdigh is? immers waer mede bewijst hy dat
God sulcx doet?
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f Dit werck moste hy eerst bewijsen, dan en salmen aen desselfs rechtvaerdigheydt
niet twijfelen. Maer want de heylige schrift ons betuyght een rechtvaerdigheyt Godes,
gans van contrarier aert zijnde dan Calvijn hier Gode uyt waen toed[i]cht, streckende
tot lasteringe zijns naems: wie sal mog[e]n Calvijn tegen de H. Schrift ghelooven,
dat God int doen van 'tghene teghen zijn gheopenbaerde rechtveerdigheyt opentlijcken
strijdet, zijn eere soude soecken by den menschen?
Gereform. Calv.
29 Uander verworpelinghen blintheyt redeneren wy nu. Die is, voor so vele die
van Gode komt, rechtvaerdighe straf. N.Ursinus, 431. Want God en verblint niet
alleenlijck door toelatinghe nochte alleenlijck door ontreckinghe van gratie, maer
door eenrehande innerlijcke krachtighe ende onuytsprekelijcke werckinge, etc. A.
Sturmius, 123. daeromme, de ghene die hy totten eeuwigen doodt geschapen heeft,
om dat sy instrumenten zijnder toornigheyt ende exempelen zijnder strengheydt
souden worden: die berooft hy somtijdts de macht om Godes woort te hooren,
somtijdts verblint hyse meer ende meer, ende maecktse onverstandigheer door de
verkondiginge des woorts, op dat sy tot haer eynde komen, Instit.L.iij.xxiiij.dist.12.
dat en machmen voorwaer niet trecken in twijfele dat de Heere zijnen woorde sent
tot velen, welcker blintheydt hy noch meer wil verswaren, Instit.C.xiiij.34. sulckx
alles ende meer derghelijcken segghen onse Uaderen meest alle: Wat weet ghy daer
teghen?
D. Koornh.
30 Eenvuldighe waerheyt. Hoort die nu dubbelde loghen te schande maken, merckt
dan. Wy en spreken nu niet slechtelijck van dat eenige menschen worden verblint:
maer dat sy verblint worden sonder oorsaeck va[n] heur selfs quaetheyt: ist niet also?
Geref. calv.
31 'tIs.
D. Coornh.
Wat roert dat u segghen uyt Z. Ursino, van heur blintheyt uyt rechtvaerdighe straf
Godes, so hy't self noemt? ist straf, so was daer schulde. Was daer geen schulde, so
ist die straf onrechtvaerdigh.
a 'tSelve segge ic oock op Sturmij woorden, maer Calvini woorden treden voorder.
Die strijden int eerste opentlijck teghen zijn eygen woorden, daer hy seyt dat God
ons ten+ leven heeft gheschapen, C.vij.20. Hoe mach dan waer zijn dit zijn segghen
+
hier: dat God eenige ten eeuwigen doode heeft gheschapen.
Siet 136[:]
32 Uan dat zijn voorste seggen tuygt de H. schrift, vant achterste nergens.
Calvino met alle uwe leeraren ist onmoghelijck voort te brenghen een eenighe sproke,
houdende dat
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God eenigh emenschen ten eeuwighen doodt heeft gheschapen.
c Waer dat sulcx, soo en mochten sy teghen des Almoghende Scheppers voornemen
niet altoos doen, ende midtsdien gants buyten heur schulde inden eeuwighen doodt
komen. Maer dan mochte God oock, na tuyghenis zijns woorts, niet rechtvaerdigh,
vele min bermhertigh wesen. Souden sulcke exempelen van Godes toornigheydt
sonder oorsake ende strenghe felheyt teghen recht mogen strecken tot Godes eere?
d Aengaende nu 'tsegghen vant verblinden ende onverstandiger maken, dat God
soude doen aen eenighen: gheschiet door of sonder schulde der selver. Ist door heur
schult, soo seyt hy niet met allen tot bewijs dat G[o]dt yemant verblint buyten heur
schult alleen uyt zijn Predestinatie, want dat straft God in den strafwaerdigen d'een
sonde met d'ander, d'welck rechtvaerdigheyt is.
e Maer wilmen segghen (so hy doet) dat God sulcke verblint uyt zijn selfs
voornemen, sonder aenschou op heur schulde, die daer dan oock niet in heur en soude
moghen zijn, soo maeckt hy sodanighe verworpelinghen aen heur verdoemenisse
onschuldich, maer Gode schuldigh, onrechtvaerdigh ende een Tyran over zijn selfs
ghemaeckte onnosele schepselen.
f Uermagh yemant sodanige grouwelijcke Godslasteringhen, noot-volghelijck uyt
uwer Schrijvers leere voortkomende te verschoonen of te wederspreken?
38 Seker al is de H. Schrift gants stom door de gantse Bybel van sulck onschuldigh
verblinden eenigher menschen ten eeuwigen doode: soo en is sy niet stom int verklaren
vande oorsaecken daer door eenighe menschen worden verblint.
a So staet daer gheschreven vanden godlosen, Sap.2.21. Hare boosheyt heeftse
verblint, is dat gheseyt, God heeftse verblindt sonder aenschou heurder quader
wercken? ende noch, 2.Corinth.4.4.5. Ist dat onse Evangelium bedeckt is: so ist
bedeckt in den ghenen die verlooren worden. In de welcke de God deser werelt die
sinnen heeft verblint, namentlijck der ongelovighen, etc.
b Ist dat nu gheseyt, de God des Hemels heeft uyt syne eeuwighe Predestinatie
verblint eenige menschen, ende dat niet ten aenschou van heur hoedanigheydt?
d'Apostel schrijft dat werck den duyvel toe, ende niet Gode, wilmen daer teghen
immers dat felle boedels werck den bermhertighen Gode toeschrijve, om dat die
sulcx toe laet: so moetmen noch al even wel bekennen dat sodanigher menschen
sondighe ongelovigheyt, ende niet des rechtvaerdighen Godes Predestinatie int
straffen der boosen, oorsaecke is van sulcke verblindinghe. Die selve heur oogen
sluyten, op dat sy niet en souden sien.
c Dit tuyght God self van sich self klaerlyck in zijn gheschreven woort, Mat.13,
15.act.28.27. maer dat ander nergers. Wie hier behoort gelooft te worden, is licht om
mercken
d So vintmen oock seer vele sproken der H. Schriftuere opentlijck betuygende van
blinde onwetenheyt die een straf der zonden is, als van ondanckbaerheyt, van
liefdeloosheyt van boosheyt ende van quade menschen, die selve niet en wilde hooren,
noch opmercken, noch verstaen, noch onderwijlinge aenneme[n] maer die selve
hateden. God selve beschuldicht hier van den menschen, beklaeght sich dat sy na
hem niet hooren en willen, ende dreyght heur daerom te straffe[n].
e So nu hier de Heere self waerheyt heeft gheseyt, soo is dese blinde onwetenheyt
niet uyt Godes Predestinatie veroorsaeckt inden menschen: maer door heur eygen
schulde, van dat sy de voorschreven middelen ten gesichte des verstandenisse noodigh
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zijnde, als hooren, opmercken, etc. niet en hebben ghewilt, ende dan is des uwe leere
valsch, van dat God eenige menschen verblint om heur inden eeuwighen doot te
brenghen, daer toe hy die soude gheschapen hebben.
f Maer so u luyder dichten sonder, ja tegen de H. Schrift waer soude zijn: so moste
de gantse Schriftuere valsch zijn ende God onwarachtigh: als die de schulde soude
leggen opter menschen niet willen, daer hy dan self soude willen | dat sy niet en
willen: daer over hy heur dan spotlijck beklaghen soude, 'tonrecht beschuldighen,
tyrannighlijck dreygen, ende wreedelijck straffen, om dat sy blindt ende onverstandigh
zijn, so hy self soude hebben ghepredestineert ende gewilt dat sy wesen souden.
Uermochten zy ooc anders te willen ende te zijn? zijn dat niet schandelijcke vruchten
van sodanighe schandelijcke leere?
Geref. Calv.
39 Heur leere heb ick langhe gelesen, goe[t] gehouden ende anderen voort geleert,
so veele als ick nu hoore en hebbe ick noch noyt gelesen noch ghehoordt: want ick
hielt die voor recht buyten twijfel, sonder na anderen te willen hooren.
a Maer dit hooren maeckt my wat [o]nseker, 'twelck my na sekerheyt sal doen
sporen. Ick stont seer vast op Calvini, Bese, P Martyris ende meer anderen der onseren
groote geleertheyd[t:] te meer oock om dat sy doorgaens heur vele bekleden mette
authoriteyt Augustini. Lieve seght doch: vindy hem niet meest jeghen dese uwe
meyninghe?
D. Koornh.
40 Tegen? ick vinde hem teghen u volckx opinie ende volkomelijck voor mijn
ghevoelen.
Geref. Calv.
41 Lieve laet hooren een plaetse twee of drie uyt Augustino.
D. Coornhert.
42 Gaerne, die schrijft: Expos. in Euang. Ioan.trac.44. op die woorden, Ioan.9.39.
Ick ben tot een oordeel inde werelt ghekomen, op dat die niet en sien, souden sien,
ende die sien blint souden worden. VVat is dit Heere? Ghy hebt den vermoeyden in
een groote questie ghebracht: maer versterckt ons, op dat wy 'tghene du hebste
gheseydt, moghen verstaen.
a Du biste ghekomen op dat die niet en sien, zouden moghen sien. Recht, want du
biste het licht: recht, want du biste de dagh: recht, want de verlossest vande
duysternissen. Dit neemt alle ziele aen,dit versaet alle ziele:
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b Maer wat is 'tgeen daer na volght? op dat die sien, blint souden worden, worden
zy dan blint die daer saghen door u komste? Hoort 'tgeen daer volght, ende ghy sult
het moghelyck verstaen.
c Door dese woorden zijn eenighe uyten Phariseen verstoort gheworden, ende
seyden tot hem: zijn wy dan mede blint? Ioan.9, 40, Hoort nu [']tgene dat ons
beweeghde: te weten op dat die sien blint souden worden, Iesus sprac tot heur.
d Soo ghy blint waert, en soudy gheen sonde hebben, Ioan.9.41. Nadien blintheyt
self zonde is, waerdy blint, dat is, indien ghy merckte dat ghy blint zyt, indien ghy
seyde dat ghy blint zyt, ende totten Medecijn-meester liept, waerdy so[o] blint, so
en soudy gheen zonde hebben, want ick ben ghekomen om de sonde wegh te nemen:
maer nu seghdy dat ghy siet, ende u sonde blyft.
e VVaeromme? want segghende wy sien, soo en soeckt ghy den Medecyn-meester
niet, ende blyft in uwe blintheyt. Dat wast dat ick een weynigh te vooren seyde, dat
wy niet en verstonden, dat hy seyt: Ick ben gekomen op dat die niet en sien, souden
sien, Ioan.9.39.
f VVat is, op dat die niet en sien souden sien? die belyden dat sy niet en sien, ende
den Medecyn-meester soecken om te sien: Ende die sien blint souden worden, wat
ist, ende die sien blint souden worden? die daer wanen dat sy sien, ende den
Medecyn-meester niet en soecken, in heur blintheydt souden blyven.
g Desen onderscheyt noemde hy daeromme een oordeel, waer door hy onderscheyt
de sake der ghelovige belyders, van der hovaerdige waensienders, die daerom te
swaerder sullen ghestraft worden.
h Ende op de selve sproke Christi op een ander plaetse, Ioan.9.39, Enarratio in
Psal.65.1, Ick ben gekomen op dat die daer niet en sien, souden sien, ende die daer
sien, blint worden souden: schrijft hy dit:
i Siet aen d'een zijde de goetheyt, aen d'ander zyde ghenoegh de boosheyt. Maer
wat is beter dan hy? wat is barmhertiger? wat is rechtvaerdiger? waerom souden
dan sien, die niet en sien? om de goetheyt, waerom souden die daer sien, blint
worden? om haer hovaerdye, ende sy saghen waerlyck, ende sy zijn blint geworden,
sy en saghen niet waerlyck, maer zy waenden dat sy saghen, &c. Ioan.9.34. Enar.
in Psal.80.5.
k Ooc daer na opte selve woorden ons Heeren steldt hy dese woorden: wat | is dit
anders da[n] dat d'ootmoedigen sullen verheven, ende de hovaerdige sull[e]n
vernedert worden, want de siende en souden niet blindt worden, maer die daer
waenden dat sy saghen, souden van blintheyt overtuyght worden. Wildy meer siet
hem noch, com.Faust.Manich.lib.21, cap.2. ende cap.9.&c.
l Nu meyn ick immers voor u genoeg gebleken te zijn dat Augustinus niet en
verstaet, als u leeraren, dat God yemant door zijne Predestinatie sonder, maer door
zijne rechtvaerdigheyt, om heur selfs voorgaende schult of boosheydt van hovaerdye,
ongheloovigheydt ende andere voorgaende sonden verblindet.
Gereform. Calv.
43 Ick mercket nu meer dan voor van't verblinden ghenoegh gheseyt ende ghehoort
hebbende, om na te dencken, kome ick nu opter verwerpelingen verwerpen ende om
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schickelijc+ te beginnen, so definieren d'onse (Sturmius, A.72. de verwerpinghe te
+
wesen, de tweede specie of gedaente der Predestinatien waer door alle die
Vande verwerpinge Thesis
xiiij.
verdoemt worden, rechtvaerdelck zyn ghepredestineert ten eeuwighen doode,
stemdy dat toe?
D. Koornh.
44 Neen, dats maer menschen niet Godes segghen: dit, niet dat, moeten wy
ghelooven.
Geref. C.
45 Men leest dat woort verwerpen veel maels in Godes woort, leest, 1, Cor.9, 27,
Hebr.6, 8, 1, Pet.2, 7.
D. Koornh.
46 Dat woort leestmen inde Schriftuyre, maer niet de meyninghe, daer toe
ghyluyden dat misbruyckt. Seght my, meynt die u beschrijvinge dat God verwerpt
uyt zijne voorsienigheyt of (om beter mij[n] sin te segghen) uyt zijn alwetende
voorooghentheyt vander verwerpelinghen hoedanigheydt ofte wercken?
Gheref. Calv.
47 Wy verstaen het recht contrarie, soo wy int iij. gespreck hebben ghehandelt,
namentlijck dat God heur verwerpt sonder eenigh aensien van heur qualiteyt of quade
wercken.
D. Coornhert.
48 Daer is Augustinus in Ioan. trac[t].42, u plat jeghen aldus schrijvende: daer[o]m
en ghelooft ghy niet, want ghy niet en zijt uyt Gode, het welck gheseyt is, niet alleen
die door zonde gebrekigh waren, want dat quaet was heur algemeen, maer totten
ghene[n] die oock waren voor weten: dat sy niet en souden ghelooven met sulcken
gheloove, waer door alleen sy souden moghen vander zonden verbant ghevrijt worden.
a Daerom dat hy te vore[n] wiste dat de gene, waer toe hy sulcx zeyde, daer| in
souden volherden, vermidts sy uyten Duyvele waren: dat is dat zy in heur sonden
ende Godloos heyt souden sterven.
b Waer in zy hem ghelijck waren, te weten den Duyvel, ende dat sy niet en souden
komen totte wedergheboorte, waer in de kinderen Godes waren, dat is: gheboo[r]en
uyt Gode vande welcken sy menschen waren geschapen. Na dese Predestinatie sprack
de Heere, etc. Dat alles schrijft Augustinus.
c Maer seght ghy my selve, mach God ooc een ooghenblick tydts wesen sonder
zijn alwetenheyd?
Geref. Kalv.
49 Soo weynigh als de Sonne sonder zijn licht.
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D. Koornh.
50 De alwetenheydt Godes mach zijn, sonder zijn werck van predestineren, maer
dit werck Godes niet sonder zijn alwetenheydt. Ick meynt aldus, alle dat God weet
te sullen gheschieden, dat predestineert, wil ende doet hy self worden, of niet.
Geref. calv.
51 Soo daer wat gheschiede dat God niet self en doet, so waer hy daer inne ledigh
ende een Epicurische God, dat waer een openbare Gods-lasteringhe, dat en laten wy
niet toe.
D. Koornh.
52 Daer gheschiet sonde ende verderf van de mensche die een goet schepsel godes
was.
Ger. calv.
53 Men maghs niet lochenen.
D. Koornh.
54 Soo en mooghdy dan mede niet lochenen dat na dese uwe leere god werckman
ende oorsake vande zonde ende verderf van zijn eyghen goede schepsel zy. gemerckt
god, soo ghy leert, selfs alles doet ende werckt datter gheschiet, dats zonde ende
verderf des menschen, die god dan verdoemt om zijn eygen, niet om des menschen
werck.
a So baert dese uwe leere drie grove gods-lasteringhen: want sy maeckt god
oorsaecke vande zonde die quaet is, ende midtsdien self oock quaet, alsoo de boom
quaet moet zijn daer quade vrucht af komt:| sy maeckt god onwijs, die zijn goede
schepsel self weder verderft ende quaet maeckt, doende soo niet alleen verlooren
werck, dat zijn wijsheyt niet en betaemt, maer oock quaet werck dat zijn goetheyt
niet en vermach: ende maect u leere boven dien noch god onrechtvaerdich, als die
zijn onschuldigh schepsel om zijn eygen werc verdoemt ten eeuwighen doo[d]e,
volght sulcx niet nootlijck uyt uwe leere, so wederspreket, of wederspreeckt u leere.
Gereform. Calv.
55 Dat kan ick soo licht niet doen in een van beyden. Maer volght uyt u opinie
niet dat god ledigh is?
D. Coornhart.
56 Uoorwaer ja, int quaet veroorsaeken ende sonde doen, maer [ni]et int bestieren
van sulcke quade menschelijcke wercken ten besten eynde, daer in en is god niet
ledigh. Sulck quaet menschelijck werck voorweet god, maer en wil, predestineert,
noch en doet dat niet, ende verwerpt der quaden quaetheydt die hy niet aen neemt,
om dat hy goet is, ende met het quade gheen ghemeenschap en heeft.
Geref. calv.
57 Maer het verwerpen, seyt Sturmius, A.72. daer by, betekent een dingh, als
onwaerdich zijnde, te verwerpen ende te verdoemen.
D. Koornh.
58 Sonder op het dingh te sien, kentmen desselfs waerde of onwaerde niet. Soo
dan God eenige menschen, als onwaerdigh zijnde, om van hem aenghenomen te
worden, voort verwerpen kent, ende daerom niet aen een neemt, 'twelck verwerpen
heet, so verwerpt hy sodanighe om heur sodanigheydt, quaetheydt ende sonde, waer
door sy so onwaerdigh zijn gheworden. Dits tegen uwe opinie ende plat voor mijn
ghevoelen: ende dit seyt u man selve teghen hem selve, welc van beyden suldy
ghelooven?
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Geref. calv.
59 Het hooft va[n]de Predestinatie noemen wy de aendringhende oorsake te zijn,
de absolute ende vrye wille Godes, A.133. Hier mede stemt Calvinus, Instit.L.iij.boeck
23.cap.11.dist. over een, seggende: dat wy anders niet en hebben dan zynen (Godes)
wille, waerom hy d'anderen verwerpt. Soo dat god selve heeft ghedaen naer zynen
wille ende welbehagen, sonder te sien op de teghenwoordighe of de toekomende
quade wercken, (A.a.46. also het gods wille is dat dees of die verloren gaen. A a.49,
ja dat 'tgrootste deel der werelt inder duysternisse steecken blyve ende eeuwigh
verdoemt werde, Z.fo.888. ende A.B.pag.17, iij, 41.
D. Coornhert.
60 Het is Godes wil self, sonder de mensche: of des menschen wille self, sonder
Gode: die den mensche quaet maeckt, door die zonde, ende midtsdien oock
verwerpens waerdigh.
Geref. calv.
61 Wy segghen Godes wille de aen-dringhende oorsaecke te sijn tot het verwerpen,
maer niet tot des menschen sonde ende quaetheydt:
D. Koornh.
62 Die het eynde wil, te weten het verwerpen, ende het verdoemen: die wil oock
het middel daer toe, namentlijck de zonde ende het quaet worden. Dat drucken sulcx
klaer uyt u Schribenten, seggende: Die het eynde wil, die wil oock de middelen ende
de dingen die tot het [e]ynde strecken, Stur.A.f.101, 61, 115. Thesi.xviij, Besa H.77,
47, T.f.11, 38. Ende die het eynde destineert, die destineert oock de middelen door
de welcke men tot het eynde komt, Ursinus, M.f.425, P. Martir.B.Clas.iij.loc.j.dist.37,
dist.14, Besa, H.245, 47, F:f, 130. Ende de middelen zijn soo wel als 'teynde, vruchten
vande Predestinatie, Stur:f:60, oock Thesi:xviij:d: want dewyle hy god het eynde
geordineert heeft[,] so moet hy immers de oorsaken die tot den selven eynde leyden,
ooc verordineert hebben, Besa int kort begrip I:cap:iij:prop:v:Martyr:B:Clas:iij:
loc:j:dist:14, ende dat die verworpen zijn, nootwendelijcken verdoemt sullen wesen
ende gheensins saligh konnen worden: Welverstaende door middelen ende naer
oorden die god van ghelijcken ghepredestineert heeft, dat sy nootwendelijcken hebben
sullen, namelijck, ongheloove
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ende boose wercken, Nicasius, A.B. pag.32. ende 34. Ende noch: God en soude 'tgeen
niet volbrengen dat hy besloten heeft te doen door des menschen handt, indien hy in
heur herten niet en formeerde de wille die voor 'twerck gaet, Calvijn, D.f.227.
63 Nu leeren d'uwe oock: dat de sonden de middelen zijn om de welcke de menschen
verdoemt werden, P. Martyr.B.Clas.iij.loc.j.dist.48. Sturm.f.88. Ende wat yemant
door middelen doet, dat hy dat oock doet. Besa.f.130. daer door sy dan oock nootlijck
in schrift bekennen dat God de zonde wil vermidts zijn decreet, om 'tgoets wille,
datter uyt volght, om de eerlyckheydt zyns naems te verklaren, &c.
Sturm.A.103.99.101.88. 212.115. P. Martyr.B.Clas.j.loc.xiiij.dist.42. ende
Clas.iij.loc.j.dist.37. Calvijn Instit.L iij.23, dist.8.dist, 4, dist.7. dist Ende dat Gop
eenigherwys Authoor is vande Sonde, B.P. Martyr.Clas.iij.loc.j.dist.27. Nu schrijft
oock Besa dat God den mensche oprecht ende onnosel heeft gheschapen, maer dat
nochtans om te verderven. H.39.
64 So moet ghy nu seggen dat God niemant heeft willen verwerpen noch
verdoemen, indien hy het middel, namentlijck het sondighen ende heur quaet worden
niet en heeft ghewilt: of dat God sulcx beyde selve heeft ghewilt, als nootlijcke
middelen, soo d'uwe vooren segghen, sonder welcke God gheen mensche rechtelijck
en magh verwerpen noch verdoemen.
a Neemt keur van beyden. Seghdy 'teerste, so belydy dese uwe leere van't verwerpen
ende verdoemen valsch te zijn: 'twelck b[e]st waer. Maer seghdy het laetste, soo
maeckt u leere (soo ghehoort is) de wille Godes selve d'eenige oorsake vande zonde
ende van't quade ende niet den mensche, die onschuldelijck van Gode werdt
verworpen, om 'tgeen zijn wille self heeft ghedaen ende alleen schuldigh aen is.
Geref. calv.
65 Ick bekenne schrijft Calvinus L.iij.boec, 23.cap.dist[.]4. voorwaer dat alle
Adams kinderen zyn met Godes wille (het latijn houdt door Godt wille) tot dese
ellendighe conditie ghevallen, totte welcke sy ghebonden zijn, ende dat is 'tgheen
ick eerst seyde: te weten, datmen ten eynde moet altydts weder komen tot het
goetduncken des Godlycken willes, wiens oorsake in God verborgen is, maer hier
uyt en volght niet terstont, dat God deser valscher beschuldinghe onderworpen zy.
VVant wy sullen met Paulo aldus antwoorden, Rom.9.20. O mensch wie bustu. &c.
Daer hoordy van Calvino seggen dat God sulcke ende dergelijcke bes[c]huldinge,
als ghy my daer voor werpt, niet onderworpen en is.
D. Coornh.
66 God en is gheen beschuldinghe altoos, maer uwe leere, als baermoeder van die
voorschreven Godes-lasteringhen, is alle de selve inder waerheyt te recht
onderworpen. Van des Apostels woorden by Calvijn hier na gheaept, is nu hier voor,
v.35. ende elders meer af ghehandelt ende bewesen Calvijn noch gheen vanden uwen
in dese uwe leere te mogen verschoonen.
a Oock heeft d'Apostel een ander sake daer voor, ende ander luyden, namentlijck
de verworpen Ioden, dan sy hier voor hebben, Men wederspreeckt hier niet dat God
de macht heeft om te verwerpen wien hy wil: maer men wederspreeckt dat Godes
wille yemant ten eeuwighen doode verwerpt sonder aenschou van desselvens goetheyt
of quaetheydt met desselfs oorsaken.
b Dit leert niet Paulus, maer Calvinus met zijne aenhangeren, teghen de klare
tuygenisse vande gantse Schriftuyre, houdende dat God elck sal oordeelen na zijn
wercken, ij.38, met die na-apinghe Pauli en verantwoordt Calvijn niet, ick en segghe
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niet de Godlijcke rechtvaerdigheyt, want de Heylige Schrift verantwoort die self so
krachtelijck ende warachtelijc, dat die Calvijns verantwoordinghe niet en behoeft,
maer zijn leere voorsz., die plat strijdet jeghen Godes rechtvaerdigheydt ende de
heele Schriftuere: welcke zijne Leere hy schuldigh is van sulcke Godslasteringhen
[t]e verantwoorden:
c Maer want hy wel siet dat hem sulcx onmoghelijck is om doen, schijnt hy te willen
ontsluypen onder Pauli woorden: daeromme merckt noch: God die des werelts rechter
is, die rechtvaerdigh is, die rechtvaerdigheyt lief heeft ende onrechtvaerdigheydt
haet, en doet niet altoos dat onrechtvaerdich is, onrechtvaerdigheyt waert een goet
schepsel te verderven ende 'tselve daerom eeuwelijc te verdoemen.
72 Immers onlochbare onrechtvaerdicheyt ist yemant sonder te sien op zijn
misdaedt of sonde te verwerpen om eeuwelijck te verdoemen. Dit schrijft Calvijns
leere Gode toe. So moet Calvijns leere hier Godslasterich zijn ende valsch: of God
moet onrechtvaerdigh zijn.
Ger. calv.
73 Calvijn spreeckt na de verborgen rechtvaerdigheyt Godes, of is die niet? of
konnen wy die begrijpen?
D. Koornh.
74 Spreeckt hy na de verborghen rechtvaerdigheyt Gods so is hem die ooc self
verborghen, ende spreeckt dan blindelijck van 'tgeen hy self niet en kent. Dan lastert
hy noch ghelijcke seer God, want dan souden in Gode zijn twee strijdighe
rechtvaerdigheyden, ghemerckt de gheopenbaerde rechtvaerdigheydt inde H. Schrift
plat anders ho[u]t dese ve[r]borghen rechtvaerdigheydt die Calvijn Gode opdicht. Is
dat Gods rechtvaerdigheydt verantwoort? het is die ghel[a]stert. Dat en is oock zijn
leere niet verantwoort van valscheydt, maer die noch nae[c]kter ontdeckt. Boven alle
sulcx so laet hooren of ghy Calvijns ende u volcx leer hier mooght verantwoorden
van meer andere grove lasteringhen.
Geref. C.
75 Waer inne?
D. Koornh.
76 Des quaetheyts verderfnisse ende ve[r]werpens oorsake schuyft Calvijn met
d'anderen, oock eyndelijck op de wille Godes,
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namentlijck op het goetduncken des Godlijcken willens.
Geref. calv.
77 Sy doen.
D. Koornh.
78 De wille Godes is goet ende wijs, ende en mach derhalven niet quaets noch
onwijslijcx willen.
Gereform. Calv.
79 Dat is buyten twijfele.
D. Coornh.
80 Quaet ist datmen 'tgene goet is verderve ende quaet make, ende onwijsheyt ist
datmen niet alleen vergeefs, maer oock schadelijck werck doe.
Geref. calv.
81 Men maghs niet ontkennen.
D. Koornh.
82 Sodanighe qauetheyt ende sotheyt dicht u leere toe de goede ende wijse wille
Godes. Dit mooghdy mede niet ontkennen, want dat de mensche goet was gheschapen
vanden goeden Schepper bekennen alle uwe leeraren mette Heylige Schrift, maer
Calvijn, Besa ende meest al d'anderen, leeren teghen de H. Schrift, dat God den
goeden mensche soude geschapen hebben ten verderven, H.39.Calvijn, L.iij.24.
dist.12.ende 23. dist.4.
a Alle wat God doet, dat doet hy door zijn wille. Die wilde dan den goeden mensche
verderven ende quaet maecken. Dats een quaet ende schadelijck werck. Die quaetheyt
ende onwijsheyt schrijven sy toe de wille van den goeden ende wijsen Gode. Dit is
een lasterlijcke onwaerheyt. So blijckt hier mede dese uwe leere Godslasterlijck ende
onwarachtigh.
Gereform. Calv.
83 Teghen sulcke ghedachten leert Calvinus der selver aenloop breken metten
overlegghe wat ongheschicktheyt het zy, datmen na d'oorsaecke des Godlycken willes
vraeght, dewyle hy alder dinghen oorsaecke is ende te rechte moet zijn, &c.
L.iij.23.dist.3.
D. Coornh.
84 Soude die plaetster genoegh zijn tegen de wonde by hem self inder onwijsen
herten gheslaghen? hy selve leert van Godes oordeelen plat anders dan Godes gheest
selve daer af ghetuyght in zijnen beschreven woorde, want daer leestmen al aen een,
dat God niemant en verwerpt noch en verdoemt dan om zijn eyghen zon[d]en ende
quaetheydt. Dit lochent Calvijn teghen de H. Schrift, soo moeten sy immers na een
ander oorsake, dan de gheopenbaerde soecken. Immers hy selve mede.
a Wat ist anders dan ditte: dat hen doorgaens doet vande gheopenbaerde oorsake
af lopen (om dat die zijn opinie teghen is) om andere te soecken inden oordeelen
Godes die verborgen zijn, ende dit teghen zijn eyghen leere self? viij.8.
b Al anders leert ons de H. Schrift, te weten na Godes gheopenbaerde
rechtvaerdigheyt, ende niet daer buyten, daer van te oordeelen. Dat hebben zijnen
vrunden met zijn welbehaghen ghedaen, end[e] dat beveelt God selve den menschen
te doen, ij.56.
Gereform. Calv.
85 Ick hoore de uwe, maer my zijn al wat vast int herte gheprent Calvini, woorden,
L.iij.23.dist.6. dat daer menschen geboren worden, die van des moeders buyck aen
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zijn sekerlyck den door overghegheven: op dat door heur verderf de naem Gods
ghepresen werde.
D. Koornh.
86 Een schandelijcke eere dicht Calvijn Gode op. Nergens le[e]stmen dat Go[d]
eer behaelt int verderven (ten waer dan int straffen van heur openbare booshey[d]t)
maer wel int ghenesen, int helpen ende saligh maken der menschen. Dit tuyght het
gheschreve[n] woordt Godes selve: maer dat dicht Calvijn, Psal.113, 17, Nu.14, 13,
16: Exod.32, 12, Gen.49, 6, Ios.7, 9, Isa.38.18, Matt.9, 8, mar.2, 12, Luc.7, 15, 16,
Isa.66, 19, Psal.42, 8, Isa.40, 4, 42, 1, Exod.14, 5, 17, 18, 15, 6, 7, 4, Reg.19, 19,
Isa.48, 9, etc: Psal: 20, 6, 84, 12, Isa.46, 13, 48, 11, Iere.31, 12, Act.11, 13, Ephe.1,
12, 14, etc.
Geref. Calv.
87 Neen, hy betuygt mette H. Schrift dat hy daer schrijft.
D. Coornh.
88 Waer seyt de Heylighe Schrift datter menschen worden geboren die van heur
moeders buyck aen sekerlijck den doodt zijn overghegheven?
Gereform. Calv.
89 Salomon seyt, Prov.16, 4, dat God alle dinghen heeft gheschapen, om zijn selfs
wille ende oock den godloosen totten quaden daghe.
D. Coornhert.
90 Ia voorwaer, is dat schrift bruycken? staet daer van Moeders buycke aen? stae[t]
daer sekerlijck dat sy den doodt zijn over gegheven? spreeckt de H. Schrift also
ergens? so verkooptmen menschelijcke versieringhen e[n]de gloosen voor Godlijc[k]e
waerheyt ende schriftuere? Hebdy dit noch niet ghemerckt als wy dese selve sproke
te vollen handelden? v.129, vj, 9.
Gereform. Calv.
97 Uande verwerpinghe is na nootdruft ghenoegh ghesproken: Laet ons nu eens
komen aen der verworpelinghen verhardinghe.
D. Koornh.
98 Neen, vande verwerpinghe moet ee[n] weynigh meer worden ghesproken.
Geref. K.
99 Waerom dat?
D. Koornh.
100 Op dat ghy, die nu gheseyt hebt wat uwe Schribenten so[n]der schrift, ja teghen
de
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gantse schrift, daer af uyt heur blinde vernuft den volcke derren leeren: oock eens
hooren mooght wat Godes gheest selve in zijnen beschreven woorde ons daer af
heeft willen openbaren.
Gereform. Calv.
101 Laet die hooren.
D. Koornh.
108 Ick sal u voorthalen een deelken (wie soudet al vermogen) vande schriftlijcke
sproken, die sonder yemants glosen te behoeven klaerlijck, waerlijck ende
openbaerlijck betuyghen: dat God int verwerpen siet opter menschen wercken ende
hoedanigheydt. Also seyt God tot Saul door Samuels mo[n]t, 1.Reg.15, 23, 26. om
dat du des Heeren woort hebste verworpen, soo heeft de Heere dy verworpen, dat
du gheen Koning sulste zijn.
Gereform. Calv.
109 Wy spreken van eeuwigh verwerpen. Wat dien't hier 't verwerpen in tijdtlijcke
saken?
D. Coornhert.
110 Siet God opter menschen doen int minder, soo dat hyse om heur quaet doen
tijdtlijck verwerpt: soude hy in m[e]erder, te weten int eeuwigh verwerpen daer niet
op sien? God verwerptse die zijn wet verwerpen: God verwerpt die hem niet en
hooren: G[o]d verwerpt die hem verlaten, ende dat in eeuwigheyt: God verwerpt den
Godlosen: ende God verwerpt den Afgodeerder, Ier.6, 19, 30, 7, 13, 15, Ose.9, 17,
1, Par.28.9, Isa.2, 6, 3, Reg.9, 6, 7, 8, 9.
a Wat dunckt u vrunt, als God die sulckx doen, om sulcke heur quade wercken
ende om dat sy so Godloos zijn, verwerpt: siet God dan niet int verwerpen op heur
quade wercken ende op heur boosheyt? Leestmen so klaer dat God sodanighe ende
daerom niet en verwerpt?
116 God verlaet, die hem verlaten: ende die gheen vruchten en brengen: God
verstoot de gene die de kennisse verstoten, ende God versmaet, die hem versmaden,
die van zijne oordeelen afwijcken, die de menschen behaghen, de afgodeerders ende
den quaet-doenders, Deut.31, 16, 17, Isa.5.1.2.3.4.5.6, 7, Matth.21, 33, 34, etc. 2,
Par.12, 5, Oze.4, 6, Isa.33, 1, Psalm.118, 118, Psal.52, 6, Gal.1, 10, Psal.77, 59,
Psal.52, 5, 6.
a Sodanige quaetdoenders ende quade menschen verwerpt, verlaet, verstoot ende
versmaet God, ende niet den ghenen die in zijne gheboden wandelen, noch den
eenvuldighen, so heeft Israel den Heere verworpen, het goede verworpen, het goede,
Godes woort, zijn verbont, zijn wet ende zijne rechten, daer inne de mensche, diese
doet, leeft. Levit.26, 3, 11, Iob 8, 20, 1, Reg.10, 19, Isa.65, 11, Ier: 8, 9, Oze: 8, 3,
Psal: 49, 17, Ierem: 8, 9, 4, Reg: 17, 15, 2, Esd.9, 26, Ierem.6, 19, Ezech.20, 13.
b Dit alles met vele meer des gelijcx: tuygt ons God self in zijn beschreven woordt
van zijn verwerpen, van d'oorsaken waerom hy verwerpt vande zonden, ende wercken
daerom hy verwerpt ende vande hoedanigheydt der persoonen die hy verwerpt, ende
oock die hy niet en verwerpt, waer op hy int verwerpen siet.
c Van alle sulcx en vermanen uwe Schribenten niet in dese handelinghe, maer
swijgen daer af, niet anders, dan of daer niet altoos af en stont gheschreven inde
Godlijcke Schriftuere, ende schrijven sonder ja teghen de selve recht anders uyt heur
bedrogen waen ende goetdunckenheydt, moeten sy dan niet bedroghen worden, die
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deser menschen versieringhe teghen Gode waerheyt konnen ghelooven? wat seght
ghy nu hier toe?
Geref. calv.
117 Dat ick hoore dingen, die nadenckens waerdigh zijn: Ick dencke die oock by
my self met ernstighe aendacht te overweghen teghen onse leere ende desselfs
bewijsinghe, maer ic soude nu, voor dat wy ditmael scheyden, oock noch gaerne
hooren wat ghy sult weten te segghen op het verharden Godes+ inden genen die hy
+
verwerpt, want wy daer inne veele klare ende naeckte Sententien der H.
Derde verharding.
Schriftueren hebben tot een grontfest onser leere vande Predestinatie, aengaende het
verwerpen Godes.
D. Coornhert.
118 Begint dan, ick sal eynden, dat was oock u voortstel om huyden oock af te
handelen.
Gereform. Calv.
119 Soo laet ick in desen, Meester Ian Calvijn voor allen anderen den voorgangh
hebben.
D. Coornhert.
120 Soudet niet beter betamen dat de H. Schrift voor eenigh menschen seggen
ging? daer toe sullen wy doch entlijck moeten komen.
Geref. Calv.
121 Des ben ick wel te vreden, die hebben wy opentlijck ende veel voor ons, laet
dan d'Apostel Paulus den voorgang hebben, die seyt: sprekende van Gode: so ontfermt
hy dan wien hy wil, ende hy verhart wien hy wil. Rom: [9], 18, Daer blijckt dat God
self verhart.
D. Koornh.
122 Soo blijckt mede dat God haet in dit selve capittel, Rom: 9, 13, ende tot vele
meer ander plaetsen der H. Schriftueren, maer dat sulckx niet eygentlijck van Gode
gesproken mach zijn blijckt daer aen dat God self de liefde is, 1, Ioan: 4, 16, so
moetmen seggen dat d'Apostel hier onwaerheyt seyt, of dat de liefde haten mach, of
dat dit oneygentlijck is gesproken
a Soo segghe ick mede van dat verharden Godes. Dit sal sich noch bevinden inden
voortgang onser redenen, maer laet ons nu die woorden Pauli na der woorden klanck
nemen. So staet te ondersoecken wien God verhardet, te weten zijn onschuldighe of
schuldighe schepselen, dat en schrijft Paulus daer niet.
Gereform. calv.
123 Hy doet trouwen, namentlijck Esau
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ende dat noch eer hy yet quaets hadde ghedaen, Rom.9, 11.
D. Coornh.
124 Wat by Esau recht wort verstaen, is hier voor, j.48, tusschen ons ghenoegh af
gheseyt. Maer ghenomen dat schoon al noch vande persoone Esaus mocht verstaen
worden (als neen) wat kondy dan uyt een bysondere exempel tot velen bewijsen?
a Behalven dat so moet ghy nootlijck een van beyden hier segghen, te weten: dat
die hate Gode uyt Gode self, of uyt Esau haren oorsprong heeft. Seghdy 'tlaetste, so
siet God op Esaus toekomende boosheyt: Gode van eeuwigheyt al voor ooghen
geweest zijnde, ende spreeckt dan teghen dese uwe leere, ontkennende dat God in
sulcx siet opter menschen doen.
b Maer seghdy dan oock het eerste, so dicht ghy dat God zijn goede schepsel haet
sonder oorsaecke ende lastert Godes goetheyt ende wijsheyt, want haet God het
goede, hoe mach hy selve goet zijn? haet hy sonder sake, hoe magh God wijs zijn?
Gereform. Calv.
125 Ick mercke wy komen weder opt oude. Maer behalven die woorden Pauli,
wat blijckt opentlijcker inde gantse Schriftuyre, dan dat God Pharaonem heeft verhart,
dat leestmen niet simpelijck eenmael, maer meer dan seven of achtmael uytdruckelijck
verhaelt by Moysen, Exod.4, 21, 7, 3, 9, 12, 10, 1, 27, 11, 10, 14, 4, 8.
a Daer is eenmael ghenoegh Schriftuerlijck bewijs, daer is oock een ander persoon
dan Esau, telcke self ghenoemt by zijnen name, wat ghebreeckt hier nu meer aen?
D. Koornh.
126 't Gunt hier alles aen is gheleghen, te weten of Pharao onschuldigh, dan
schuldigh zijnde verhart werde tot straf van zijn bedreven misdaden.
Geref. calv.
129 Teghen sodanighen die door haer eyghen goetduncken seggen, dat God de
schult des verderfs opleyt dien, die haer eygen goetduncken hen selven tot het verderf
brenghen schrijft Calvinus,L.iij, 23.dist, 1, Alsoo:
Maer of ick hem schoon toelate dat Paulus door dese wijse van spreken de hardicheyt
des eersten deels versoet: so en betaemt het nochtans niet, die voorbereydinghe tot
het verderf tot een ander oorsake te trecken dan tot de verborgen raet Gods, het
welcke oock een weynigh te vooren inde woorden Pauli verklaert wort: dat God heeft
Pharaonem verhart, daer na dat hy verhart die hy wil, Rom.9, 17, 18, Exod, 9, 16,
waer uyt volgt dat de verborghen raet Godt is de oorsaecke der verhardinghe.
D.V. Coornh.
128 Die het middel wil, die wil oock het eynde, vij, 62. heeft God de
voorbereydinge ten verderven ghewilt. Is dan oock, so Calvijn daer plompelijck uyt
spreect, de verborghen raet Godes d'oorsake daer af, soo en is de mensche daer af
d'oorsake niet, Godt, niet de mensche is, dan des verhardings oorsaecke.
a Is nu de verharding goet, so datse den mensche, daer inne die komt, goet maeckt
of beter dan hy te vooren was, die sal niet gaerne lyden dat Godes verholen raet hem
verhardet? maer is het verharden[:] quaedt voor den mensche die verhardet wordt,
soo dat hy daer door te argher werdt: wie s[a]l niet moeten Godes verholen raet, ende
niet den onschuldighen menschen, sulck quaedt toeschrijven?
b Maecktmen Gode self so niet oorsaecke van des menschen verderf? was de mensche
Pharao, of wiet anders zy, te vooren al door sich self verdorven, soo en heeft Godes
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verholen raet hem niet verdorven doort verharden: maer is hy eerst doort verharden
van godes verholen raet verdorven: so heeft god self zijn onverdorven goet gemaeckte
schepsel verdorven: Maeckt Calvijns leere soo doende niet vanden goe[d]en gode
een quade god? of ist gheen quaedt dat het goedt verderft?
Gheref. Kalv.
129 Ick seydt Calvijn daer voort, L:iij:xxiij:dist:1: behoude ten minsten dat
Augustinus leert, te weten, als god Schapen maeckt uyt Wolven: so vermaeckt ende
vernieut hyse met krachtigher ghenade: op dat hardigheyt ghetemt worde, ende also
en bekeert hy de hartneckighe niet: om dat hy de krachtige genade aen haer niet en
gebruyct: de welcke hem niet en ghebreeckt, waert dat hyse wilde ghebruycken ende
bewijsen.
D. Coornh.
130 Heeft de mensche eerst, niet god door de zonde sich verdorven, hart ghemaeckt,
ende uyt een schaepken een Wolf ghemaeckt, so dat hem god zijn schuldighe ende
sondighe hartheydt met rechtvaerdiger straf verhardet: so komt des verhardings eerste
oorsake, niet uyt den verhole[n] raet godes, maer uyte openbare sonde des menschen:
ende dan siet god int verharden op des menschen werck ende sondighe hoedanigheydt.
Dits tegen u leere.
a Maer heeft god selve daer op niet gesien int verharden, so dat hy door zijn verholen
raet den onnoselen mensche voor zijn sondigen, self daer toe heeft bereyt, sondigh
ende een Wolf ghemaeck van een onnosel schaepken: so ist soo goet een wolf te zijn
als een schaepken, als beyde des goeden godes goede werck wesende: of is daer
schulde ende quaetheyt in geleghen datmen een Wolf zy: soo en magh niet het werck,
maer de werck man: dats niet de Wolf, maer god schuldich wesen aen dat quade
werck: van dat hy uyt een onnosel Schaepsken self een verschorende wolf heeft
ghemaeckt.
b Siet so worden die van gode geschapen, schapen buyten heur schult ende toedoen,
verandert in Wolven. Maer over d'ander zyde is waer dat niemant uyt Wolf verandert
en wort in een schaep, dan door de wedergheboorte in Christo, of houdy't anders?
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Geref. Calv.
131 Neen, maer also.
D. Coornhert.
132 Wert oock yemant in Christo herboren sonder in Christum te ghelooven, ende
hem aen te nemen?
Geref. calv.
133 Neen, dat is hier voor, iiij.40. al tusschen ons schriftmatelijck bewillight.
D. Coornh.
134 So ist oock, dat ghelooven ende aennemen is des menschen werck, soo en
werdt dan oock niemant van Gode verandert uyt een Wolf in een Schaepken sonder
zijn medewerckinghe. Dit is oock snoer recht teghen u Predestinatie int verkiesen,
houdende dat de mensche even soo weynigh doet tot zijn goede wedergheboorte des
ghemoets in Christo, als tot zijn quade gheboorte des lichaems in Adam.
a So blijckt daer teghen dat hy niet altoos daer toe en doet, dat hem God schept
een oprecht ende onnosel schaepken: maer dat hy nu sich selven verdorven hebbende
uyt een schaep in een Wolf, niet weder een q[o]et schaepken wert uyt een wolf,
sonder zijn medewerck van ghelooven ende Christum aen te nemen. Machmen van
ghelijcken mede yet segghen, dat schriftmatiger is? dat meer tegen u leere is? of dat
nootsakelijcker volghen moet uyt u eyghen leere?
b Calvijn ter selver plaetsen by u daer verhaelt vaert voort ende werpt sich self
teghen, 'tgene dat zijne teghensprekers teghen sulcke zijne opinie segghen. Hebdy
daer wel op gemerckt?
Geref. Calv.
135 Met allen wel, meyndy niet ditte? L. Instit.iij.boeck, 23.cap.dist.2. So vragen
sy dan ten eersten met wat recht de Heere toornigh is op zijne creatueren, vande
welcke hy te vooren door gheenreleye schult verweckt en is? want het betaemt
segghen zy, meer een tyranne, dan eenen [o]prechten rechter, dat hy soude tot het
verderf overgeven, die hy wil.
a So hebben dan die menschen oorsake om teghen God te kijven: ist dat sy sonder
heur eyghen verdienste, alleenlijck door zijn enckel goetduncken tot de eeuwighe
doodt ghepredestineert worden.
D. Coornh.
136 Daer bekent Calvijn dan rondelijck, somen siet, dat de menschen sonder heur
eyghen schulde of verdienste van Gode ten eeuwighen doot ghepredestineert worden.
Dat is seker wel een grouwelijck oordeel Godes, so Calvijn self daer na seyt
(L.iij.23.dist.6. ende schrickelijc om te dencken vanden berm[h]ertighen Gode.
Geref. Calv.
137 So ist voorwaer, maer daer teghen en heeft hy niet versuymt zijnen leerlingen
eenen troostelijcken ende veyligen raet te gheven, te weten dese, stracx opte voorsz.
teghenworp [v]olghende, L.iij.xviij.dist.c[.]
a Ist (schrijft hy daer) dat te eenigen tij[de] sulcke gedachten den Godsalighen
mensch[en] inden sin komen: so sullen sy, om der selver aenloop te breken, met dit
eenighe ghenoegh ghewapent worden, ist dat zy overlegghen wat grooter
ongheschicktheydt het sy alleenlijck, datmen na de oorsake des Godlycken willes
vraeght: dewijle hy alder dingen oorsake is ende te recht moet zijn.
D. Koornh.
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138 Ia v[o]orwaer Calvini, soude die uwe raet dienen tot sulcke aenvechtende
ghedachten te breken? wat soude mogen bedacht worden om de selve gheweldiger
te verstijven? want die teghenworp hout hy waer, ende uwe raet segh ick valsch te
zijn, men macht niet lochenen grouwelijcke tyrannye te zijn, datmen den onschuldigen,
ten eeuwigen doode predestineert.
a Dit b[e]kent daer Calvijn dat God doet. Men mach oock niet ontkennen Godes
wille niet te zijn dat de zondaer (dats die den doot selve nu al verdient heeft of
verschuldet) sterven, maer dat hy sich bekeere ende leve, Ezec.33.11.18, 32. dat
betuycht God selve van zijn bermhertighe liefde ende goetheyt in zijnen beschreven
woorde.
b Dit is op't alderwijtste verscheyden, immers plat contrarie, die hatelijcke
onbermhertigheydt ende felle wreetheyt die Calvijn Gode daer naecktelijc toe schrijft.
Zijnt niet gants strydige saken: des sondaers doot self niet te willen maer dat hy sich
bekeere end[e] leve: ende den onschuldighen ten eeuwighen doot te predestineren?
Gereform. Calv.
139 Dat mach ick niet ontkennen.
D. Coornhert.
140 Seght noch, hoortmen menschen segghen boven Godes, of Godes seggen
boven des menschen te gelooven?
Gereform. Calv.
141 Dats geen vragens waerdigh.
D. Coornhert.
142 Calvijn schrijft Godes verborgen oordeelen (die hy, noch gheen mensche en
kent) sulcke grouwelijcke tyrannye toe: ende seydt stoutelijck sulcx Godes wille te
wesen, waer seyt dat de H. Schrift? nergens.
a Daer tegen openbaert ons God selve inde Heylighe Schrift, zijne oordeelen ende
wille te wesen bermhertigheydt. Wie sullen Calvijns leerlingen hier ghelooven:
Calvijn in zijn blinde versieringhe, of God in zijn klare ende naeckte waerheyt?
b Gheloven sy Calvijn boven Gode: moeten die ghedachten van Godes grouwelijcke
tyrannye niet verstijft worden? moeten zy oock niet nootlijck gheneghen zijn door
sulcke leere Calvini om sulcken heuren Godt te haten? A.D.3. maer ghelooven sy
de woorden des waren Godes, boven der valscher menschen loghen, sullen sy sulcke
valsche menschen leere niet moeten haten ende verlaten?
c Calvijn en wil na de oorsaken des Goddelijcken wille niet ghevraeght hebben.
Hier
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heeft hy groot recht inne, want het is gantselijck vergeefs, al waert schoon noch al
geen sondelijcke vermetenheydt, gemerckt wy de verholen wille Godes niet en mogen
weten: ende de geopenbaerde wille Godes in zijn beschreven woort ons 'tvragen van
Gode self al kont ghemaeckt is.
d Waerom verlaet Calvijn dan dese gheopenb[a]erde wille Godes, om te lopen
wroeten ende soecken na een ander verborghen wille Godes? is die eens mette
gheopenbaerde, so en is ons die niet verborgen. Maer is die verborghen strijdigh
teghen die gheopenbaerde wille Godes: hoe sal God eenvuldigh ende warachtigh
zijn? hoe sullen wy de Godlijcke schrift moghen betrouwen ende ghelooven?
e Welcke sullen wy dan oock navolghen de gheopenbaerde wille Godes inde H.
schrift: of de verborgene na Calvijns blinde vernuft? sullen wy die niet moeten beyde
mistrouwen? Daer siedy nu de schoone wapenen Calvijns teghen sodaniger ghedachten
aenvechtinghe: Die zijn waerlijck daer teghen niet heylsaem noch medecijnigh, maer
heyloos ende venijnigh, so is mede die staert zijns voorsz. seggens, want die steeckt
vol dootlijck venijns.
Gereform. Calv.
143 Welck is die?
D. Coornhert.
144 Hy seyt dat God alder dinghen oorsake is ende te recht moet zijn,
L.iij.xxiij.dist.2. ende j.xviij.2.
Geref. calv.
145 Is dat niet so?
D. Koornh.
146 Spreeckt hy daer niet vanden dingen die gheschieden?
Gereform. Calv.
147 Hy doet, ende dit druckt oock naeckter uyte een vanden onsen, A.B.pag.71.
op Calvijns Institutie, L.iij.23.dist.7. wijsende, daer hy aldus schrijft: Dat eenigh
dingh is of gheschiet, het sy goet of quaet, dat komt by den ghepredestineerden wille
Gods: ende sonder desen wille en gheschieter niet. Soo dat de wille Gods de cause
ende nootwendigheyt [i]s van des menschen deught ende saligheydt, van des menchen
sonde ende verdoemenisse.
D. Coornh.
148 Daer gheschiet oock sonde.
Geref. calv.
149 Te veel.
D. Koornh.
150 Soo is niet de mensche, maer Godt selve oorsake van des menschen
zonde.Lieve seght nu wie anders dan God selve maken sy oorsake vande zonde?
a Is dit waer, soo verhart God, so straft God, ende so predestineert God den
onschuldigen mensche ten eeuwigen doode, niet om des menschen, maer om zijn
eyghen quade werck ende sonde: soude dat noch geen tyrannye sijn? gheen rechte
oorsaecke om Gode t[e] haten sijn? argher Godt dan hem de Manicheen God maken
sijn?
b Soo weynigh als de mensch met waerheyt sich mach roemen van 't goede werck
dat Godt self in hem doet sonder sijn toedoen: so weynigh mach hy sich met waerheyt
beschudlighen van 't quade werck dat Godt in hem doet sonder sijn toedoen.
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c Al veele beleefder ende schrift-matigher schrijft van dit verharder Pharaonis,
Petrus Martyr (B.clas.1, loc.14, dist.41) dan Calvijn doet, niet jegenstaende hy met
hem eens heeft willen schijnen in die laterlijcke leere van de Predestinatie. Ten is
oock niet voorby te gaen (seydt hy) in de seste ende sevende Capittelen Exodi
gheschreven te sijn, dat Godt Pharaon[i]s herte heeft verhardet: daer nochtans int
achste capittel wert geschreven dat Pharao sijn herte selve heeft verstijft.
d Nu is dit beyde waer, want Pharao heeft self de beginselen van so grooter
verachtinge in sich ghehadt: dat hy sich gaerne, ende met sijnen willen teghen Godes
woordt heeft gestelt. Daer tegen heeft Godt aen d'ander sijde die verhartheyt sijns
herten beschickt int licht gebracht te worden, ende heeft die gematight ende beleedet
na sijn believen.
e Hier inne is dan Martyr opentlijck strijdigh tegen Calvijns opinie, maer eens met
der Schriftueren waerheyt.
Geref. Calv.
151 Daer en meyne ick immers niet dat ghy teghen spreecken sult het ghene Beza
schrijft, I.cap.5, prop.4, vanden waen zienders, te weten hoewel de hartneckigheyt
van dese menschen nootsakelyc is, so isse nochtans vrywilligh.
D. Koornh.
152 Uan de nootsaeckelijckheydt sullen wy breeder dan hier mach vallen, noch
moeten spreken. Doch wil ick so vele noch maer hier op antwoorden, te weten, somen
wil segghen dat des verhardinghs noodtsakelijcken haren oorsprong eerst comt uyt
Gode in den mensche, ende niet uyten mensche selve: so moetmen noodlijck God
selve, ende niet den mensche (wie mach Gode wederstaen) daer aen schuldigh maken.
a Maer wilmen segghen dat de mensche door een langhe aenwenst ten zonden sich
self hartneckigh heeft gemaeckt, ende God d'eene hartneckigheyt met d'ander straft:
elck sal moeten des menschen straf-waerdighe schult, ende Godes rechtvaerdighe
straf daer in bekennen.
Gereform. Calv.
153 Maer wat segdy op die menighte van clare sproken uyt Moyse, uytdruckelijck
houdende, dat Godt selve Pharaonem verhart heeft. Daer hebdy my looflijck
af-geleydet (vij.125) door een eenige plaetse Ma[r]tyrs diese scheen anders dan wy
te verstaen. Daer mede en mooghdy my niet vernoegen.
D. Koornh.
154 Dat heb ick oock so niet in de meeninghe gehadt, behoeve oock menschen
segghen daer toe niet: naedien my Godes seggen selve
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ghenoeghsaem ghereet ter handen is. Doch ist my teghen u, so wel als u teghen my,
geoorloft menschen segghen voort te halen teghen u voortstellen: die meest niet dan
bloot menschen segghen sijn, ende dat noch teghen de Godlijcke schrift selve.
a Oock breng ick u selden daer teghen ander seggen van menschen voort dan uwe
voorneemste Schrijveren segghen selve, die behoort ghy dan tegen u te lijden.
b Wat wy hier niet in gheschille en sijn of de H. Schrift in allen waerachtighe is,
maer welcx duydinghe der Schrifturen waerachtigh is. Daerom dencke ick nu die
duydinge eenigher deser by te brenghen, waer in my gheen schriftelijcke bewijsinge
sal ghebreken. Uan de welcke ick doch eerst hebbe moeten u vermanen een eenighe
sproke uyt Moyse,die alleen ghenoeghsaem is om alle uwe voorgestelde plaetsen so
claerlijck te verclaren: dat ghy licht sult moghen zien, dat alle die sproken van
Pharaonis verhardinghe teghen uwe opinie strijden ende mijn ghevoelen bevestighen.
Geref. calv.
155 Dat sal ick ghelooven moghen als icx zie.
D. Coornhert.
156 Neen, dan suldyt mogen weten, maer niet meer mogen geloven. Leest die
sproocke daer self met aendacht. Exo.3.19.
Gereform. Calv.
157 Maer ick weet (spreeckt de Heere) dat de Koning van Egypten u niet en sal
laten gaen dan door een stercke hant.
D. Coornh.
158 Daer seyt god selve uyt zijn alwetenheydt dat Pharao zijn volck niet willigh
en soude laten gaen: maer dat hy zijnen nec voor den Heere niet soude buygen, maer
zijnen wille soude wederstaen. So en was oock Gode niet verborgen hoe wredelijck
zijn volc (welcx klagen hy hadde gehoort, Exo.3.7. ghequaelt was, door der geenre
hardigheyt diese dreven ten arbeyt: welcker Conings wrede hardigheyt, ja godlose
boosheyt int kindermoorden Gode mede niet verholen en was.
a Wat anders geeft al sulcx te kennen, dan dat Pharao door zijn gewoonlijcke
boosheyt sich self van te vooren, al eer Moyses tot hem werde ghesonden, hartneckigh,
of hart hadde ghemaeckt, ende bequaem om van Gode noch meer met nieuwe
verhardinge ghestraft te worden, door zijn toevoeghen van nieuwe tot d'oude zonden,
Iudi.10.6.
b Dit alles brenght de text self mede, dit strijdet jeghen u luyder ghedichte
verhardinghe sonder sake, ende dit strijdt oock teghen u predestineren int verwerpen,
sonder aenschou opter menschen hoedanigheydt ende sonden.
c Hier mede stemt oock over een uwe vermaerde ende hoogh-geachte Henricus
Bullinger, Deca.iij.Sermo.x.fo.133.col.3. also schrijvende: Pharao de Coninck in
Egypten hadde door schandelycke kinderdodinghe tyrannye ende andere veele sonde
teghen de wet der Natueren ghedaen, &c. daerom en ist gheen wonder dat hy zyn
herte verhardt heeft.
b Siedy nu wel dat hier Bullinger volkomentlijc voor my, ende tegen u luyde
spreect: of mooghdyt teghen spreken?
Geref. calv.
159 Neen ick, noch oock niet zijn segghe[n] daer inne toe stemmen.
D.V. Coornh.
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160 Hoort meer uyt hem, daer hy vele spr[o]ken der H. Schrift by d'andere uwe
schrijvers meest misbruyckt zijnde, gantselijck anders dan syluyden uytgheleyt
hebbende e[n]dtlyck schrijft in d'oorsprong der dwalinghen, cap.iij.fo.5.3. als volght:
daeromme wanneer de Schriftuere seyt, dat Godt den menschen tot zonden heeft
overghegheven, of dat hyse verhart heeft, soo wort ghemeenlyck een wettelycke
oorsaecke daer vooren ghestelt, als totten Romeynen int eerste capittel, 28. ver, daer
wort gheseyt, hy heeft heur overghegheven in eenen verkeerden sinne. Maer daer
gaet voorwaer uyt sulcx, volght: God hevet heur gheopenbaert, ende &c.
a Desgelijcx wijst hy mede aen opt 12. vers des tweeden Capittels inden tweeden
brief totten Thes. siet wat Bullinger daer mede seyt. Wat segge ick ooc anders tegen
u volc? sulcx vintmen tot meer plaetsen by hem, plat jegen uwe leringe wesende:
vande welcke ick (om niet te lang te vallen) my noch maer sal vernoeghen met eene.
b Een ghelycke wijse van spreken hebben wy in onse daghelyckste
tsamensprekinghen: waer door wy vande maniere van spreken inde Schriftuere
ghebruyckt, oordeelen konnen, want wy segghen te rechte ende wel: dese Vader
bederft zijn zone, door dien dat hy hem te veele toe geeft, ende hy verhart hem.
c Maer de Vader en laet hem daerom niet meer toe, op dat hy hem bederve ende
verharde, maer op dat hy hem behoede. Maer de zonde bederft hem selven, deur dien
hy des Vaders toelatinghe misbruyckt. Ende daerom so wordt hy door zyn eygen,
ende niet des Vaders schult verhart ende verdorven, nochtans seytmen evenwel, de
Vader heeft zyn sone verhardt: Dat zijn Bullingers woorden selve,
Q.dec.iij.Serm.x.f.133.col.3.
d Met Bullinger is daer in ooc [ee]ns Philippus Melanchton, een mede uwer
voorbarighste vaderen die schrijvende vant woort verharden (in loc.com de
Predestinatione, fol.472. seyt alsoo: de leergierighe sullen ooc weten, dat na de
Hebreeusche wijse van spreken by die woorden: ick sal Pharaons herte verharden:
betekenen toelatinge: ick sal toelaten verhart te worden.
e Ghelijck in onse daghelijckste ghebedt: e[n] leyt ons niet in versoeckinghe, ende
ons ghemoeten doorgaens exempelen die daer betuyghen, dat dese Hebreeusche
woordt-duydinge seer dickmael beteeckent toelatinge.
Maer Bullinger, Q.dec.iij.ser.10. schryft noch, dat God Pharaonem verharde, als daer
eenighe weldaet was voor henen ghegaen van verlossinghe van't quade, als of de
Schriftuere seyde: God verharde Pahraons
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herte, door d[i]e weldaet van des quaets verlossing, als hy Godes goetheyt
misbruyckte: ende nu al meynde buyten alle ghevaerlijckheydt veyligh te zijn,
overmidts God de tegenwoordighe straf hadde wech ghenomen ende hem nu wel
dede, etc.
f Hier ziedy noch al mede by de verhardinge Pharaonis niet anders dan Godes
toelatinge ende langmoedige goetheyt verstaen te zijn gheweest, sy by Melanchtonem
als oock by H. Bullingerum.
Geref. Calv.
161 Uan Melanchton wiste icx wel, maer meer wondert my dat in Bullinger: die
en hebbe ick so veel niet ghelesen, als Ioannem Calvinum, Martyrem, Bezam ende
meer anderen onsere Schribenten. Maer die en zijn niet onvoorsien vande tuyghenissen
Augustini, den welcken sy meest voor haer hebben in dese saecke, ende by den onsen
in gheen kleyn aensien en is.
D. Koornh.
162 Nu meynde ick mijn ghevoelens bewijs te doen uyte H. Schrift, volgens mijn
toeseggen. Maer nu ghy August. vermaent, wil ic u laten sien,dat niemant van alle
d'oude vaderen dese uwe opinie meer teghen is in desen, metten welcken Melanchton
ende Bullinger eens sinnes zijn.
a Augustinus dan, schrijft van Pharoans verhardinge, Quest.f.Exo.8.15.quest.24.
also: Ende siende Pharao, dat hy verkoelinge hadde verworven, is zijn herte verswaert
gheweest, ende hy en hoorde heur niet, alsoo de Heere hadde ghesproken. Hier
blijcket niet alleen oorsaecken van Pharaons verhardinghe te zijn gheweest, dat zyne
tovenaren dergelijcke dinghen deden, maer de lijdtsaemheydt Gode selve, daer door
Godt hem spaerde.
b Wat is dat oock anders dan (so Bullinger hier voor mede heeft ghescheyt) dat
Godes goedigheyt ende lanckmoedigheyt hem verharde?
c Ende noch Augustinus, de temp.serm.88. telcken als wy horen, dat de Heere
Pharaons herte heeft verhardet, so placht sulckx niet alleen inden leecken, maer oock
in den klercken een twijfelijck bedencken te baren, want sy segghen onderlinghen:
waeromme werdt Pharaoni die boosheydt toegerekent, na dien daer wort verhaelt
dat God zijn herte heeft verhardet, etc. Volght:
Eerst sal u.l: dat trouwelijck ende vastelijc gelooven: dat de Heere den mensche
nemmermeer en verlaet, ten sy dan dat hy vande menche eerst wert verlaten,
Psal.137.8. want wanneer elck eenmael, ende tweemael, ende derdemael sware sonden
heeft bedreven: soo verwacht nochtans de Heere hem, so hy door den Prophete seyt,
Ezech.37. op dat hy sich soude bekeeren ende leven. Maer als hy begonnen heeft in
zijne zonden te verblyven, soo wast daer wanhoop, ende uyte wanhoop wort
ghebooren verhardinghe.
e Daer toe verhaelt Augustinus daer Salomons sproke, Pro.18. Als de zondaer
vervallen is inde diepte der quaden, so versmaet hy: ende oock Pauli woort, Rom.2.
Weet ghy dan niet dat Godes lijtsaemheyt u vermaent of leedet tot berou? Ma[e]r
ghy na uwer herten hartheyt ende onboetvaerdigh herte vergadert ghy u een schat
des toorns teghens den dagh des to[o]rns, met meer andere ghetuyghenissen der
schriftueren, ende seydt daer na:
f Dese tuyghenissen hebbe ick u willen aenwysen, op dat ghy soudet moghen
verstaen: dat de verhardinghe niet en gheschiedt door Godes dwingende macht, maer
dat die gebooren wordt door zijn remissie of ooghluyckinghe, ende soo is te ghelooven
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dat niet de Goddelijcke mogentheyt, maer de Goddelijcke patientie of lijdtsaemheydt
Pharaonem heeft verhardet.
l Ende noch: Het welck wy oock klaerlijc weten, door zijn selfs belydinghe, want
als hy ghestraft worde, drang hem de gherechtigheydt self te bekennen: de Heere is
rechtvaerdigh, maer ick met mijn volck zijn onrechtvaerdigh.
m Met wat gheweten sal dan een Christen Gode van onrechtvaerdigheydt
beklaghen? want soo weynigh heeft God hem onwederroepelijck verhardet: dat hy
oock na de thien plaghen, daer mede hy was gheslaghen, het volck Godes niet alleen
wegh te gaen toeliet, maer heur oock uyt dreef wegh te gaen.
n Want datmen hem leest sulcx ghedaen t[e] hebben, na dat hy met thien plaghen
was geslaghen, is kenlijck dat hy hadde mogen volbrenghen na d'eerste kastijdinghe.
Sulckx pleghen wy ooc te hanteren met die van onse huysgesinde: die wat te teder
of te dertel opvoeden: of die wy dickmael int midtsdoen door de vingheren sien, totte
welcke, als sy door d'onghestraftheydt arger worden, wy verwijtelijck gewoon zijn
te seggen: Ic hebbe u sulcx ghemaeckt, ick hebbe u sparende, u hartneckigheydt ende
onachtsaemheyt verstyft of ghevoedt:
o Ende dit en seggen wy niet, als of sy met onse wille in sodanighe hovaerdyen
zijn vervallen: maer om dat zy veel meer door onse goedigheyt ende onghestraftheydt
verhardt zijn gheworden, alsoo weetmen Godt met Pharaone gehandelt te hebben:
als hy door zijn onuytsprekelijcke goetheyt vant straffen op hielt, ende Pharao
hovaerdich sich met een verhart herte, teghen Gode oprechte.
p Item noch op een ander plaetse, de Gratia et lib.arb.cap.23. En beneemt oock
daeromme Pharaoni den vryen wille niet, om dat G[o]d tot vele plaetsen seyt: Ick
heb Pharaonem verhart, of ick hebbe verhardt, of sal verharden Pharaonis herte, want
daerom en ist niet dat Pharao sich selven niet en heeft verhart.
q Want dat mede van hem wort ghelesen, als de boose Wormen weder wegh waren
genomen vande Egyptenaren, daer de Schriftuere seyt (soo u Geneessche text selve
houdt) Pharao verharde zijn herte, Exod.8.32. ende in die tijdt verswaerde Pharao
zijn herte, ende en wilde 'tvolck niet laten gaen.
r Ende om eens te eynden, schrijft Augustinus noch, Quest. super Exod.lib.2.cap.18.
dat Pharao sodanighen herte hadde dat niet en werde beweget d[o]or Godes
lijdtsaemheydt tot Godsaligheydt, maer veel eer tot
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Godlosigheydt, quam door zijn eyghen schuldt, etc.
s In alle 'tgene my daer uyt Augustino is verhaelt, sietmen klaerlijck Augustini
ghevoelen te zijn geweest, dat Pharao verhart worde, niet door een dwingende macht
Godes, maer door dien hy selv[e] God eerst hadde verlaten, door Godes niet straffen,
ende lijtsaemheyt, die hem het verharden sich selfs toeliet, door Pharaons selfs
schulde, door sijn boosheyt, hovaerdye, ende door dien hy door zijn volharden in
sonden sich self heeft verhardet.
t Dat is altsamen in het recht[e] jeghendeel van dese uwe onware opinie: dat Godt
alleen o[m] dat hy't soo wil, sonder alle aensien van sonden of qualiteyt, yemant
soude verharden ende ten eeuwighen doode predestineren.
Geref. Calv.
163 Ghy komt meest ende veel met Augustino voort, recht of wy aen hem gebonden
waren.
D. Coornhert.
164 Dat segghe ick niet, maer wel dat jeghen u behooren te gelden die ghyluyden
wilt dat voor u gelden. Wat Besa heeft gehouden van Augustini schriften, sietmen
in dese zijn woorden: Ick sal hier toe voegen Augustini woorden van dese dingen
selve geschreven teghen de Pelagianen: op dat eenmael alle deses menschen dolingen
in dat argument wederleyt soude wesen. In Prologo responsio. Besae ad defen. &c.
By ghebreck vande H. Schrift, acht Besa Augustini seggen alleen ghenoeghsaem te
zijn.
a Oock schrijft Calvijn, C.xviij.24. dat Augustijn alleen d'aldergetrouste uytleggher
is der oudtheydt inder kercken leeringhen. Ende seecker Cal[v]ij[n] moste al over
vele van Augustini sch[r]iften houden, na dien hy hem tot bewijs zijns voortstels,
doorgaens voort brengt in zijne Institutien: L.Insti.ij.boeck 2.Cap.27.dist.lest. Ia dat
oock soo onmatelijcken veele dat hy hem bywylen elf of twaelf malen verhaelt tot
bewijs zijns segghens, binnen twee kleyne columnekens van zijn in duytsch
ghedruckte Institution.
b Om uwen, niet om mynen wille hebbe ick dan de moeyte ghedaen: of mogelijc
ghy uwen Calvijn, met d'andere uwe nieuw[e] vaderen noch niet ghestelt mochte
hebben boven Augustino met alle de ouden: die na Calvijns beken self hem in desen
meest jegen zijn.
b Maer nu ist eens tijdt dat ick voort hale in desen die oude schrijver, diens
ghetugyhnis ghy, noch Calvijn, noch gheen van den uwen moghen wraken:
namentlijck de vinger Godes selve door zijnen geest der waerheyt in zijnen
gheschreven woorde, teghen de welcke, noch Augustini, noch Calvini, noch niemant
der vaderen, oude of nieuwe schriften, yet vermogen, maer moeten daer voor altsamen
verstommen.
c Maer op dat wy te beter mogen verstaen waer af wy spreecken, acht ick nodigh
voor dat ick de Schriftelijcke sproken tot bewijs meyns gevoelens voort brenghe,
een weynigh openinghs wat dat woort verharden inne heeft: mooghdy dat lyden?
Geref. calv.
165 Ia wel.
D. Coornh.
166 Uerharden is, yet, dat al te vooren hart is, harder maken, dan't te vooren was.
Dit seyt o[o]ck sulcx u Sturmius (pag.125.
Geref. Calv.
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167 Also.
D. Coornh.
168 Het eerst is hart maken maer, 'tander is harder maken.
Geref. Calv.
169 Noch stemm[e] ick u dat toe.
D. Koornh.
170 Sulcke hartheyt van herten (daer spreken wy nu af) is ten eersten van Gode
soo int scheppen des menschen ghemaeckt: of zy is met so ghemaeckt, maer na
'tscheppen gheworden.
Gereform. Calv.
171 Een van beyden moet zijn.
D. Coornhert.
172 Is d'eerste mensch hardt van herten van Gode gheschapen, so m[o]et die
hartheydt goet wesen. Want de maecker (God) is goet. So zijn oock alle zijn wercken.
Gereform. Calv.
173 Noch seghdy wel, sulcx [t]uyght oock Moyses, Gen.1.31. ende God sagh aen
alle dinghen die hy gemaeckt hadde, ende het was alles seer goet.
D. Koornh.
174 Nu is des menschen hartheyt van harten niet goet, dus volght dat die oock van
Gode niet ghemaeckt is in den eersten mensche.
Geref. calv.
175 Men maghs niet ontkennen. Onmogelyck ist dat God yet quaets soude doen.
D. Coornhert.
176 Is dan des menschen hardigheyt van herten van Gode niet gemaeckt int
scheppen onser eerster Ouderen: soo is sy na 'tscheppen gheworden.
Geref. Calv.
177 Dat is waer.
D. Coornhert.
178 Die is dan inden mensche ghemaeck[t] van Gode alleen, ende dan is de mensch
daer aen onschuldigh, maer God schuldigh, of heeft de mensche die in sich alleen
gemaeckt, soo is Godt daer aen [o]nschuldigh ende de mensch schuldigh: of God
ende de mensch hebben die te samen ghemaeckt, wat segh[t] ghy tot dese drie saken?
Geref. Kalv.
179 'tIs bedenck[e]lijck, want soude ick segghen dat Godt de hartheydt des men-
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schen herte, die ick bekenne quaet te zijn, self alleen gemaeckt heeft: ick sal moeten
teghen de waerheydt segghen, dat de goede God wat quaets heeft mogen maken.
Segge ick dan ooc dat God ende de mensche die tsamen hebben ghemaeckt: sal ick
't selve oock niet moeten met onwaerheydt seggen, want dan soude God immers
mede 'tquaet voor een deel ende de mensche voort ander deel hebben ghemaeckt.
Maer segghe ick het tweede, te weten dat de mensch sich selve alleen des herten
hardigheydt hee[f]t gemaeckt: soo is God wel onschuldich ende de mensche alleen
schuldigh daer aen: maer daer mach ick gheen ja toe segghen, sonder neen te moeten
segghen tot twee wichtighe saken die ick ja te wesen houde.
D. Koornh.
180 Welcke zijn die?
Gereform. Calv.
181 Dat God self alles doet datter gheschiet, niet over al uytgenomen: ende dat de
mensche self mede wat doet, dat God niet en doet, maer toelaet. Dit zijn beyde saken
[d]ie opentlijck strijden teghen malcanderen ende tegen den gront onser leeringe.
D. Koornh.
182 Die beyde stucken moet ghy toelaten: soo ghy niet en wilt t'onrecht
wederroepen 'tgene ghy stracx te recht hebt toeghelaten, ende daer-en-boven twee
Godslasteringhen toe laten.
Geref. calv.
183 Hoe soudy my dat willen vroet maken?
D. Koornh.
184 Dat suldy haest weten, wildy maer antwoorden.
Geref. calv.
185 Uraeght maer.
D. Coornhart.
186 Isser oyt sonde gheschiet?
Geref. calv.
a Wat vraghe is dat? vryelijck ja.
D. Koornh.
b Ghy seght dat Godt self al doet datter geschiet, niet over al uytgenomen. De
sonde is gheschiet, ende gheschiet noch, wie anders dan God selve doet dan de zonde
na u leere? ende dit strijdet plat jegen 'tgeen ghy my terstont met waerheyt hebbet
toeghelaten, vij.175. ende soude oock een openbare Godes lasteringhe zijn.
c Soo ghy dan daer by noch oock niet en wilt toelaten, dat God den mensche het
sondigen toe laet: so moet ghy seggen dat de mensche wat mach doen Godes ondancx:
te weten 'tgheen God wil dat de mensche niet sal doen ende mitsdien dan oock seggen
dat God niet almachtigh en is, als die niet en mach beletten 'tgene hy wil dat niet en
gheschiede.
d Of soudy u die laster Godes u te seggen schroomen, so moet ghy seggen dat de
mensche niet en heeft gesondight, ende dat Godt dan onrechtvaerdigh is, dat hy de
onschuldighe menschen by duysenden: so wredelijc als onrechtvaerdelijck, ter
eeuwiger verdoemenissen predestineert.
e Daer weet ghy nu wat ick u wilde vroet maken, ten waer ghy dese, of eenighe
deser stucken wist te wederleggen.
Gereform. Calv.
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187 Dat vermagh ick niet, vroet gemaeckt en is my niet. Maer over-redet bevinde
ick my, door u niet bestaen van 't bewijs uyte schrift, dat ghy beloofde.
D. Koornh.
188 Was die redenering ende verklaringe, wat een hartheydt te maken, wat
verharden is, ende wie dat werct tot een voorbereydinge vande schriftuerlijcke
bewijsinghe, die ic[k] wil doen, dan onnodigh.
Geref. Calv.
189 Dat en segge ick niet.
D. Koornh.
190 Dat suldy noch min segghen na 'thooren mijns voorghenomen bewijsens,
'twelck ick nu beginne, ende segge also: Nergens en staet gheschreven dat God
Pharaons harte hart heeft gemaeckt, maer dat hy't heeft verhart. Pharao hadde zijn
herte dan te vooren al selve hart ghemaeckt door zijn eygen boosheyt. Indien God
dat soude verharden of harder dan het was, maken. So verhartmen 'tstael door
'tgloedich blusschen in kout water, dat van te voren al hart was.
a Also besluyte ick dat sulck verharden Godes noch al voor eygentlyck gesproken
te zijn ghenomen wesende ('twelck anders verstaen is [b]y Bullinger ende Augustinus,
so nu is ghehoort, vij.160.162. niet anders en soude zijn, dan een rechtvaerdige straffe
over Pharao[n]s voorgaende sonden, by Gode eeuwich ghesien zijnde, so dat van
Pharaons sonden ende verhardinghe oorsake is gheweest, niet Godes Predestinatie,
maer Pharaons sonden oorsake waren van zijn verhardinge. Of soudy willen seggen
dat Pharao voor die ver hardinghe noyt ghesondight en hadde?
Gereform. Calv.
191 Neen, zijne voorgaende booscheyt blijct by Moysen: maer wy segghen dat
niet zijn sonden, maer de verborgen raet Godes, de oorsake is van zijn verhardinghe.
D. Coornhert.
192 Dat God Pharao, die een sondaer was verharde, satet hier by Moysen
beschreven: dat God een onschuldigh mensch verhart heeft, staet nergens geschreven:
oock mede niet dat God yemant sonder oorsaecke door zijn verborghen raet verhart.
Wildy dan niet moetwillens doolen dat ghy de oorsaken des verhardens, inde H.
Schrift ons geopenbaert zijnde, verlaet, ja wederspreect, om die te soecken inden
verborgen raet Godes, die voor u allen ondoorsoeckelijck is, so ghy selve belijdt?
a Heeft Pharao dan oock sich self verhart, so Moyses mede schrijft: ende heeft God
hem namaels mede verhart, tot straf zijnre zonden: so is Phara[o] te recht schuldigh
ende straf-
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baer gheweest, maer Godt aen zijne sonden ende quaet doen onschuldigh.
b Maer wildy seggen dat Godes Predestinatie hem ter eeuwiger verdoemenisse,
ende mitsdien ooc tot die verhardinge ende sonden, als nodighe middelen ter eeuwiger
verdoemenissen, al van eeuwigheydt onvermijdelijck [h]adde genootsaect: wie sal
niet moeten Pharaonem onschuldigh ende daer tegen God niet schuldig[h] maken,
ooc onrechtvaerdich, na de rechtvaerdigheyt Godes, ons in zijnen gheschreven woorde
klaerlijck gheopenbaert wesende?
Gereform. Calv.
193 Dat des[e] sake loopt boven mynen verstande, sie ic nu meer dan voormaels.
D. Coornhert.
194 Sorgelijck ist boven zijn verstande yet voor waerheyt te houden. Het willigh
niet weten is hier veyligh, tot dat u Gods waerheyt ontwijfelijck kont wort.
Geref. Calv.
195 Dats wel gheseyt.
D. Coornhert.
196 Ick ga voort met mijn voorgenomen bewijs.
Geref. Kalv.
197 So doet, ick hoore ende sal spreken op 'tgeen ick versta, of aen twijfele.
D. Koornh.
198 So doet. Seght dan, machmen sonder Gode sotheyt op te dichten: oock seggen,
dat God de menschen yet verbiet te doene, 'twelc gheen mensch, maer God selve
door zijn Almoghende kracht onvermijdelijck in heur doet?
Geref. calv.
199 Neen.
D. Coornh.
200 God verbiet den menschen heur herte te verharden, ist niet so?
Gereform. Calv.
201 Tot vele plaetsen, Deut.10.16. Psal.94.8. Hebr.9.7 etc. die zijn onnoodigh opt
lanckste te verhalen. Sy zijn my kenlijck genoegh: als om een te noemen uyt velen:
Deu.15.7. Ist dat een van uwe broederen, die binnen de poorten dijnre steden woont,
in den lande, dat de Heere dy sal geven, verarmt is, so en suldy dijn herte niet
verharden, etc.
D. Coornh.
202 Merckt ghy nu wel dat ick moet ontwijfelijck uyt de H. Schrift besluyten, dat
niet God, maer alle verharde, sich self heeft verhardert?
Geref. Calv.
205 U besluyt toe te stemmen en mach ick so niet, al en kan icx nu niet
wederspreken.
D. Coornhert.
206 Ghy noch niemant en mach dat besluyt der H. schrift wederspreken, sonder
de schrift te lochenen, want die seydt dat Israel ende Iuda sich self: niet dat God heur
heeft verhardet, 4.Reg.17.14. want seyt de schrift, sy en hebben niet ghehoort, maer
hebben haer neck verhart, na heurder vaderen neck, die den Heere heur God niet en
wilden hooren, 2.Esd.9.16.29. Ier.5.3.7.26.17.23. meer sulcx mooghdy inden Bybel
lesen.
a Uerharden dan de menschen heur self, so en verhart God heur niet, maer soudy
nu weder willen seggen dat God den menschen verhart, soo en verharden de menschen
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heur selve niet. Dat oock de menschen selve niet en doen, daer en zijn zy niet
schuldigh aen, maer de gene die sulcx self doet of werckt.
b Soo maeckt ghy Gode self als den werckman va[n] sulck verharden schuldigh,
ende den mensche onschuldich. Wat vermach het krancke schepsel doch, om des
Almogenden Scheppers werck in sich te behinderen, te weeren of te beletten?
Geref. calv.
207 Al ist so dat de mensche sulck verharden in sich self niet alleene en doet of
werckt[e] machmen daerom niet met waerheyt segghen, dat het God ende mensch
te samen wercken?
D. Koornh.
208 Soudet ghy wel toelaten, dat God ende de mensche des menschen
gehoorsaemheyt ende saligheyt te samen wercken?
Geref. calv.
209 Ghy weet wel neen, want wy en wederspreken nauwelijcx eenige saken meer
dan sulcke tsamenwerckinge, ghemerckt daer in den mensche niet altoos en mach
toe geschreven worden, hoe kleyn dat het oock sy, of men vermindert daer inne de
eere Godes.
D. Koornh.
210 Is dit fulcx (na u luyder segghen) int goede: hoe mach dat wesen int quade?
quaet ist sonder voorgaende schulde den menche te verharden. Soude dit tsamen
wercken Godes, of dit quaet veroorsaken inden mensche, met den mensche, Godes
eere niet verminderen? soudy su[u op zijn kop]lcx, sonder Gode te lasteren, swijge
zijn eere te verminderen, mogen toestemmen?
a Hoe kondy seggen dat God niet selve ooc het quade werct: als ghy selve segt,
dat God metten mensche te samen het quade wercken? wel is waer, ende dient ooc
tot d'opperste eere Godes, dat zijn wysheydt: in het beleden ten alderbesten eynde
van der menschen verhartheyt, die sy selve alleen, sonder alle Godes toedoen, in
heur veroorsaect ende gemaect hebben, bestiert tot zijnder eeren ende der menschen
heyl, so hy aen 'tbestieren van Pharaons verhartheyt heerlijck ende wonderbaerlijck
heeft bewesen.
b Maer wie mach metter H. schrift bewijsen, wie mach oock gheloven, dat God
in eenigh mensche, buyten zijn selfs voorgaende misdaet, sulc quaet van verharden
soude self wercken, of helpen wercken ende veroorsaken, totter menschen eeuwighe
verdoemenisse: ende dat noch (so ghyluyden dat versiert)
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om eere inder menschen verderven by den menschen te behalen?
c Dat en waer niet alleenlijc quaet gedaen (te weten het goede te verderven) op
datter goet uyt soude komen (namentlijck Godes eere) maer het ware oock goet
ghedaen, namentlijck den mensche goet ende tot een beelde Godes te scheppen: op
dat daer quaet uyt soude komen, te weten het verderven des goetgeschapen menschen,
ende desselfs worden tot een beelde des duyvels.
d Paulus een mensche zijnde, en wilde dat eerste van sich gheseyt te worden niet
lijden, maer seydet verdoemelijck te zijn, Rom.3.8. soude dan oock eenigh Christen
mensche dit laetste, 't welck noch veel grouwelijcker lasteringhe is, vanden goeden
ende liefhebbenden Gode mogen lijden?
e Nochtans moet ghyluyden sulcke lasteringhe van Gode segghen: of ghy moet
segghen dat God in niemanden, sonder zijnen voorgaende eyghen misdaden, en
werckt de hardinge, noch met noch sonder des menschen mede-wercken: maer dat
alleen de mensche sich self sonder Gode hart maeckt ende verhart.
Geref. K.
211 Sulcke Godes lasteringhe wil ick nemmermeer segghen: dat die uyt onse leeren
niet en volght, weet ick niet te wederleggen: wat mach ick dan anders doen dan dese
sake met aendacht na te dencken?
D. Coornhert.
212` Hier inne staet u noch meer na te trachten.
Geref. calv.
213 Watte?
D. Koornh
214 De wijse hoe sich de mensche verhardet, want die en verswijght God mede
niet in zijnen beschreven woorde: de welcke recht verstaen zijnde, oock verstaen
wort dat niet God, maer elck mensche sich self hardet ende verhardet: welck recht
verstant in de verharde menschen oock selve door 't ondervinden wordt beseghelt
ende ontwijfelijck bevestight: daer door sy dan oock uyt kracht des almogende
waerheyts, niet Gode, maer sich self, moeten beschuldigen.
a Dit heeft men oock moghen sien aen den Godloosen Pharao selve, als hy van
zijn geweten overtuyght zijnde, moste bekennen dese waerheyt: Ick hebbe oock mede
nu ghesondight. De Heere is rechtvaerdigh, maer ick met mijn volck zijn
onrechtvaerdigh. Exod.9.17.
b Wat gaven dese woorden anders inder waerheyt te kennen, dan dat hy zijn
ongherechtigheydt willigh hadde moghen laten? hadde hy die oock ten eersten willigh
mogen laten ende Gode ghehoorsamen (so hy oock noch ten laetsten ghedwongen
dede) soo en was hy door Godes Predestinatie niet verhart, maer door zijn willigh
dickmael hanteren van zonden: daer mede hy zijn sonden tot sodanigen gewoonte
ende harden eelt maeckte, ende sich ten laetsten so hart verharde, dat die verharde
gewoonte nu by na een natuere ende nootsakelijcheyt in hem was geworden, die hy
sich self eerst willigh hadde gemaect.
c So leestmen dat der Godlosen boosheyden hen vanghen, ende dat hy met zijnre
zonden banden wort verstricket, Pro.5.22: so leestmen dat het harde Iootsche volc
sich self verhardet heeft door zijn quade gewoonte, daer also staet geschreven: maer
sy en [h]oorden niet: Maer sy handelden na haer oude a gewoonte (nieuwe b zonden
tot d'oude voege[n]de) so waren ooc des volcx zonden hart gheworden, vermidts
heurder boosheyden menighte: ende so mochten zy niet wel doen, om dat sy boosheydt
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hadden gheleert, a 4. Reg.17.40. b Iudic.10.6, Psalm.128.3, c Iere.30.14, d 13, 23.
'twelck langhsaem ende swaerlijck wert ontleert, wanneer dat tot een verharde
gewoonte door quaetheydts stadige oeffeninghe is gheworden.
d Dese waerheyt bevinden alle Godlosen in sich selven soo wel als Pharao dede:
ende moeten sulcx oock met hem, spijt heur herte ghetuygen, dat God rechtvaerdigh
ende onschuldigh daer aen is: maer dat sy onrechtvaerdigh ende self alleen schuldigh
zijn aen heur verhardinge in boosheyt.
e So hebbe ick u nu, volgens myne beloften, niet alleen dat bewesen, te weten dat
God niemant door zijn Predestinatie noch anders en hardet, swijghe verhardet: maer
dat elck mensche sich selve verhardet door zijne eygen sonden die hy hadde mogen
laten (soot hem anders geen zonde zijn en mochte) ende daer by oock door wat
middele, te weten, door't stadelijck volharden in zonden, desghelijcx mede vant
verwerpen ende verblinden, met samt heur oorsaken, middelen ende ommestanden.
f Dit alles heb ick betoont uyt so klare ende naeckte Schriftuere, dat het u, met
alle uwe gheleerden onmoghelijc is te wederspreken, sonder Gode self in zynen
geschreven woorde te wederspreken: daer by dan ooc dese uwe leere vant verharden,
als ooc van 't verwerpen ende verblinden door Godes Predestinatie alleen valsch ende
onwaerachtigh is gebleken.
Gereform. Calv.
215 Meer hebbe ick van sulcx gehoort, dan ic waende: ic ben die saken oock niet
so seker geweest, als ick waende. Ic wil die altsamen met o[n]partydigen aendacht
nadencken, ende so ick die anders dan ic eerst waende inder waerheydt bevinde, en
sal my de waen niet houden, dan wil ic die mijnen waen om waerheydt wisselen, al
soude ic ooc door ha[e]r gonst om hate, eere om schande, ende baet om schade
wisselen. Het is nu al spade, ic wil u Gode bevelen, margen weder komen ende noch
wat vande vercoorne ende haer versekertheyt spreken, soot u belieft ende niet
ongelegen en is.
D. Coornhert.
216 'tIs my wel ghelegen, comt als ghy wilt.
Ger. calv.
217 Dats my lief zijt Gode bevolen.
D. Koornh
218 Ick bevele u den selven.
Eynde des sevenden gespraecx.
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Achtstee Ghesprake.
Tusschen Geref. Cal. ende D.V.C.
Vander verkoornen versekertheyt haerder verkiesinghe.
Gereform. Calv.
1 DE Heere zy mijn behoeder in desen strijde.
D. Koornh.
2 Amen, oock de mijne, maer waerom vermaent ghy dat nu meer dan in voorleden
daghen?
Geref. Calv.
3 Ick wil u waerheyt seggen, desen handel ende die vande sendinghe der
Predicanten, houden (G.2.98.verso.B) wy met allen periculoos, soo dat onser vele
daer voor vlieden niet anders dan (na 't spreeckwoort) de Duyvel voort kruys. Calvinus
schrijft oock duydelijck, L.iij.24.dist.4. dat de duyvel der gheloovighen herten met
gheen swaerder noch sorghelijcker versoeckinghe en slaet: dan als hyse met de
twijfelinge haerder verkiesinghe ongerust makende, oock mede quelt met een
verkeerde beroerte om de selve te ondersoecken buyten de wegh.
D. Koornh.
4 Laet ons met Godes hulpe den gebaenden wegh der Schriftueren houden: ende
blyven by den oordeelen Godes ons daer inne gheopenbaert zijnde, sonder inden
verborgenen voor Godes rechtstoel inne te willen dringhen.
Gereform. Calv.
5 'tIs sorgelijck seylen in dese sorgelijcke Zee, so noemt Calvinus ter voorsz.
plaetsen de handelinge der Predestinatie, ick bevinde die oock met allen periculoos,
sonderlingh in dit deel vander verkoornen versekertheydt. Het voor bedencken van
dese onse tsamen sprake heeft my dees nacht swaerlijck doen slapen.
a Want nu het sal gelden, vinde ic minder sekerheyt, ende meerder swarigheyt dan
ick waende: so dat ick Beza, P.cap.iiij.dist.20. meer dan oyt toestemme daer inne:
dat dese aenvechtinge van al d'anderen d'alder swaerste is, want het gebruyck deser
leere (soo Calvinus wel seyt) moet oock in onse beden zijn kracht hebben, L.iij.24.5.
want hoewel het gelove der verkiesinge ons totte aenroepinge verwerckt ende moet
geeft: so doen wy nochtans v[e]rkeerdelijc, als wy ons gebet doende, Gode onse
verkiesinghe aldus voorstellen: Heere, ist dat ick uytverkooren ben, soo verhoort
my, etc. dat schrijft Calv[ij]n, dat dacht ic te nacht, ende dat beswaerde my so
swaerlijck, dat ick wenschte noyt met u in desen handel getreden te zijn gheweest.
D. Coornh.
6 Dat zijn my uwenthalven wenschelijcke mercktekenen.
Gereform. Calv.
7 Dat en meyndy niet, hope ick.
D. Koornh.
8 Ernstlijck, u heyl is my lief, beter, ja vele beter is de heylighe onsekerheyt dan
onveylighe seeckerheydt, wel twijfelen maeckt bequaem tot waerheyts weten: maer
waen weten ketent in onwetenheyt ende verstijft in logen-leer.
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a Schroomt niet, hebdy waerheydt over u zijde, mijn loghen sal u die niet mogen
benemen: maer is de waerheyt dan oock over mijn zyde, soo mooghdy loghen
verliesen ende waerheydt daer voor winnen. Wat schade mooghdy dan uyt ons
gespraken verwachten?
b 'tHangt alles daer aen, dat ghy ende ick ons aendachtelijck wachten, voor yet
onbekents toe te stemmen of te verwerpen, so dat wy niet en oordeelen boven onse
verstande: maer alles ter zijden stellen, dat wy bevinden niet gewisselijck te weten.
Lieve seght doch mogen wy oock bedrogen worden inden dingen die wy weten
sekerlijck te wet[e]n?
Geref. calv.
10 Stemmen wy anders niet toe dan sulcx, soo en sullen wy geen waen toestemmen.
Gereform. Calv.
11 Recht.
D. Coornh.
12 Wanen bedrieght: weten niet.
Geref. Calv.
13 Alsoo.
D. Koornh.
14 Laet ons alle wanen verwerpen end[e] alleen het gheweten ae[n]nemen, so
mogen wy niet doolen.
Gheref. calv.
15 O dat waer wijsheydt, so noch ons de verworpen loghen nergens inne verleyden,
de waerheyt alleen soude ons leyden: ende in onverstant souden wy stille staen,
sonder voortgaen, hoe moghen wy dan dolen. O God u waerheyt stiere ons opten
wegh die hy self is, in zijn leven, het onse met hert ende ziel[e] wert u lieve besorginge
bevolen.
D. Koornh.
16 Amen, Amen, dats een veyligh ende Heyligh betrouwen, soo wy ons aen Gode
alleen houwen, zijn waerheyt gantselijck betrouwen, ende met ghewisse seeckerheydt
opbouwen.
Gereform. Calv.
17 Wy sullen nu, in Godes name, onder-
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soecken wat versekertheyt, ons volck hebben moghen van heur verkiesinghe.
+
D. Koornh.
Staet des geschilles.
18 Also.
Gereform. Calv.
19 Daer mede en verstaen wy niet dat God onseker mach zijn, wie hy van
eeuwigheydt heeft verkooren, of wie niet.
D. Koornh.
20 Neen God is seker zijns doens.
Geref. calv.
21 Oo[c]k niet, of Christus wel seecker is van zijn schaepkens niet te verliesen.
D. Koornh.
22 Neen oock niet, want die wil, mach ende weet die wel veyligh te bewaren.
Geref. calv.
23 Wy speuren dan na de sekerheyt die wy moghen hier hebben, dat God ons van
eeuwigheyt heeft verkoren ende dat wy Christi hoede zijn bevolen.
D. Coornhart.
24 Soo houde icx al mede. Want onveranderlijcke sekerheydt die in Gode ende
Christo onses verkiesinghs halven is, en maeckt ons niet seker buyten ons ontwijfelijck
weten.
Geref. calv.
25 Daerom en leert ons (so Sturmius wel schrijft, A.63) Paulus de seeckerheyt
onse[s] verkiesings oock niet halen vande alderdiepste afgront des Godlijcken
decreets, dat onsen begrijpe te boven gaet: maer uyte middelen, waer door God ons
openbaert 'tghene dat van eeuwigheyt was verborgen.
a Soo schrijft oock Calvinus, K.1. Petr.1.2. Godes wille te zijn: dat wy die uyten
effecte, of vrucht soecken sullen, want daer niet sorghelyckers en is, nochte
verkeerders: dan de beroepinghe verlatende: des verkiesings sekerheydt te soecken
inde verborghen voorwetenheydt Godes, want dit is een diepe doolhof.
b Soo tuyghen oock mijne Delfsche met-Predicanten, A.C.vij.cap. dat het niet van
node en is daeromme op te klimmen in den Hemele: om aldaer te besien of onse
namen i[n]t boeck der levens gheschreven zijn: maer dat wy daer van hier opter
aerden seeckere en ghewisse teeckenen vinden, ende daer mede komt oock over een
B[e]za, I.Cap.8.pro.ij.hebdy daer yet jeghen?
D. Koornh.
26 Niet sonderlings, gaet vry voort.
Gereform. Calv.
27 So is Christus dan een spiegel, L.iij.24.5. inden welcken wy onse verkiesinghe
behooren te aenmercken, ende moghen aenmercken sonder bedrogh.
D. Koornh.
28 Dat is al recht gheseyt, want tot zijns beeldes ghelijckwordinghe heeft God de
gene die hy sulcx heeft voorweten, ghepred[e]stineert, Rom.9.27. soo ist dan oock
een ontwijfelyck merckteken van verkooren te zijn: soo yemandt sich spiegelende,
2.Cor.3.18. met onbedeckten aenghesichte inde glorie ons Heeren, bevint dat hy in
dat selve beelde soo vervormt wert: dat hy inder waerheyt metten selve Apostel mach
segghen: Gal.2, 20, so leve ick nu, niet ick, maer Christus leeft in my. Wie ist (seyt
Augustinus) die niet en gelooft dat Iesus is Christus? die niet en leeft so Christus
heeft bevolen. Ueele seggen ick gheloove, maer 'tgeloof sonder wercken en maeckt
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niet saligh, maer des geloofs werck is de liefde self: die hadde Paulus. Hebdy die:
so sy dy seker van u ver[k]iesing, expos.in epist:Ioan:tract:x.
Gheref. Calv.
29 Wat kalling is dat? soude niemant verkoren zijn, dan die so volmaect zijn als
Paulus was: wie mach dan van zijn verkiesinge seker zijn?
D. Koornh.
30 Dat segge ick niet, maer houde dat sodanige wel so sekerlijck daer af mogen
versekert zijn, als hy was doe hy seyde dat hem noch doot n[o]ch leven, etc. en
mochte scheyden vande liefde Godes, Rom.8, 38, 39. ende ick ben seecker dat wyt
ooc om niet moghen krijghen, daer d'Apostel[,] die mede een natuyrlijc mensche
was, dat gehaelt hadde: so wy maer begeerlijc soecken, gelovigh bidden ende
onophoudelijck aenkloppen, Matt.7.7. want die nulde ghever gheeft liever dan wy
be[d]elaers ontfangen.
a Maer alle die dat evenbeelt Christi ongelijck blyven, Gode onghehoorsaem
blijven, ende quaet blijven, die en verkiest God niet, hy kentse niet, Luc.13.26.
Matt.7.22 want hy siet in heur zijn beelde niet.
Gereform. Calv.
31 Dat zijn sware redenen.
D. Coornhert.
32 Maer ware re[d]enen: O hoe vele menschen bedriegen sich selve int vroet
maken dat sy des oppersten Keysers beelde tot munt op haer sielen dragen, daer zy
noch des duyvel[s] munte zijn ende sijn beelde dragen.
Gereform. Calv.
33 Sulcke volkomenheydt stellen d'onse niet tot versekeringhe onser verkiesinge,
L.iij, 24, dist.5, Pred.A, C, cap:vij:63:131 wy konnen alsoo heyligh niet sijn als
d'Apostel, maer houdens genoegh, als wy in Christum geloven, want dit besluyt is
waer: ick geloove: daerom ben ick verkoren.
D. Koornh.
34 Als ghy dan leest dat vele eerst gheloo[f]t hebben, ende namaels vanden geloove
weder sijn afgevallen, moet u dan uwe self aenghegenomen sekerheyt niet mede
ontvallen, 1, Cor:13, Het wonderdadigh, brantwillige, ende milde geloove en mach
niemanden versekeren sonder de liefde, 1, Corinth.13, wie versekert u dat ghy ten
eynde toe volharden sult?
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Geref. Calv.
35 Dit is gheen kleyne swarigheyt.
D. Coornhert.
36 Hoort noch grooter, so u leerlingen niet ghelovigh en waren, soo en mochten
sy sulcx blijvende niet volharden int gheloove, maer wel int ongheloove, ende soudet
dan aldus met waerheyt besluyten moghen: Ick ben niet gheloovigh, daerom ben ick
niet seecker dat ick verkoren ben.
Geref. calv.
39 Wat dese man nu voort stelt:
D. Coornh.
40 Niet wonderlijcx, veel meynen ghelovighe te zijn, die noch noyt recht ondersocht
en hebben in sich selven, of sy oock inden geloove zijn, 2.Cor.13.5. willen wy dat
aen u eens besoecken?
Geref. Calv.
41 Lust u verloren moeyten? soude ick anderen 'tgeloove leerende, noch self
ongheloovigh zijn?
D. Koornh.
42 Lieve gheeft dan eens reden uwes gheloofs int beantwoorden mijnre vraghen,
'tsal u moghen voorderen, maer niet hinderen.
Geref. Calv.
43 Uraeght dan.
D. Coornhert.
44 In wie vintmen onder alle heylighe mannen, het volmaecktste voorbeelt des
gheloofs?
Gereform. Calv.
45 In den Uader des gheloofs, Abraham.
D. Coornh.
46 Waer inne bestont voorneemlijck zijn gheloof?
Gereform. Calv.
47 Rom.4. Daer inne dat hy niet en sagh op zijn eygen ende zijnre huysvrouwen
swacheyt, maer op des belovers, te weten Godes ghetrouheyt ende Almogentheyt,
daer door hy versterckt werde inden gheloove, niet en twijfelde, maer Gode eerde,
zijn tuyghnis aennam, Ioan.3.33. ende so besegelde dat God warachtigh is.
D. Koornh.
48 O, of ghy so krachtelijck geloofde in u herte, als ghy des gheloofs rechte aert
daer waerachtelijck beschrijft met u tonge.
Geref. calv.
49 Wat reden hebdy om daer aen te twijfelen?
D. Coornhert.
50 Die suldy nu horen, stracx na u antwoorde. Gelooft ghy hier van Gode te sullen
verkrijgen sodanige verlossinge, Luc.1.74.75. uyt uwer vyanden handen: dat ghy
Gode sult dienen sonder vreese voor hem alle de daghen uwes levens in heylicheyt
ende gerechticheyt.
Geref. Calv.
51 Wat mensche soude sodanighe ghehoorsaemheyt hebben?
D. Coornhert.
52 Die een sone Abrahams ware ende zijn gheloof hadde.
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Geref. Kalv.
53 Wy en houden niet dat eenigh sterflijck mensche hier op aerden tot sulcker
onderdanigheyt of volmaecktheyt mach komen.
D. Coornh.
54 Belooft God sulcx neit ons te gheven?
Geref. calv.
Dat en segghe ick niet.
D. Koornh.
55 Is God niet waerachtigh, so dat hy't wel belooft, maer niet en wil gheven?
Gereform. Calv.
56 Dat segghen wy mede niet.
D. Coornh.
57 Is God dan niet Almachtigh, soo da[t] hy't wel wil, maer niet en mach gheven?
Gheref. Kalv.
Dat en segghen wy oock niet, ten gebreec[t] niet aen Godes getrouheyt, wil noch
macht, want als wy daer op saghen, so souden wy'[t] licht ghelooven: maer het en
mach niet gheschieden om onser swackheyts wille: want als wy die aenmercken soo
en machmens nie[t] ghelooven, viij.143.
D. Coornh.
58 Daer is nu ghenoegh geseyt: daer blijct nu u waengheloof een volmaect
ongheloof: ende daer toont sich u geloof het rechte jeghendeel van Abrahams gheloof.
a Want die sach niet op zijn eyghen swacheydt, maer op Godes getrouheye ende
almogentheyt: daer teghen siet ghyluyden op u swackheyt, ende niet op Godes
almogentheyt noch op Godes ghetrouheyt. Behoefdy noch meer bewijsings, dat ghy
niet inden geloove en zijt maer volmaecktlijck ongheloovigh?
Geref. Cal.
59 Soo dat waer, wat versekertheyt konden wy dan hebben van onse verkiesinghe?
D. Koornh.
60 Een waen-versekeringhe, u waen-geloof, ghelijck zijnde. U Calvijn schrijft self
(L;iij.24.dist.6. dat wy ghenoegh door ondervindingh gheleert worden: dat de
roepinghe ende 'tgheloof niet veel en zyn: ten sy dat de volhardinghe daer toe kome:
de welcke niet allen en is gegeven.
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Geref. Calv.
61 Dat is waer, maer daer by schrijft Calvijn terstont noch also: maer Christus
heeft ons van dese sorghvuldigheyt bevrydt, want dese belofte gaen ooc den
toekomenden tydt aen: al wat myn vader my geeft, dat komt t[o]t my: ende de ghene
die tot my komt, en sal ick niet wech werpen, Ioan.6.37.
D. Koornh.
62 Die beloften zijn ja ende Amen: maer waer by weet ghyt voor seecker, dat ghy
zijt oock een die Christo zijn gegeven vanden vader? de menschen die de vader
Christo hadde ghegheven, had[d]en Christi woort onderhouden, Ioan.17.6. waer inne
dat? dat zijt alles hadden verlaten enne so tot hem waren ghekomen. Hebt ghy dat
noch niet ghedaen, hoe mooghdy ghelooven sulcx van u gesproken te zijn?
a Wel aen, hebt dat noch al ghedaen, te weten in zijn woort ghebleven, alles
verlaten, tot hem ghekomen: wat seeckerheydt kondy meer hebben van u volhardinghe
dan de elfde vande twaelve? wat helpet dat Christus u niet wech en werpt: als ghy
namaels so vele dede, Ioan.6.66. self te rugghe van hem wech gaet?
Gereform. calv.
63 Calvijn stelt daer noch, L.iij.24.dist.7. Christi woorden: Dat is mijns Uaders
wille, die my heeft gesonde[n]: dat ick niet en verliese uyt allen, die hy my ghegeven
heeft, maer dat ickse verwecke inden laetsten dagh, Ioan.6.39.
D. Koornh.
64 Dats al 'tselve, wat weet ghy van die gifte? dat het meer van u, dan van alle
anderen is gheseyt?
Geref. K.
65 Om dat wy van zijne schapen zijn, Io[a]n.10.27. wy hooren zijne stemme ende
volghen hem na, die kent hy, geeftse het eeuwige leven, sullen niet vergaen inder
eeuwichheyt, noch [ni]mant en salse uyt zijnen handen trecken, want de Uader diese
hem geeft is meerder dan alle. Die woorden ons Heeren stelt Calvinus daer soo sy
inden Euangelio staen. Hoe machmen meerder versekertheyt van zijn selfs
verkiesinghe wenschen?
D. Coornhert.
66 Altemael seghdy waer, so ghy self in u bevint gheen wolfs, noch gheens bocken,
maer een schaeps aert, onnosel, sachtmoedigh ende ootmoedigh van herten, soo het
schaepken was dat zijnen mont tegen zijnen scheerder niet op en dede: Isa.53.7. maer
zydy noch een bock, ja wolf, wraeckgierigh, roofgierigh, toornmoedigh,
hooghmoedich ende gants van ander aert dan het salighmakende Lam Godes: wat
gaet u aen dat de schapen des Lam-herders in Godes moghende handt zijn ende
veylighlijck bewaert worden?
a Wat helpet u dat de schapen, die 'tLam navolghen, inne sullen gaen: als ghy, een
bock blijvende, buyten sout moeten blijven ende niet gaen int eeuwigh leven, maer
inde[n] eeuwighen doot? wat sekerheyt hebdy hier uyt Christi woorden, so ghy die
qualiteyt in u niet en bevint?
Geref. calv.
67 Na dien des wedergheboorts vrucht is des herten berou (soo Beza leert,
P.cap.4.dist.20. soude de mensche, die dat in sich bevint, niet volkomentlijck seker
moghen zijn dat hy van Gode is verkoren? Christus sey[t] immers dat sy soligh zijn
die rouwe dragen: want sy sullen vertroost worden.
D. Koornh.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

68 God is self d'eeuwighe blydtschap, die mach niet ro[u]wigh zijn. Rouwich zijn,
berou hebben of rouwe draghen en is dan geen Godes, maer eens menschen, ja [e]ens
sondaers werc, Hoe soude God oock berou hebben, berou (segghe ick) over de zonde,
daer wy af spreecken? soude God self dan oock sondighen?
Gereform. Calv.
69 Neen, dat mach niet zijn.
D. Coornhert.
70 Berou hebben over de zonde of zonden is dan eens menschen werck, so ghy
nu daer uyt u verkiesings sekerheyt sout nemen: soo komt die uyt u eygen, niet uyt
Godes we& c. Soude dat over een stemmen met u leere, die soo gantselijck alle
menschelijck werck verwerpt? Maer seght noch, mach ooc yemant zijnre verkiesingen
seker wesen, sonder seker te zijn vande vergevinge zijnre zonden?
Ger. Calv.
a Daer toe seyt Calvijn opentlijck nee[n], C.ix.17, 65.66.
D. Koornh.
b Mach warachtigh berou oock in eenigh mensche wesen, sonder haer ware
vruchten?
Gereform. Calv.
71 Even so weynigh als warachtigh vuyr, sonder ware hetten.
D. Coornh.
72 Waer dan niet en zijn des waren berouwes ware vruchten, daer en is dan oock
geen waer berou.
Gereform. Calv.
73 Neen.
D. Koornh.
74 Onder andere hare vruchten stelt Calvijn oock de heyligheyt ende suyverheydt
int gantse leven, C.ix.10.
Gheref. calv.
75 Hy doet.
D. Koornh.
76 Hout hy ende ghyluyden dat die beyd[e] so hier in [e]enigh mensch mogen
wesen?
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Gereform. Calv.
77 Neen. Wy houdens hier onmoghelijck, ghemerckt de wedergheboornen noch
alle heur leven door moeten sondighen, K.1.Ioan.3.9. ende de alderheyligh[st]e
wercken van d'alderheylighste menschen noch altijdt met sonden besmet zijn,
C.x.36.51. ende dat de bekeerde maer een kleyn beginsel der ghehoorsaemheydt
hebben, (A.d.114.)
D. Koornh.
78 So[o] leert ghyluyden doch, so en heeft uwer gheloovigen geen die voorsz.
heyligheyt ende suyverheydt een oogenblick langh, veel min al heur gantse leven:
d'welck een ware vrucht is (so Calvijn daer selve schrijft) vant warachtigh berou,
ende heeft midtsdien sulck berou self niet, maer een valsch berou, ende een waen
berou.
a Seght nu, soude sulck valsch berou yemant diet self noch niet en heeft inder
waerheyt moghen versekeren dat hy van Gode is verkoren? ick acht het bevinden
dat sy sulckx niet hebben, heur ghewissel[ij]ck hoort te versekeren, dat sy niet seker
en zijn van hare verkiesinghe. So valt het vercken daer mede al (so men seyt) op zijn
onrechte zyde, ende soo blyckt u lyder onsekerheyt aldermeest, daer ghy meest seker
waent te zijn.
Gereform. Calv.
b Wie seydt dat ons sulck waer berou van Gode om Christi wille, niet toegerekent
en wort, als of wyt waerlijck hadden, al en hebben wy dat schoon inder waerheyt
niet?
D. Coornh.
c Die daer seyt dat ghy de zonde inderwaerheyt niet en hebt, hoe wel dat ghy die
waerlijck hebt: om dat God u die om Christi wil niet toe en rekent. Soude yemant
sich van een medico oock mogen vroet laten maecken, dat hy des gichts pijne niet
en ghevoelt, die hy waerlijck met smerten ghevoelt, om dat de medicus hem de gicht
die hy heeft niet toe en rekent, maer acht oft hy die niet en hadde? siet daer de plompe
toverye van uwe misbruyckte toerekeninghe: van een selve aert wesende als uwer
gheloveren onberouwighe berou.
Geref. calv.
+
d Nochtans meyn ick niet dat ghy sult wederspreken, dat alle de ghene die
+
Christum metten gheloove ontfanghen sullen van den Hemelschen Vader voor
Christum ontfangen.
kinderen ghehouden worden, L.iij.24.dist.5.
D. Koornh.
78 Ick segghe meer, het sullen kinderen Godes wesen, maer hoe kont ghyluyden
het ware gheloove dervende, so ick u nu (viij.40. heb bewesen, Christum metten
ghelove aennemen, ende kinderen Godes wesen?
Gereform. Calv.
79 Ontkendy datter kinderen Godes zijn?
D. Coornhert.
80 Neen.
Geref. calv.
81 Dat sulcke herbooren zijn?+
+
D. Koornh.
Herboren zyn.
82 Oock niet.
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Gereform. Calv.
83 Dat die self nootlijck moeten weten dat sy herbooren zijn?
D. Coornhert.
84 Geensins.
Gereform. Calv.
85 Moeten dese dan niet seecker zijn dat sy van Gode zijn verkoren?
D. Koornh.
88 Ia, dit en heb ick noyt wedersproken. Maer wat ist dat ghy hier uyt wilt
besluyten?
Gheref. Cal.
89 Dat wy onses verkiesings door de wedergheboorte mogen seker wesen.
A.C.cap.vij. oock A.63. ende dat schrijven oock onse Predicanten.
D. Koornh.
90 Dat alle herboornen sulcx seecker zijn, swijge moghen wesen, ghetuyght de
Heylige schrift: maer ick ontkenne dat de gene die u leere in als ghelooven herboren
zijn.
Gereform. Calv.
91 Ist al weer aen? waerom ontkendy dat?
D. Koornh.
92 Waer door wortmen herboren?
Geref. calv.
93 Daer leyt een duytsche Institutie, leest self dat Capittels opschrift, (L.iij.3.cap.)
D. Coornhart.
94 Hier staet dit: Dat wy door het ghelove wedergeboren worden. Wel aen dan,
dat neem ick voor waerheyt aen, die H. Schrift hout oock sulcx, hoort nu my mijn
voorsz. seggen, uyt dat segghen Calvini, besluyten. Door het gheloove worden wy
wedergeboren. Dus volght dat al wie niet en ghelooft, die en is oock niet
wedergeboren.
Geref. calv.
95 Dat is so van selfs. Wat besluyt is dat?
D. Koornh.
96 Hoort dat nu. Ick hebbe bewesen, viij.46. dat die uwe leere in allen ghelooven,
zijn ongheloovigh: ende dat u luyder gheloof een waen-gheloof (dat heetmen een
wangeloof) is: ende daer uyt besluyt ick nu vast ende volkomentlijck, dat geen
soodaniger herbooren mach zijn: also die niet en hebben 't rechte geloove, sonder
'twelck niemant en werdt herbooren: ende en mooght ghyluyden dan oock niet als
herboorne seecker zijn uwer verkie[s]inghen:
Geref. calv.
97 Hola, soudy d'onse de wedergheboorte willen benemen?
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D. Coornhert.
98 Ick soude liever wenschen dat al u volc inder waerheyt wedergheboren waren.
O waer dat? so soude niemant vanden uwen een ander poghen te doen datse van
anderen niet gaerne ghedaen waren dats vervolghen om 'tgheloove, dwinghen inde
conscientie noch valsch wroegen, etc. maer nu mach ick, noch niemant uwe geloovers
benemen de wedergeboorte die sy niet inder waerheydt en hebben, maer wensche
wel dat de Heere mijne woorden tuygenissen so dede ghedyen: dat hy door sijn
waerheyt u benam de waen, van dat ghy herboren zijt, eer dat ghy't zijt, ja eer dat
ghy geloovigh zijt.
a So waerdy naerder aent worden, want sonder begeren en wortmens niet, ende
datmen nu al te wesen waent, en begeertmen niet te worden. Hoort nu niet my maer
Calvijn self u uwe ghewaende wedergheboorte buyten zijn weten ende wille benemen.
Gereform. Calv.
99 d'Eene wondersproke volght d'ander.
D. Koornh.
100 Ware ende klare sproke: Leest ghy self wat Calvijn daer schrijft.
Geref. Cal.
101 (K.1.Ioan.39.) Nu ist seker, dat de wedergeboorte sulcx in ons is begonnen:
datter totter doodt toe in ons blyven des ouden menschens overblijfselen. Nadien
dan dat alsoo is, dat de wedergheboorte noch niet en is geheel ende volmaeckt: so
en verlost sy ons niet vander sonden dienstbaerheydt, dan na de mate. Dat staet daer
ende oock O.Cate: Predicatie iiij. ende v. oock L. ende dat houden wy voor waer.
D. Coornh.
102 Hoort nu wat hier staet by den selven Calvijn gheschreven. De ziele en wert
niet wederghebooren so daer eenigh deelken van haer wert ghebetert: maer als sy
geheel wort vernieut, C.ij.47. dat schrijft hy mede so ghy daer selve siet.
Geref. calv.
103 Hy doet.
D. Koornh.
104 Hoort nu wat ick daer warachtlijck uyt besluyte, wert niemant hier na de ziele
(na den lichaem wortme[n]s hier niet) heel wedergeboren, so hy daer schrijft vermidts
des ouden menschens overblijfselen: ende wort de ziele niet herbooren als sy maer
voor een deel ghebetert en wordt, maer als sy gants wort vernieut als hy hier schrijft:
soo volght nootlijck dat) hier niemanden en wort herboren, mooghdy dat
wederspreken?
Ger. calv.
Ick hoor wonder.
D. Koornh.
104 Is niemant hier ter werelt herbooren soo sal niemant het rijcke Gods sien noch
salich wesen: hoe soude dan yemandt van alle menschen, swijghe van u volck, mogen
seker wesen van hare verkiesinghe, door de wedergeboorte die sy niet in heur en
hebben?
a Wildy meer sien uyt het argh schrijven uwer Uaderen datse heur gelovers
o[n]seecker maecken van heur verkiestinge, so merc[k]t die God verkiest onderstut
hy met soda[n]ige onverwinnelijcke sterckheydt datse volhardigh staende blijven,
Calvijn N.f.50. gheen van alle menschen heeft oyt sodanighe sterckheyt van
volherdighe ghehoorsaemheyt Gods die onmogelijck is overmidts sulcx door Gods
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dispensatie belet wordt, C.iij.dist.94. Hoe souden sy daer door dan seker zijn
g[h]emerckt daer uyt soude volghen dat gheen van allen menschen sulcx niet
hebbende, niet verkooren zijn. Die verkoren zijn die zijn verkoren, ende beroepen
tot volmaecte heyligheyt schrijft Calvijn noch K.1.Pet.1.15. De alderheylighste zijn
daer altijdt wel verde af, K.1.Pet.1.15. ende en hebben maer een [k]leyn beginsel
deser ghehoorsaemheyt met een ernstelijck voornemen, etc. A.d.vrag.114. Dus hebben
sy niet daer toe sy zijn geroepen ende verkooren[,] want schrijft Calvijn noch N.fo.50.
God sterckt de verkoornen, so datse volherdigh blijvende niet mogen vallen, ooc niet
meer verwonnen moghen worden dan Godt selve, K.1.Ioan.4.4. Daer tegen schrijf[t]
hy: De kinderen Gods moeten noch alle daghe zondighen, dat meer dan vallen is,
K.1.Ioan.3.9. Dees hebben sodanige sterckheyt niet ende moghen door desen wel
seecker w[e]sen datse noch niet en zijn van soodanighe verkoorne.
Gereform. Calv.
105 Maer d'onse segghen, A.C.cap.vij. dat oock een teecken van verkooren te zijn
i[s] soo yemandt in [h]em die strijdt bevint die aPaulus beschrijft.
D. Coornh.
106 Also, ist dat hy waerlijck bGod wien niemandt wederstaen en magh) bevint
me[t] hem te zijn, te weten cEmanuel, de dsterckere, die den stercken bint: de
waerheydt die de ewerelt verwint ende fvry maect,
a Maer hoe mach yemandt sich te recht vroet maken dat God ende Christus met
hem zijn ende dat sulcx in hem geschiet: die noch niet waerlijck en ghelooft, swijghe
noch niet en is herboren: soo ick nu (bewesen hebbe dat de stijfsinnighe gelovers
uwer leeringe, noch niet en zijn?
b Behalven dat so strijden de loonsuchtighe heurlingen mede tegen de zonden op
hope des Hemels, oock de strafvreesende knechten uyt vreesen der helle[n]: de welcke
wel doen ende op weghen zijn vande kindtschappe Godes te bereycken. Maer want
sy noch 'tquade niet vyandt en zijn, so die persoone was, die s'Apostel t[o]tten
Romeren beschrijft, ende midtsdien oock noch geen kinderen Godes: mogen sich
sulcke strijders mede so weynich, als de voorsz. ongeloovige ende onherborene,
sonder heur verderf sodanige versekertheydt van verkoren te zijn, geensins aennemen,
ten waer sy met opset sich self jammerlijc wilden bedriegen.

a
b
c
d
e
f

Rom.7.15. Gal.5.17.
Rom.8.31.
Mat.1.23.
12.29.
Ioan.16.33.
8.32.36.
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Geref. calv.
107 Dits wat seltsaems, soude op desen onsen gront dan gheen ancker moghen
houwen? wy lesen immers klaerlijck by den +Apostel: Dat God een gheest is, ende
waer des Heeren geest is, daer is vryheydt,2.Cor.3.17. souden wy dan dese vryheyt +Vryheydt
in ons bevindende, weten sekerlijck dat wy de geest des Heeren hebben: ende daer
uyt oock dat wy van Gode zijn verkoren, als wesende uyt zijnen geest herbooren
ende zijne kinderen, daerom wy met waerheyt tot Gode in vertrouwende sekerheydt
roepen, Rom.8.15. Abba Pater, ende dat niet (soo ghy vande slaghvreesende knechten
seght) uyten geest des dienstbaerheydts in vreesen: maer uyten geest des kintschaps.
+
a Dit leert oock Calvinus, L.iij.24.dist.1. ende bewijset aldus: Hierom naemt
Paulus den geest, welcken sy ontfangen, den geest der aenneminge tot kinderen: +rom, 8.15. Eph, 1, 13, 14,
ende den zegel ende pant der toekomerder erve, te weten om dat hy de sekerheyt 4, 30 2,Cor.1, 22.5.5.
der toekomender aenneminge door zijn ghetuygenissen in hare herten bevesticht
ende besegelt. Hier stemt mede Besa, I.cap.viij.pro.ij.5, 6.
D. Coornhert.
108 Ia sulcke moghen sulcx doen ende seker zijn: maer of de Gheloovers uwer
leere dat met sekerheyt moghen doen, staet heur te besten. Eerst so zijn sulcke strijders
herboren en[d]e midtsdien oock ghelovigh: uwe gheloovers en zijnt gheen van beyden:
de ware ghelovige moghen met waerheyt tot Gode roepen Uader. Maer so niet de
gheloovers van uwe leere. Sulcke hebben den geest des kintschaps: maer hebben dat
daerom uwe gheloovighe?
Gereform. Calv.
109 Hola: wat kondy doch weten dat onse gheloovighen die geest niet en hebben?
weet ghy dan, 'tgeen niemant en weet, dan elck mensche self? wie weet wat inden
mensche is, dan des menschen geest die in hem is, Cor.2.11. ziet tot welcke
vermetenheyt ghy daer zijt uytgevaren.
D. Coornh.
110 Ben ick in dat stoutelijck vraghen vermetel, so ist niet mijn, maer uwer
hooft-leeraren schulde, met oock mijn te veel goet betrouwen op heur.
Geref. calv.
111 Hoe dat?
D.V. Coornh.
112 Dat sy onwaerheyt spreken, ende dat ick heur beter wane te wesen dan zy
zijn, als d[i]e qualijck konde vermoeden, dat sy meest neen meynen, als zy ja
schrijven.
Gereform. Calv.
113 Doen sy dat ergens?
D. Coornh.
114 Niet selden, uwe gheloovighe en zijn immers niet vryer dan uwe herboorne.
Geref. calv.
115 Neen, maer al even vry.
D. Coornhert.
Nu schrijft Calvinus (U.pag.65.) opentlijck dat der Heylighen vryheydt, oock na
de wedergheboorte niet meer en is dan half.
a Hier mede komt oock over een zijn seggen voor vermaent, viij.101. dat ons de
wedergeboorte, hier maer wort begonnen ende niet volmaect en is ende daerom noch
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gants niet en is na Calvijn naeckte woorden self, C.ij.47. h[o]udende: dat de ziele
niet en wort herbooren, soo daer eenigh deel van haer wordt ghebetert, maer daer sy
gants wordt vernieut.
b Hier is dan geen vryheydt, gemerckt die moet zijn heel, of gants niet. Yemant sy
verlost van negen ende negentigh banden, maer is noch vast aende honderste
ghebonden: sal die, of hem al de werelt tuyghde dat hy nu al vry waer, sulcx oock
mogen geloven?
Geref. Calv.
115 Neen.
D. Coornh.
116 Sijn uwe wedergeborenen dan recht (of so de Heere spreect) waerlijc vry:
Ioan.8.36. so seyt Calvijn, de selve maer ten halven of ten deele vry neemende,
onwaerheyt: waer door hy my, die hem dat qualijc konde toebetrouwen, dan heeft
bedroghen: dat ick hem van sich self ende zijne ghelovige sprekende, daer in
gheloofde.
a Sijn sy dan oock niet recht of waerlijck vry (van waen-vryheyt en spreken wy
niet) maer niet dan ten halven: so dat Calvijn daer waerheydt spreeckt van herten
voor hem self ende zijne gheloovers: soo en is de geest Godes niet in heur, ghemerckt
daer niet en is de vryheydt die d'Apostel seydt te wesen daer de geest des Heeren is,
2.Cor.3.17.
b Hoe hebben sy dan dat zegel, die pant, sekerheydt ende getuygenisse, van heur
aenneminghe of verkiesinghe? Oordeelt of Calvijn ende ghyluyden vermetel zijt in
u self toe te schrijven die verkiesings versekertheyt, die ghy na uwe eyghen leere
niet en hebt: dan of ick, die waerheydt van u geloovighen spreke uyt tuyghenisse
vande leere self, die zy gelooven.
Geref. calv.
117 Wy en houden niet dat Christus ons hier volmaecktelijck vry maeckt, maer
soo, dat de zonde over ons niet en heerscht. Siet daer oock Theodorum Besam sulcx
seggen,+ I.cap.8. prop.ij.6. behalven meest al d'anderen. Die stelt sulcx mede voor
+
een versekertheydt onser verkiesinghen, alsoo men daer aen ghewislijck merckt
Sonde heerscht niet,
de kracht des gheests.
D. Koornh.
118 Waerschijnlijcker soude Besa schrijven, soo hy stelde datmen ghewislijck aen
sulck zijn schrijven merckt de kracht des vleeschs.
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Geref. Calv.
119 Hoe so?
D. Koornh.
120 Merckt ghy dat niet? moet het niet een krachtigh vleesch zijn, dat Christus de
stercker: willende ende pogende door zijnen geest het vleesch met zijnen lusten ende
begeerlijckheden te kruycen, te vernielen, Gal.5.24. ende uyt des stercken vleesches
woning te te drijven, Matth.12.29.) sulcx niet en vermach te doen: maer dat het
sondigh vleesch of den ouden mensche altijdt sulcx belet, ende hy dat neven hem
inder zijnen herten moet lijden?
a Is het sondighe vleesch niet te recht sterc te namen, dat den Almogenden arm
Godes, zijnen geest, al 'tleven door kan wederstaen? maer wat meynt zijn seggen
vant niet heerschen; dat sy niet en sondighen?
Geref. calv.
121 Neen, sy sondighen so lange sy hier leven.
D. Coornh.
122 So heerscht de zonde noch also langhe sy hier leven over heur, want wie
sondight, die is vande sonde overwonnen, ende daer af yemant is overwonnen, diens
knecht is hy, 2.Pet.2.19. so de Apostel schrijft. Wie dan sondight is der sonden knecht.
Dese Heer heerscht dan ooc over sulcken zijnen knechte.
a Dit seydt oock Christus: alle wie sonde doet, die is der sonden knecht.
Gereform. Calv.
123 Neen, sy sondighen noch by wylen willens ende wetens, I.cap.8.pro.ij.6. so
Besa daer oock seydt, dat en is dan niet soo ghy't wilt duyden, uyt dienstbaerheydt
der zonden.
D. Koornh.
124 Dat is dan moetwilligh zondighen. Ghy wilt het verschoonen, ende maket
noch argher, ghy wascht u met dreck, sulck sondighen is oock telcken na 'twasschen
met de zeughe weder int slijck ghewentelt. Dat soude veel eer na der woorden klanck
des schrijvers totten Hebreen, Hebr.6.6.10, 26. een merckteecken der verwerpelinghen
zijn. Dat waer een quade verseeckertheyt sodanigher moetwilliger sondaren. Ia
waerlijck, soude dat wesen des geests vry[h]eyt, of niet zijn onder de heerschappye
der zonden? wat vryheyt sal dat anders zijn dan der Godloose Libertynen vryheyt?
b Dit bekent nu uwer gheloviger vryheyt te zijn, namentlijck ter doot toe
moetwillich te sondighen: of belijdt dat sy noch niet waerlijck vry ghemaeckt en zijn
vande zoon door zijnen geest der waerheydt: ende mitsdien mede dat de zonde in
heur noch gebiet ende heerschet, ende geensins so blijvende vanden geest vry
gemaeckt en zijn: dat sy oock den gheest des Heeren niet en hebben. Hoe moghen
zy dan daer door van heur verkiesing versekert wesen?
Gereform. Calv.
125 Daer op heb ick u bericht ghehoort, niet onser groot nadencken, ende begheer
u oock wel hier op te hooren, want de selve Schryver seyt daer oock also,
I.cap.8.pro.ij.tal.1. De schriftuer dan leert ons wel klaerlyck, dat al de ghene die God
na zi[j]n eeuwigh voornemen by hem selven besloten, heeft verordineert tot zyne
kinderen in Christo Iesu te verkiesen, dat die tot haerder tydt oock so krachtelyck
worden gheroepen, datse he[m] te woorde staen, diese roept, horende ende
ghelovende na zyn stemme, also datse door dit geloove in Christo Iesu geheylight
ende gerechtvaerdight zynde, oock nootsakelyck heerlyck gemaeckt worden.
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a Ende noch een weynigh daer na, Numero+ 3. schrijft hy ditte: want dese [t]wee,
+
namelijc de rechtvaerdighmakinge ende heylighmakinge: zijn de effecten ofte
Heylicheyt ende rechtvaer
werc[k]ingen, waer uyt de oorsake der selfde, te weten het ghelove, wordt bekent. digheydt,
Dat zijn Bese woorden. Lieve, [d]ienen die [n]iet krachtelijcken tot onser
versekeringhe vande verkiesinghe?
D. Coornhert.
126 Die twee woorden weet ick by den uwen verscheyden saken te beteeckenen,
te weten eerst dat woort, rechtvaerdighmakinghe voor rechtvaerdigh doen worden,
of rechtvaerdigh achten alleenlijck, hoe verstadyt hier?
Gereform. Calv.
127 Met Erasmo Sarcerio (Marl.Eph.1.4: om onse versekeringhe hier niet te stellen
opten wercken, houde ick die te wesen i[n]d[e] toerekeninge alleenlijc, so dat wy
niet rechtvaerdigh en zijn, maer daer voor by Gode gheacht zijn, soo verstaet oock
Calvijn dat woort rechtvaerdicheyt voor niet anders dan voor toerekeninghe van
rechtvaerdigheydt, Harm.Luc: 1, 77,
D. Koornh.
128 Waerdy daer voor onrechtvaerdigh inder waerheyt, of maer alleenlijck inde
toerekeninghe?
Gereform. Calv.
129 Niet inder toerekeninghe maer inder waerheyt.
D. Coornhert.
130 Soo sydy noch onrechtvaerdigh in[de]r waerheyt als voor: wat voordert u dan
Christi rechtvaerdighmakinghe, dat is, ghesontmakinghe in synen dierbaren bloede?
syn wy dan oock door sijne wonden van o[n]se sonden genesen? Isa: 53, 5.)
Geref. C.
131 God acht ons om Christi gherechtigheyts willen gheso[n]t of rechtvaerdigh,
[n]iet jeghenstaende wy in ons selven waerlijc ongesont ende onrechtvaedigh sijn,
D. Coornhert.
132 Achte God ons daer voor so mede om Adams ongherechtigheyts willen
ongesont ende onrechtveerdigh, niet jegenstaende wy in ons selven waerlijc ghesont
waren e[n]de rechtvaerdigh?
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Gereform. Calv.
133 Neen so niet bylo. Wy waren door Adam waerlijck, niet waenlijck, onghezondt
ende onrechtvaerdich, maer wy worden door Christum waerlijck, niet waerlijck,
ghesont ende rechtvaedigh.
D. Coornhert.
134 Daer aen doet ghy onsen Salighmaker Iesum een schandelijcke ende lasterlijcke
Eere.
Geref. calv.
135 Hoe so?
D. Koornh.
136 Hoe so? So maeckt ghy van Iesu Christo een waen-saligmaker, ende dat noch
van weynighe: maer van Adam een ware verderver van alle menschen. Uolght dat
mijn besluyt uyt uwe opinie niet so noodlijck als het volght dat drie ende twee t'samen
komende vijf maken, so berispt my.
Ger. calv.
137 Dat en vermach ick soo niet voor de handt. Maer seght my van die woorden
u verstandt.
D. Koornh.
138 Dat is daer inne gantschelijck eens met Ian Calvijn, ende met Bullinger.
Ger. calv.
139 Droom ick of ravelt ghy.
D. Coornh.
140 Gheen van beyden. Ick segghe, ende ghy hoort recht, maer merckt den zin
niet recht, door't niet weten wat hier af segghen Calvijn ende Bullinger, want Calvijn
commenterende opte woorden Zacharie, Harm.Luc.1, 75, waer uyte Beza die twee
woorden heeft ghenomen, schrijft daer also:
a Het woordt, Heyligheyt, begrijpt al 'tgene dat wy Gode schuldigh sijn, om sijn
Majesteyt te aenbeden ende te Eeren, also dat is uytgedruckt in d'eerste tafele des
Wets. Het woordt Rechtvaerdigheyd, streckt sich tot alle behoorlijckheyt vande
Liefde: gemerckt Godt in de tweede Tafele des Wet anders [ni]et van ons en begheert.
Ende noch de selve elwaerts, U.fo.1[0]9.
b Aengaende H. Bullinger die schrijft also hier op Zacharie woorden:
(Deca.iij.serm.ix) Daer worde oock by ghestelt de wijse ende het mid[d]el van (Gode)
te dienen, te weten, in heyligheyt ende rechtvaerdigheyt: de heyligheyt s[n]ydt af
alle onsuyverheyt ende onmatigheyt: De rechtvaerdigheyt geeft een yeghelijck 't
sijne, dat's al 't ghene wy yeder mensche schuldig sijn, behelsende in sich mildigheyt
met weldadigheyt.
c Met sodanighen aert van dienen, so dienen de gevryede Gode, niet voor weynigh
daghen of eenighe jaren, maer alle de dagen heurs levens. Also is de ware Christelijcke
vryheydt, een al-aen-een-duyrighe dienste, daer mede wy Gode dienen.
d Dat sijn de eyghen woorden Calvini end[e] Bullingers, daer mede zy naecktelijck
verclaren, wat van die twee woorden Heyligheydt ende Rechtvaerdigheydt heur
meyninge is: te weten volmaeckte ghehoorsaemheyt Godes in desen leven.
e Dat is op beyde oock gantschelijck mijn meyninghe. Seght nu u ghevoelen daer
af. Houdy't mede sulcx, so bekendy onrecht t[e] sijn uwen Catechismum die sulcx
opentlijcken wederspreeckt, A.D.v.vraghe ende antwoort 114.
Gereform. Calv.
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141 Uoorwaer, neen ick, maer recht anders.
D. Coornh.
142 So wederspreeckt ghy niet alleen Gode self, die daer sulcke volmaeckte
onderdanigheydt self belooft ons te gheven, in sijnen beschreven woorde, maer dese
uwe twee voornemelijckste Uaderen selve. Staet u dat vry?
Gheref. calv.
143 'tIs waer dat die beyde daer so schrijven, maer mede is waer, dat zy oock wel
recht anders, ja daer recht jeghens schrijven op veele plaetsen, want Calvinus schrijft,
C.iij.94.: Het zy dan buyten ghekyf dat des wets vervullinghe onmoghelyck is in desen
vleesche, so wy onder naturen onvermogen aenschouwen. Immers hy schrijft daer
oock datter noyt yemant is geweest die Gode, so 't behoort, heeft lief ghehadt, ja dat
Godt self oock door sijn decreet belet, dat het yemant sal doen, etc. Sulcke
onmoghelijckheyt zietmen mede (O.v.predicatie, ende l.) so schrijft mede Bullinger:
(Dec.iij, Ser.8) Dat het voornemen om de Wet te vervullen hier in niemanden en
wort volbracht, vermits des vleesches aert ende de menschelijck[e] swackheydt, die
in ons blijft t[o]tter laetster doodt toe.
D. Koornh.
146 Merckt ghy daer oock in heur beyder woorden noch wel 'tgheen ick daer zie?
Gereform. calv.
147 Wat? Dat zy elck teghen sich selve schrijven?
D. Koornh.
148 Dat niet alleen, maer oock mede dat zy beyde heur self daer opentlijck bewijsen
te wesen ongeloovighen (viij.47) want onlancx is tusschen ons bewesen ende
bewillight: dat de waere Gheloovighe ziet niet op sijne eyghen swackheyt, maer op
Godes ghetrouheyt ende almoghentheyt, so de Vader des gheloofs dede. Calvijn ende
Bullinger zien hier op heur eyghen swackheydt, ende niet op Godes ghetrouheydt
(die 'tbelooft) ende almoghentheyt, ende bewijsen heur selve onder dat heur Schrijven
gheweest te sijn niet ware Kinderen, maer Bastaerden Abrahams, ende rechte
ongheloovighen.
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a Immers Calvijn en mydet daer niet opentlijck te dichten inden eenvuldighen goede,
twee strijdighe willen, want men mach niet lochenen Godes wille te zijn dat de
herborene sullen onderhouden 'tgebot der liefden Mat.22.32. Hier (C.iij.94. schrijft
Calvijn uytdruckelijck, dat God sulcx door zijn dispensatie belet, te willen datmen
wat doe, en sulcx weder te beletten, zijn strijdige wille.
b Maer dat overgeslagen. Nadien dan uwe hooftleeraren, met oock die haer leere
ghelooven, opentlijck houden dat sulcke ware heylicheyt ende rechtvaerdicheyt hier
op aerden in ghene menschen en mach wesen: soo besluyt ick te recht uyt heur eyghen
bekentenisse dat die voorsz. heylicheyt ende rechtvaerdigheyt oock in heur niet en
is. So lang sy in dat ongeloof blyven.
c So en zijn zy oock niet in Christo geheylight ende niet rechtvaerdigh gemaeckt.
So en hebben sy dan oock die twee effecten niet, waer uyt het gheloof wort bekent,
so en moghen sy dan oock niet weten dat sy gelovigh, swijghe herboren ende kinderen
Godes zijn. Waer blijft hier nu uwe versekertheydt int roepen, Abba Uader, ende de
voorgewende, gheroemde ende ghedroomde versekertheydt uwer verkiesinghen?
Gereform. Calv.
+
149 Nochtans schrijft d'Apostel dese woorden: welcke namen gheschreven zijn
+
int boec des levens, Phil.4.3. dit boeck seyt Calvinus, K. Phil.4.3. niet anders te
Namen int boeck des levens.
zijn, dan die eeuwige raet Godes in zijnen borste wesende besloten ende de rolle der
rechtvaerdigen die ten leven zijn ghepredestineert: de Schriftuere des huyses Israels.
a Daer op schrijft Erasmus, Sarcerius, Marl.s.Phil.4.3. alsoo: Alsoo betekent de
Apostel met dese wijse van spreken, te weten het boeck des levens de ghewisse
saligheydt der gelovigen. Daer toe dienen dese sproken, niemant en salse uyt mijnen
handen rucken, etc. Ioan.10.28.17.12.2. Tim.2.19. Luc.10.20.
b Alle welcke dinghen schrijft Marlorat oock daer vander verkoornen saligheydt
beduyt ende verstaen behoort te worden. Na dien dan buyten twijfele is dat der
verkoornen namen int boeck des levens zijn geschreven, na dien sy door den
onbeweeghlijcken wille Godes, so Besa recht schrijft, I.cap.viij.prop.2.dist.10.
ghepredestineert zijn: ende want ons niemandt uyte handen des soons en kan wegh
nemen: dewijle met een de volhardinghe des gheloofs ter saligheydt van noode is:
dat daerom de verwachtinghe onser volhardinghe ende vervolgens der saligheyt ons
soo ghewis is en seker, dat wy aen de selfde gants geen twijfel en behoren te stellen.
c So spreken d'onse vander verkoornen sekerheydt, bewijsende de selve met
menighte van klare schriftuerlijcke sproken. Alhoewel ick dan tot nu toe in desen
bevonden hebbe u sulcx doorgaens teghen te spreken: soo en kan ick nochtans niet
ghelooven na dat ghy dese klare ende ware bewijsinghen der onseren nu hebt gesien:
dat ghy nu noch sult wederspreken de sekerheyt vander kinderen Godes verkiesinghe.
D. Coornh.
150 Daer hebdy recht inne, die en wederspreke ick niet, noch en hebbe die noyt
(so ghy uyt misverstant waent) wedersproken, maer houde die voor ontwijfelijck
gewis.
Geref. calv.
151 Gode sy danck, dat ghy noch ten laetsten ergens inne onse leere toestemt.
D. Coornh.
152 So ic u leere in allen stucken so schriftmatigh bevant, als hier inne, twijfelt
niet, ick en soude die in allen oock to[e]stemmen.
Gereform. Calv.
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153 So zijn wyt nu eens daer inne dat de ghelovers onser leere, zijnde in onse
gemeynten, heurder verkiesinge gewisselijck v[e]rseeckert zijn, en zijn wy niet?
D.V. Coornh.
154 Geen dingh minder. Merckt ghy soo qualijck op myne woorden? maeckt ghy
dan gheen onderscheyt tusschen kinderen Godes, ende de gheloovigen uwer leere?
die kinderen Godes houde ick dat gewis ende seker zijn van heur verkiesinghe, maer
geensins d'ongheloovighe, die ick dickmael erghens ende ooc hier voor, viij.58.
aenghewesen ende bewesen heb te wesen, de gelovers van uwe onware leere.
Geref. calv.
175 Ist altijdt weer aen? telcken als ick meyne met u op het naeste te zijn, soo ben
ick op het vertste.
D. Coornh.
176 Ons meyningen zijn oock opt aldervertste verscheyden inden gront. Die toont
sich eerst als die ontdect wort door 'tspreken van ons beyder mont. Waerde man,
soudy dan geloven dat u volcx namen so ongelovich zijnde, ende ter doot toe
blyvende, geschreven souden staen int boeck des levens?
178 Seyt de Schrift ergens dat der ongeloviger namen int boec des levens zijn
gheschreven?
Geref. calv.
179 Dat en hebbe ic daer niet ghelesen.
D. Coornhert.
180 Daer ontvalt u de gewaende versekertheydt mede, van dat uwe namen souden
zij[n] gheschreven int boec des levens.
Geref. C.
187 Maer na dien God alle de ghene die hy als leden Christi bekent, voor zyne
kinderen houden wil, so hebben wy (schrijft Calvijn, L.iij.24.dist.5. klare ende vaste
getuygenisse dat wy inden boecke des levens zijn gheschreven, ist dat wy met Christo
gemeyns[ch]ap hebben. Suldy daer mede noch al teghen segghen?
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D. Coornhert.
188 Gheensins, want dat is waerheydt, maer waer door sijt ghyluyden seecker, dat
ghy mette gheloovers uwer leere ghemeynschap met Christo hebt? Lieve laet my dat
hooren, bedrieght u selve niet met een waen-sekerheydt.
Geref. calv.
189 Calvijn seyt, dat ter voorsz. plaetsen, L.iij, 24.dist.5) selve aldus: Voort, hy
heeft ons ghemeenschap in hem ghegheven, als hy door de predikinghe des Evangelij
betuyght heeft, dat hy ons is van den Vader ghegheven, om dat hy met alle syne
goeden soude onse sijn.
D. Coornhert.
190 O wat onseeckere versekeringhe is dat van soo grooten saecke? Der valschen
vrede Predikers vindt men over al vele: maer vint men ergens een eensame Sproke
in den Evangelio, of oude Testament, betuyghende dat die totter doodt toe noch
ongheloovigh blijven in den boecke des levens sijn gheschreven. Neen ghy, nerghens.
a Hoe kondt ghyluyden oock, die selve van u selven ghetuyghet, dat ghy al 't leven
deur, noch alle daghe zondight, u selve doch vroedt maken dat het reyne ende
onbevleckte Lam Godes ghemeenschap soude hebben met sulcke zeughen, die 't
elcken weder gaen wentelen in den slijcke der zonden? 2Petr.2, 22. Wat mededeel
heeft de gherechtigheydt met d'ongherechtigheydt? Wat gheselschap heeft het licht
met de duysternisse? Ende wat ghemeynschap heeft Christus met Belial? 2.Cor.6,
14, 15.
b Wiens vrucht is de zonde die ghy noch alle daghe doet: Ist niet Belials? Wiens
vrucht is de gherechtigheyt: Ist niet Christi vrucht? Souden dese twee soo verscheyden
boomen al 't leven deure in een selve herte gheplant sijn, ende beyde heur vruchten
daer inne voortbrenghen: over beyden zyden stadelijck hincken, ende twee so contrarie
Heeren dienen, ende des niet te min met Christo ghemeenschap hebben?
c Schrijft Beza (I.cap.8, prop.ij, 6) niet plomp uyt, dat de zonde noch in u woont,
hoe mooghdy dan gelooven dat de gherechtigheyt Christi in u woont? Ende Calvijn
schrijft, Advers.libert.cap.xv: Dat de zonde is oorsake vande vyandtschap tusschen
Gode ende ons: ende dat wy met hem niet en moghen over een komen soo langhe
wy quaedt doen. Dit quaet doen, dat zondigen is, schrijft Calvijn, K.1 Ioan 3, 9, dat
noch oock de herborenen al heur leven moeten doen. Soudet ghy dan in sulcke
ghedeyltheydt, vyandtschap [e]nde oneenigheyt staende teghen Gode hem noch
moghen so behaghen dat hy u gheschreven soude hebben int boeck des levens? Wijst
ons dien ruymen wegh.
d Seker die sulcx konnen geloven, die mogen de Godlijcke Schrift niet geloven:
die welcke, so die van heur recht ghelooft worde, zy waerlijck souden geloven ende
vastelijc versekert sijn, dat sy sodanig ter doot toe blijvende, niet en sijn geschreven
int boeck des levens.
Geref. Calv.
191 Heere Godt, hoe verscheydelijck wert u woordt gheduydet: 't Ghene wy
segghen voor ons te sijn, seyt dese man plat jegen ons te wesen.
D. Koornh.
192 Bewijs icx niet onwederspreeckelijck, acht mijn bewijseloos segghen niet.
Gereform. Calv.
193 Bewijsen d'onse heur segghen niet?
D. Coornh.
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194 Dat heb ick noch niet ghehoort.
Gereform. Calv.
195 Nu suldy't, so ick meyne, dan hooren. Also schrijft d'Apostel: Alsoo hy ons
heeft verkooren in hem, eer dat des werelts grontvesten waren gheleyt: op dat wy
souden wesen Heyligh ende Onberispelijck voor hem+ door de Liefde, Ephes.1, 4.
+
Daer op schrijft Erasmus Sarcerius: (Marl.Eph.1 4) Hier uyt leeren wy dat onse
Heylich ende
Onberispelyck.
verkiesinghe seker is, dewelcke niet seker en moghte sijn so zy ghegrondt waere
op onse wercken oft[e] verdiensten.
D. Coornhert.
196 'tSal weder 't oude sijn. Niet op onse wercken, noch min verdiensten (welcke
laetste wy gheen moghen hebben) maer opte tuyghenisse van die woorden Godes is
der Heylighen verkiesinghe gegrondet. want heeft Godt heur verkoren, op dat sy
sodanigh souden wesen: so moeten die sich so weten te sijn, immers verseeckert sijn
dat zy verkoren sijn. die sodanigh oock niet en sijn, en moghens noch niet weten
daer aen. Merckt, hier ter werelt, niet inden Hemele, behoeven zy sekerheyt heur[d]er
verkiesingen. Of h[o]udy [t] anders?
Gereform. Calv.
197 Neen, daer sullen zy zien dat zy hier ghelooven.
D. Koornh.
198 Aen de vruchten kentmen des booms goedtheydt.
Geref. calv.
199 Seeckerlijck.
D. Coornh.
200 Ghylieden houdt selve dat Godes verkiesen oorsake is van onse goede wercken,
als een goede boom van goede vruchten.
Geref. Calv.
201 Dat houden al d'onse doch also.
D. Coornhert.
202 Wat daer af zy is in onse vorighe handelinghen nu al ghenoegh ghebleken.
Doch wil ic dat hier nu nemen als oft so ware: laet de verkiesinghe Godes de boom
sijn, laten oock heyligheyt ende onberispelijckheydt de vruchten hier wesen, daer
toe ons Gode heeft verkooren. Nu vrage ick u, die sulcke vruchten in sich bevindt te
wesen, sal die niet seec-
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kerlijck moeten weten, dat hy ooc een is van de verkorene?
Gheref. Kalv.
203 Ontwijffelijck.
D. Coornh.
204 Maer die voor sijn sterven die vruchten in sich niet en bevindet, sal die oock
seker moghen sijn van sijn verkiesinghe?
Geref. Cal.
205 Neen.
D. Koornh.
206 Nu vraghe ick u, of ghy metten uwen oock ghelooft ende leert, dat eenigh
mensch soo heyligh hier mach worden, swijghe of yemandt hier so heyligh is, dat
hy voor Gode Onberispelijck zy?
Gereform. Calv.
207 Hoe souden wy dat ghelooven of leeren wy, die gelooven ende leeren, dat
oock de herborene self, totter doot toe alle daghe zondighen? Hy mach voor God[e]
immers niet onberispelijck sijn, die noch alle daghe zondigt. Dit moet ick bekennen,
al bemercke ick wel wat ghy hier uyt voor hebt te besluyten.
D. Koornh.
208 Wat?
Gereform. Calv.
209 Nadien wy niet in ons en bevinden die voorsz. vruchten van Heyligheydt ende
Onberispelijckheyt: dat wy oock niet en mogen seker zijn, dat heur boom, namentlijc
Godes verkiesinge in ons zy, dat is, dat wy sijn van de verkorene, ghemerckt wy niet
en sijn heyligh ende o[n]berispelijck, niet voor den menschen maer voor Gode.
D. Coornhert.
210 Wel hebdy ghemerckt, hoe sal de gene (die in sich niet en vindt de seeckere
merckteeckenen voorsz. daer aen men seecker mach weten datmen verkooren is)
daer aen gewis ende seker moghen wesen van zijne verkiesinghe? Sal hy ter contrarien
daer aen niet seker moeten weten dat hy des noch niet seker en is?
Geref. Calv.
211 So onseker als ick worde om uwe redenen te wederspreken, so onseker begin
ick te worden aen mijne verkiesinghe, daer in ick eerst scheen heel versekert te wesen:
Dit had ick met u sprekende al begonnen te mercken, dat dede my huyden oock so,
al voort beginnen vreesen: voor twijffelachtigh te worden.
D. Koornh.
212 Dese uwe twijffel doet my gewis hopen: dat ghy haest voor een valsche, een
ware sekerheyt uwes verkiesinghs sult vern[e]men met des herten hulpe.
Geref. Calv.
213 Maer nadien ghy so seer ziet opte goede vruchten of wercken: wie van de
onse sal niet meynen, dat ghy niet Godes ghenade alleen, maer oock ghesamentlijck
der menschen goede wercken heur saligheyt wilt toeschrijven? streckt dat niet tot
verminderinge van Godes Eere?
D. Coornh.
214 Al ist so dat wy niet sonder ons werck van bidden ende ontfanghen rijck
worden, door't verkrijghen van des milden Godes goede gaven: wat verminderinghe
mach dat wesen van Godes eere, diese ons al te gheve aengheboden hadde, ende (soo
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vele aen hem stondt) al ghegheven hadde [e]er dat wy d[a]erom baden of die
ontfanghen?
a Sonder ons willen ende mede-wercken heeft God, die ons onnosel hadde
geschapen, so weynigh willen deughdelijck maken, als de Duyvel ons niet sonder
ons willen end[e] mede-wercken heeft mogen zondigh maken. Hier af, te weten dat
wy niet roems en verdienen noch Godes eere en vercleynen door ons bedel-werck
van bidden end[e] ontfangen, hebbe ick voor nu al ghenoeghsaem bewesen, ij.12,
iiij.70, so dat over die zijde niet quaets te beduchten is.
b Maer wat verderflijcker quaet nootlijck in der onwijsen herten wordt veroorsaeckt,
uyt dese uwe leere van de Predestinatie, houdende dat Godt noch int verkiesen, noch
in't verwerpen niet altoos en ziet opter menschen wel of qualijck doen, op goede
noch quade wercken ofte hoedanigheyden: heeft u Calvijn selve oock wel connen
mercken, daer hy schrijft (L.iij, 23, dist.12) also: Wie isser (segghen zy) die, hoorende
dat hem; door het eeuwighe ende onveranderlijcke voornemen Godes, sekerlijck het
leven ofte de doot verordent is, niet en sal terstondt komen te dencken, dat daer niet
aen geleghen en is, hoe hy hem selve draeght: dewijle door sijn werck de Predestinatie
Godes niet en can verhindert ofte gevoordert worden?
c Ende voorwaer zy en lieghen niet gheheel want daer sijn sommighe swijnen, die
de leere der Predestinatie met dese schandelijcke lasteringhe ontreynighen: Ende
oock, onder dat decxsel, alle vermaningen verwerpen.
d Sy segghen: God weet wat hy eenmael verordent heeft te doen. Ist dat hy ons
de saligheyt verordent heeft: soo sal hy ons, te sijnen tijde, daer toebrenghen: Ist dat
hy de doot verordent heeft, soo souden wy te vergeefs daer teghen arbeyden, etc.
Ende noch een weynich daer na:
e Sy seggen dat zy gherustelijck in zonden voortgaen, want ist dat zy uyten ghetal[e]
der verkorenen sijn: so en sullen die zonden hen niet verhinderen t[o]tten leven
ghebracht te worden.
f Desghelijcx heeft oock Bullinger sulcke lasterlijcke ende helsche vruchten uwer
Predestinatien beter konnen mercken dan bewijsen, dat zy aen dien Libertijnschen
boo[m] niet en wassen, daer hy schrijft also by Marl. Eccle. Expo Mat.25, 24: Een
ander seydt, waerom sal ick de rechtvaerdicheyt ende heyligheyt benaerstighen? Ben
ick van der verkoornen ghetal, soo sal ick ghewislijck saligh worden, of ick schoon
daer en tusschen al zondighe. Maer ben ick van der verwerpelinghen ghetal, ick sal
ghewislijck verdoemt werden, hoe seer ick mijn lijf met tuchtigin-
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ghe quelle: al bidde ick oock om 'tgeloof, 'tsal vergheefs sijn: want de verkiesinghe
en wort door gheen bidden verworven, etc. So dat de verkorene nootwendelijck
saligh, ende niet verdoemt konnen werden: oock die verworpen sijn,
noodtwendelijcken verdoemt sullen wesen, ende niet saligh connen werden,
A.B.pa.34.
g Siet vrunt, so en is in mijn schrift-matich gevoelen gheen oneere Godes altoos
gheleghen: Daer teghen uwe opinie een werelt vol Godlose Libertijnen maeckt: Dit
en moogt ghy noch niemant lochenen, maer dat moet elck bekennen?
Gereform. Calv.
215 Laet des Predestinations leer sorghlijck sijn voor den verwerpelinghen: die
moeten doch verderven, wat schaet dat? ghedrenckte Schapen sijn goet te wagen.
Soude men om der quaden wille den goeden die groote troost la[t]en ontberen?
+
a De goede wercken (schrijft Beza, P.cap.4, dist.19) betuyghen seeckerlyck onsen
+
conscientien, dat Christus in ons woont, ende dat wy mitsdien niet en moghen
De goede wercken.
verderven, om dat wy ter saligheyt sijn verkoren. Dat schrijven mede de Predicanten,
A.C.vij.cap.Sturmius, f.63, ende meer andere van de onse.
D. Koornh.
216 Al wat niet uyten gelooven en geschiedt dat is zonde, schrijft d'Apostel,
Rom.14, 23. De gheloovers van uwe gantsche leere hebben gheen geloove, so nu al
meermalen is bewesen, viij.148, daeromme sijn alle heur wercken zonde. Sy en doen
dan oock gheen goede wercken, ende en moghen daer by oock niet met redenen
wanen, veel min weten of seecker sijn, dat zy van Gode sijn verkoren.
a Maer wel moghen zy door't ontbeeren der goeder wercken wel sekerlijck weten,
dat zy noch en weten datse verkoren sijn. So mede mogen zy wel versekert zijn dat
Christus niet in heur en woont: soo langhe zy self met waerheyt moeten seggen dat
de zonde in heur woont. so Beza schrijft, I,viij, cap.ij, prop. dist.6) want daer die
woont, en woont Christus niet, die gheen ghemeenschap heeft (2.Cor.6.15) met dat
Duyvels jong.
Geref. Calv.
217 Het valt met my al averechts, daer ick meyne meest seker in te wesen mijnre
verkiesinghe, mercke ick de meeste onseeckerheydt inne te sijn, wie hads ghewaent?
Soude dan moghen gewaent worden, dat onder so schonen schijn so weynigh wesens
waer?
D. Coornh.
218 Hebdys meer van sulcken stoffe of beter) bre[n]ghet ter waghe: ghy sullet van
de selve lichtigheyt vinden, niet dan waen, duncken ende droom. Dat suldy noch
eerst recht vernemen, als ghy daer teghen uyt my sult hooren ware ende klare
tuyghnissen der Heyligher Schrift: die den ghenen, daer die betuyghde saken waerlijck
inne sijn, ontwijfelijcke versekertheyt geven van hare verkiesinghe ende saligheyt.
Gereform. Calv.
219 Daer na verlanght my te hooren.
D.V. Coornh.
220 Neen, brenght ghy eerst voort, 'tghene dat ghy noch meer hebt, om te proeven,
of die beter steeck sullen houden, dan die ic noch ghehoort hebbe.
Geref. calv.
221 Eenighe van ons Predicanten, A.C.cap.vij, brenghen voort de sproke Petri,
2.Pet.1.10: Daeromme Broeders weest liever naerstigh om uwe beroepinghe en[d]e
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verkiesinghe vast te maken, want als ghy dat doet, so sult ghy tot gheenen tijde
struyckelen. Hoe maecktmen de beroepinghe ende verkiesinghe Godes vast? Met
ware beteringhe des levens, ende met oprechte goede wercken.
a Niet dat de verkiesinghe by Godt in haer selve vaster ghemaeckt kan we[r]den,
de welcke doch in den eeuwighen wijsen raedt Godes ghefundeert is, uyten welcken
alle goed[e] wercken spruyten moeten: maer dat wy te vaster ende versekerder daer
van sijn, als wy in ons daghelijckx meer ende meer bevinden een ware beteringe des
ouden ende verdorven wandels.
b Die opinie leert oock Beza: Ende dat ick daer verhaelt hebbe, hebben de
voorschreven Predicanten, so men zien mach, ghenomen uyt Calv.K.(2.Pet.1, 10)
die daer op een vraghe maken, of daer door de vastigheydt onser beroepinghen ende
verkiesinghen niet en schijnen te steunen opte goede wercken, want so dat waer, so
soudet aen ons hangen: Daer op hy seyt sulcx niet te sijn, overmidts de gantsche
Schrift tuyght, dat de Uerkiesinghe is ghefundeert in d'eeuwighe Uerkiesinghe Godes,
etc.
c Want (seyt hy voort) indien dat yema[n]dt verstaet de beroepinghe by den
menschen vast ghemaeckt te worden, daer en sal niet ongeschickts inne sijn. Men
machs nochtans verder strecken: so dat sich elck in sijne beroepinghe Godtvruchtelijck
e[n]de heylighlijck levende bevestighe.
d Hier mede komen oock over een al onse andere Schribenten. Se[g]ht doch, is
dat niet een ontwijffelijcke seeckerheydt die wy hier hebben van onse verkiesinghe,
als steunende op so clare tuyghnisse der Godlijcker schrift?
D. Coornhert.
222 Het is de wegh daerwaerts, maer het eynde niet. Alle die't so volhardelijck
beneerstighen, sullen ghewisselijck seecker worden van heur verkiesinghe, maer dat
doende en sijn zy des noch niet seker. Sy maken die noch seker, maer zy en is noch
niet seker ghemaeckt Int seker maken, hopen ende geloven zijt, maer als die seker
gemaeckt is, dan eerst, ende niet eer, weten zijt dat zy verkoren sijn. Dats een.
a Uoorts ist Gods verkiesinghe self, die sodanighe goede wercken self, ende niet
de mensche, ende dat sonder der menschen mede willen of wercken, in heur
nootsakelijck werckt: of de mensche zelf doet mede wat die goede wercken so
vrywillighlijck, dat hy mach laten die te wercken, ende dat het sonder sijn willen
ende doen gheen werck en wort.
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Geref. Calv.
2[2]3 Wy houden het eerste voor waerachtigh: te weten dat het God alleen inden
mensche werckt, noodsakelijck ende buyten sijnen wille.
D. Koornh.
224 Sonder des menschen wille geschieden inden mensche so weynigh deughden
of goede, als zonden of quade wercken. 'tIs een schaep gheen deughde, dat het een
schaep is gheworden, ende nut doet met melck gheven ende wol draghen: soot
wederomme een wolf gheen zonde en is, dat hy [e]en wolf is geworden, ende schade
doet met schapen ende menschen te verslinden, want dit werckt in heur beyden Godt
door de natuyre. Sulcx dat zy tot sulckx middel hebbende beyde elck 'tsijne soo
noodtsaeckelijck moeten doen: dat of zy schoon verstandt hadden, zy 'tselve souden
moeten doen, al waert oock datmens het schaep niet en gheboodt, ende den wolf
verboodt.
a Gaet het oock so toe metten menschen, dat zy van Gode self, of van de natuere
soo ghewilt ende gewrocht worden, sonder self te willen of wercken deughden of
zo[n]den, die zy niet en moghten laeten te willen ende te wercken. Wat maeckmen
dan van den menschen anders dan beesten, dan paerden ende muylen, da[n] stocken
ende blocken?
b Neemtmen soo doende niet wegh alle onderscheyt van deughde ende zonde?
van Loon ende straffe? van eere ende schande? waer toe dienen dan wetten,
vermaninghen, beloften, ende dreyghementen? Antwoordt hebdy verstant.
Geref. Calv.
225 Dat can ick so voor de handt niet doen.
D. Coornh.
226 Dat gheloof ick, ghy sullet oock na la[n]ghe bedenckinghe niet vermoghen.
Mosten zy so noodlijck buyten heur willen of niet willen doen de goede wercken
(daer toe d'Apostel Petrus haer vermaende) als goede bomen noodtlijck goede vruchten
moeten draghen: wie sal
[ni]et moeten segghen des Apostels vermaningh even so zottelijck te sijn, als of
hy een goede boom bevale goede vruchten te draghen?
a Die u luyder opinie is dan valsch ende weder de gantsche Schrift, dat de mensche
self wat moet willen ende doen tot die goede wercken: Of dat zy niet ghedaen en
worden. Dese waerheydt die ghetuyght wordt, ende opentlijcken blijckt door de
gantsche Heylige Schrift, maeckt ende doet valsch blijcken u opinie van de
Predestinatie| in drie Ho[o]ftstucken.
Geref. calv.
227 Welcke souden die sijn?
D. Koornh.
228 Het een is dat de mensch self mede wat doet tot sijn salicheyt, 'twelck u leere
lochent: 'ta[n]der is da[t] de mensche een vrye wille heeft so wel om Gode te
ghehoorsamen, als niet, 'twelck u leere mede opt hooghste jeghen is: ende het derde
treft noch boven al, dat Godes Predestinatie, so ghyluyden die leert, onseker ende
veranderlijck is, of dat uwe leere, ja oock u luyder salicheyts eenigh fundament
(Beza.H. Titel) op uwe opinie van de Predestinatie gegrondet sijnde, valsch is, ende
vervallen moet.
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229 Want Godt de Uader heeft ons in hem (Cristo) uytverkoren, eer des werelts
grondt gheleyt was, om dat wy souden heyligh ende onstraffelijck wesen voor hem
in der Liefde. Ephes.1, 4.
Geref. calv.
235 Dat seyt d'Apostel, ende daer toe sijn wy verkoren.
D. Coornhert.
236 So wy nu die heyligheyt ende Liefde niet en benaerstighden te hebben, maer
versuymden ende niet en wilden, so en souden wy die niet hebben. Oock en souden
wy niet sodanigh wesen, als daer Godt ons toe heeft verkoren, ende so soude Godes
verkiesinghe hier in missen.
b Want sulcke wercken als Petrus hier ghebiet, 2.Pet.1.10, moet ghy bekenne in
der menschen macht te staen: Of ghy moet alle onderscheydt van goet ende quaet,
van deughde ende zonde, loon ende straf (als gheseyt is) gantschelijck wech nemen:
Of [g]hy moet bekennen dat dese uwe leere vande Predestinatie, valsch, ende
verderflijck is. Hebdy hier wat jeghens, of hebdy meer te seggen dat laet hooren.
Gereform. Calv.
237 'tIs onnoodigh. Oock sijn onse bewijs-redenen, die noch overich sijn, van
eenre aert als d'andere. Ick ben des al moede. Lieve brengt ghy het uwe voort, so
ghy wat sekerders daer teghen hebt.
D. Koornh.
238 Nu u dat so belieft, sal ick't doen. Doet ghy als ick hebbe gedaen. Wederleght,
vermooghdy 'tghene dat ick segghe.
Geref. calv.
239 't Sal worden, al en bedonghet ghy dat niet.
D. Coornh.
240 Uoor 't eerste ben ick met u Luyden daer inne eens: dat wy de versekeringhe
onser verkiesinghe niet en moeten soecken in den verborghen decrete of
voorwetenheydt Godes in den Hemele, maer inde middelen die ons van Gode
gheopenbaert sijn: als uyten effecte, werckinghe of vrucht desselfs, ende de tekenen
die wy hier op Aerden vinden. So ghy nu voor hebt ve[r]haelt uyten uwen, viij.25.
a Uoort stelle ick tot eenen ontwijffelijcken waerheyt, als ten seeckeren grondt
deses handels, dat Godes verkiesinghe ende des menschen saligheyt soo
onverscheydelijc aen een kleven: dat alle verkoorne saligh, ende wederom alle saligen
verkoren sijn: sulcx al die met waerheyt gheseyt worden saligh te sijn, die sij[n] oock
verkooren: Ende die verkoore[n] blijcken te sijn, die sijn oock saligh.
Gereform. Calv.
241 Dat bevestight David met dese korte maer klaere woorden: Saligh is hy den
du hebste verkooren, Psal.64.5. Want dese dinghen hangen aen malcanderen. So
moetmen oock met waerheyt besluyten, hy is een kint Godes: daerom oock een
Erfghenaem
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ende wederom, hy is een erfgenaem Godes, daerom oock een kint Godes.
D. Koornh.
242 Dat besluyt is vast, so is dit mede. De Heere sich selve in bedienstighe ootmoet
ons tot een voorbeeldt voor ooghen ghestelt hebbende, seyde also: ist dat ghy dit
weet, soo zyt ghy saligh, ist dat ghy't doet. (Ioan.13.17:)
a Nu mach wel yemant, bedroghen zijnde wanen dat hy sulcx weet ende doet: die
en machs niet wanen, maer moet dat sekerlijck weten. Moet die dan oock niet
ontwijfelijck weten dat hy verkooren is?
Geref. calv.
243 Gewisselijck, dat merckteecken, die woorden Christi, die self de waerheyt is,
Ioan.14.6. en moghen niet lieghen.
D.V. Coornh.
244 Die Christo vanden Uadere zijn ghegheven, die hooren hem toe, bidt den
Uader daer voor, dat hy die beware, ja hy bewaertse self also. Ioan: 17, 6,
9.24.9.11.12.10.28. Dese moghen wel sonder eenighen twijfel versekert zijn, dat
God heur heeft verkooren ende dat sy saligh sullen wesen. Houdy't anders?
Geref. Calv.
245 Neen, de H. schrift tuyght sulcx naect. Maer hoe sal yemandt sekerlijck mogen
weten dat hy Christo toehoort?
D. Koornh.
246 Dat's wel ghevraecht, mach oock yemant zijn vleesch met dessel[f]s tochten
ende be geerlyckheden ghekruyst hebben buyten zijn weten, Gal.5.24.
Gereform. Calv.
247 Neen waerlijck, dat gaet niet slapende te werck.
D. Coornhert.
248 Dese hooren Christo toe, dese weten dat sekerlijck, ende dese weten in
ondervindelijcke waerheyt, dat sy van Gode verkoren zijn, ende dat sy nu niet meer
heur selve maer Gode ende Christo leven ende saligh zijn, Rom.14.7.8, 2.Cor.5.15.
dat meer dan worden sullen. Is die proeve onseker?
Geref. calv.
249 Seker.
D. Coornhert.
250 Sijn uwe leerlingen oock so seker?
Geref. calv.
251 Dat mach ick my nu so wel, als voormaels, niet versekeren, te min noch nu
ick dese versekeringhen soo vast bemercke te wesen.
D. Koornh.
252 Neemter meer. Paulus seyt: saligh zyn zy welcker overtredinghen vergheven,
ende welcker sonden yedeckt zyn, Rom.4.7. soodanighe moghen immers versekert
zijn van heur verkiesinghe.
Ger. calv.
253 Daer aen en machmen niet twijfenen: maer wie de luyden zijn, welcker sonden
zijn vergheven, wert by menigh mensch aen getwijfelt. Want d'Apostel druct daer
niet uyt wie of hoedanigh dese zijn.
D. Koornh.
254 De Psalmist, daer Paulus die sproke uyt haelt, en verswyght sulcx niet maer
weder verhalende die meyninghe met dese woorden: saligh is de man, dien God
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gheen zonde toe en rekent (seyt daer voort by, als den man met de vinger wysende)
in wiens geest geen bedroch en is. Psal.31.2. Daer siedy, wie ende hoedanigh de man
is, namently[c]k die oprecht zyn van herten, Psal.7.11. soodanighen maeckt God
saligh, ende is [h]eurluyden goedigh, Psal.72.1.
Ger. calv.
255 Dat kan sich noch yemant vroet maken te zijn, al en is hy't niet, want sy weten
die duydingen van zonden bedrogh ende van oprechter herten te zijn, noch al wijdt
ende breet uyt te trecken.
D. Coornh.
256 Mach oock yemant buyten zijn selfs weten een a hoereerder zijn? een b
bloetstorter zijn, enoe ('tis aen weynigh ghenoegh) een c gevey[n]sde of schyndeught
zijn? (a Psal.72.17. b Isa.1.15. c Iob 27.8.
Gereform. Calv.
257 Neen, daer in streckt heur de wroegende conscientie duysent ghetuygen.
D. Coornh.
258 Sulcke booswichten moghen wel seker weten dat God (blijven sy sodanigh
ten eynd[e] toe heurs levens) heur sal verderven, heur ghebedt niet verhooren ende
heur zielen niet verlossen, dat is dat sy niet en zyn verkoren. Maer die int licht a
wandelen, die b 'tquade laten ende 'tgoede doen, overmits zy de zonde c doot zijn
ende Gode d gehoorsaem zijn, (a 1.Ioan.1.7. b Isai.1.7.18. Ezec.18, 21, 22, c Rom.6.7.
d Rom.2.13. 'twelck niemants zijns onwetens mach doen of wesen, dit zijn de luyden
den welcken het bloedt Christi suyvert van alle zonde, welcker zonden als sneeu wit
werden, ende niet meer gedacht (derhalven oock niet toegerekent maer bedeckt
werden) die vande zonden gherechtveerdight zijn.
Gereform. calv.
259 Dat is bewijs, 'twelc ic niet en mach wederspreken, ende seker soo ick de
waerheyt sal bekennen, oock soo moet ick belyde[n] dat ick sulck bescheyt, met
sulck onderscheyt noyt by yemant van alle onse heylige Uad[e]ren ghelesen hebbe.
Immers ick moet b[e]kennen dat ghy hier de H. Schrift oprechtelijck handelt.
D. Koornh.
260 So behooren wy te doen. Maer waer by seghdy sulcx.
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Gereform. Calv.
261 De beste uytlegginghe der H. Schrifturen (zeyt Augustinus, de Doctr.
Christ.lib.3.cap.26) die d'eene duysterder sproke. door d'ander die klaerder is,
verclaert wort. Dit doedy hi[e]r nu, maer bysonder in de laetste sproke Pauli, dat die
salig sijn, welcker overtredinghen vergheven sijn, etc. Want desselfs duysterheyt,
om het niet verclaren hoedanich die sijn, hebdy my met de voorseyde klaerder sproken
sulcx claerlijck verclarende, te vollen verclaert.
D. Coornhert.
262 [D]ie so het quade waerlijck laten, die haten heur eyghen ziele, Ioan.12, 25.
Niet de ziele self, dat Godes goede schepsel is, maer heur eyghen quaetheyt, 'twelck
heur eyghen maecxsel is: Ende zy hebben het goede lief, dat God self is, Deut.5.10,
doende des Heeren bevelen, in't haten van't quade ende int lief hebben van 'tgoede,
Amos 5, 15. Daerom God heurder oock ghenadigh is: ende daer door zy haer zielen
bewaren int eeuwighe leven. Mach oock yemandt yet haten of lief hebben, sonder
sijn weten?
Geref. Kalv.
263 Neen, dats onmoghelijck.
D. Coornhert.
264 So ist dan oock onmogelijck dat sulcke ware haters heurs selves, ende
liefhebbers Godes, niet wislijck seecker en souden wesen van haer verkiesinghe.
Gereform. Calv.
265 Het is so. Die beyde herts-toc[h]ten of herts-roeringhen moetmen noodlijck
ghevoelen. So en ist oock niet moghelijck dat yemant soude haten of lieven, 'tgeen
hy niet en weet, ofte ten minsten waent, quaedt of goet voor sich te zijn.
D. Coornh.
266 Ghy vat te recht. Immers men moet dat oock toestemmen: Nadien God ons
beveelt, Rom.12.9.10. Het quade te laten ende 't goede te doen, ende dat sulcx inder
waerheyt niet en mach gheschieden sonder waere hate ten quaden, nochte sonder
ware liefde ten goeden: dat de ghene die't quade so laten, ende 't goede so doen,
Godes wille doen.
Gereform. Calv.
267 Neen, men laet het quade wel sonder datmens waerlijck haet: soo doetmen
wel het goede, sonder dat te lieven: te weten, d'een laet het quade niet uyt haet, maer
uyt vreese der straffe die hy haet: Ende d'ander doet het goede oock wel niet uyt
Liefde, maer op hopen van Loon.
D. Coornhart.
268 Also ist. Sy doen beyde nochtans Godes bevelen, maer want het niet en
gheschiet uyt waerheyts kennisse so mach d'een 'tquaet dat hy niet en haet, noch
weder doen: Ende d'ander 'tgoede dat hy niet en lievet, noch weder laten ongedaen.
Dus en doen zy geen van beyden, dat ghy heur segt te doen. Want dat sulck quaet
later, het quade metter herten niet en laet, soude men dan eerst zien: zo de straf wegh
ghenomen waer, ick swijghe soo daer loon mede te verdienen waer met quaet do[e]n.
a Dit zietmen in de oorlogen, daer het dootslaen, vrouwen-schenden, roven ende
quaedt doen, niet alleen gheoorloft is, maer daermer oock eer ende loon met schijnt
te verdienen, so mede en doet de loonsuchtige het goede niet met herten: Twelck
dan oock soude blijcken: so (het loon niet alleen wegh ghenomen, maer soo daer
oock) straf op het goede doen gheset waer: so men in alle [v]ervolgingen der
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Christenen heeft moghen zien, die van t bekende goet af-weken. Maer die soo't quade
waerlijck uyt hate laten ende het goede [u]yt liefde doen[,] die doen dat Godt beveelt,
en[d]e [mitsd]ien oock des Uaders wille.
Gheref. calv.
269 Zy doen.
D. Koornh.
270 Sy weten dat zy des Vaders will[e] doen, Mat.7, 21.
Geref. Calv.
271 Sy wetent.
D. Coornhert.
272 Die de wille doet myns Vaders die inde Hemelen is (seyt de Heere) die sal
ingaen in't Rycke der Hemelen. Dat doen dese: Sy weten oock dat de waerheydt (dat's
Christus, Ioan.14, 6) niet en mach lieghen, ende zy weten dat zy door de selve
waerheydt, met Christo, ende in hem met Gode vereenight sijn in den wille, als die
nu oock, so Christus doet, het quade haten ende 'tgoede lieven, Ioan 17, 21, 23.
Psal.44.8. So sijn zy dan oock ontwijffelijck van den Rijcke der Hemelen, ende
mitsdien oock van haer verkiezinghe verseeckert.
a Dat selve moetmen oock bekennen va[n] den ghenen die Gode lief hebben met
Paulo, so dat sy sijn waerachtelijc versekert dat heur noch doodt noch leven, etc. en
sal moghen scheyden van de liefde Godes, Rom.8, 38, 39. ende van allen anderen
die in heur hebben die gaven ende deughden, die eenmael waerlijck ghehadt sijnde,
nimmermeer verlaten moghen worden: ende daer af men leest dat den hebbers
d'[e]euwighe saligheyt wordt belooft, inde Goddelijcke Schriftuere. Der welcker ick
bereydt ben u meer te verhalen, indient u belieft.
Gheref. Kalv.
273 Neen, 'tis ghenoegh aen de ghene die ghy my nu al hebt voor oogen ghestelt.
Die wil ick nadencken ende nu gaen, ghemerckt het al spade is. Marghen dencke ick
weder te comen, omme nu eens hier af scheydende te handelen vande aenclevende
overblijfselen der Predestinatien: gemerckt wy nu al na nootdruft ghenoegh hebben
ghesproocken van de selve, ooc van haer twee voorneemste deelen, namentlijcken
vander verkiesinghe ende verwerpinghe met des daer aenkleeft.
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a Ick ben nu oock al wat moede, vermidts my 't hooft onder 'tspreken zeer is geworden:
'twelck my by wijlen gebeurt, als ick so langhe met aendachtighe sinnen van so
wichtighe saken spreke. Ende bevele u daeromme den Heere to marghen toe.
D. Coornh.
274 Ende ick u. De Heere beware ons allen.
Eynde des achtsten gespraecx.

Negende Gesprake.
Tusschen Geref. Cal. ende D.V.C.
Of God self alles doet, de zonde ooc niet uytgenomen, sonder nochtans
oorsake te sijn van de zonde.
Geref. calv.
1 Wy souden nu ondersoecken of onse Scribenten niet recht leeren daer inne dat
Godt, niet altoos toelatende, self alles doet.
D. Koornh.
2 't Is my lief. Maer wat meynen de uwe met de twee woorden: alles doet? Meynen
zy alle 'tgoede, dat ter werelt gheschiet, maer niet het quade, so dat God het quade
toelaet ende ledigh inne is, te weten 'tgeschieden van dien te veroorsaken, maer
nochtans nimmermeer ledigh en is in bestieren van 'tquade ten alderbesten eynde:
Of meynen zy zy daer mede dat God self doet worden, door sijn Godlijcke
almogentheyt alle dat by den menschen, so int doen als int laten, gheschiet: sonder
yet altoos den menschen toe te laten, dat hy self niet en doet?
a Is dat eerste van beyden heur ende u meyninge daer inne, so sal tusschen ons
vele minder gheschille sijn, dan of ghy met heur dit laetste so leerde.
Geref. calv.
3 Niet dat eerste, maer dit laetste is mijn gevoelen altijt gheweest, met meest al
onse Schribenten. Dit machmen zien in Calvino, L.iij.23, dist.8, die voor-ghenoemt
behoort te worden, daer schrijft also: Hier +nemen zy wederom haer uyt-vlucht tot
+
die onderscheyt des willens ende der toelatinge: ende willen segghen dat de
a
Godloosen verlooren gaen door de toelatinge, maer niet door de wille Godes. Maer
waerom sal hy't toelaten, anders dan om dat hy't also wil? hoewel dat selve oock in
hem selven niet en is geloovelyc: dat de mensche is tot het verderf ghekomen door
de enckele toelatinghe, ende niet door de eenighe ordeninghe Godes.
b Ghelyck of God niet verordent en hadde, wat conditie hy wilde dat zyne creaturen
souden hebben. Daerom en twyfel ick niet met Augustino eenvoudelyck te bekennen:
Dat de wille Godes is de noot der dinghen, ende dat het ghene dat hy wil, moet
noodsakelyck gheschieden: ghelyck de dinghen waerachtelyck gheschieden sullen,
die hy te vooren ghesien heeft.
c Daer ziedy Calvini leere te sijn, so ick u nu hadde gheseyt, hoort nu eenigher
anderen der onseren gevoelen van 't selve, eens met Calvini wesende.
D. Coornhert.
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4 Hola! Hier af is nu al wat ghesproken vij.194.181. Toeft noch wat (believet u)
met d'anderen: Tot dat ick hier eerst wat op ghezeyt sal hebben.
Geref. calv.
5 Gaerne, seght.
D. Coornh.
6 Calvijn verontrout daer de woorden Augustini, die daer schrijft dat de wille
Godes is de noodt der dinghen: waer toe Calvijn self doet al 'tander dat daer navolght:
O[n]der eenen schijn of Augustinus dat daer schreef: daer't nochtans niet Augustini,
maer Calvijns woorden sijn. Is dat oprechtelijck gedaen? dat geef ick u te bedencken.
a Voorts mach ick Calvijns segghen daer niet toelaten, daer hy Godes toelaten
van't quade wederspreeckt. Dat moet hy met al de zijnen toelaten: of zy moeten Gode
selve toelaten te sijn oorsaecke of werck-man van de zonde.
b Want datte, zonde gheschiet, is ontwijfelijck. Die doet yemant, dat is de mensch
alleen, sonder God, ende dan doetse Godt niet: maer laetse toe te gheschieden. Of
God self doet, die alleen sonder den mensch, dan doetse de mensch niet, seytmen 't
eerste, so[o] maecktmen den mensch alleen schuldig ende Gode onschuldigh: maer
seytmen het laetste soo maecktmen Gode alleen schuldigh, ende den mensche
onschuldigh aen de zonde ende 'tquade.
Gereform. Calv.
7 Laet God 'tquade sijns ondancx toe, hoe sal hy almachtig sijn? Laet hy't ooc
willens toe, hoe machmen segghen sijn wil niet te sijn, dat gheschiede, 'tgheen sijn
almoghentheyt mach beletten soo hy wilde dat het niet en gheschiede?
a VVant so wy segghen (seyt Sturmi[u]s, A. 103) dat God gheensins de zonde en
wil: Soo moetmen besluyten, datter in de werelt wat geschiedt tot Godes onwil.
Daerom seggen d'onse dat Adam ghevallen zy, na den raet des verborghenen wille
Godes, also dat hy ghevallen is, niet teghen den danck ende wille Gods, maer na den
wille, raedt ende voorsienigheyt Gods, Gode niet alleene toelatende, maer oock niet
willende beletten desen val, den welcken hy langhe van te vooren sagh, ende wat
Go[d] toelaet dat wil hy oock, anders soude hy sulcx beletten, &c. A.E.
artic.1.verklaer.
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D. Coornh.
8 Dit is hier, vj.190, al ten vollen beantwoort. Maer wel aen, was Adam vry voor
sijnen valle, sulcx dat hy het zondigen moght laten: Of most hy nootsakelijck
zondighen ende vallen.
Geref. calv.
9 Hier voor hebbe ick al bekent dat Adam vry was ende het zondighen hadde
moghen laten, v.11.12, iij.66.a, e[n]de dit uyt Peter Martyr, uyt onse Catechismus
ende oock uyt Calvino met Augustino, wiens woorden selve sijn dese, verhaelt by
Calvinum (L.ij,iij,dist.13) luydende aldus: De ghenade (seyt hy) om volstandigh te
blyven, was Adam gegeven, so hy wilde. want hy hadde vryheydt ende macht sijns
willens te stane oft te vallen, A.E.artic.ij.verclaer.
D. Koornh.
10 Adam en is niet volstandigh ghebleven, [m]aer heeft ghezondight, ende is
ghevallen.
Gereform. Calv.
11 Hy is.
D. Koornh.
12 Heeft God sulcx toeghelaten om dat hy niet veranderen en wilde sijn
onveranderlijcke wille, die eenmael van eeuwigheydt ghewilt hadde, dat Adam vrye
willekeure met macht soude hebben, om ghehoorsamende staende te blijven, of
zondighende te vallen: so heeft God niet gewilt dat Adam zondigen soude ende
vallen, ende is Adam dan door't misbruyck sijnre vryheyt te recht schuldigh gheweest
ende straf-waerdigh.
a Maer wildy dan segghen dat God wilde dat Adam soude zondighen ende vallen,
om dat hy sulcx toeliet te geschieden, soo Calvijn ende d'andere dat willen draeyen:
Dan suldy moeten segghen, ende zy alle, teghen heur eyghen seggen, dat Adam vry
was, wederomme nu moeten seggen: dat Adam niet vry was noch dat de genade niet
en was gegheven om volstandigh te blijven: maer dat hy noodwendigh gevallen is,
A.E.artic.3. Ende sult nu also u eygen vorighe leere moeten bekennen valsch te
wesen.
b Maer soo ghy u dat altsamen soudt schamen so suldy onschamelijck moeten
segghen dese Godslasteringhe, te weten: dat Adam, vermits sijn vryheyt die hy hadde,
ooc mede vermogte, so hy hadde gewilt, te wederstaen de almoghende wille Godes:
die, om dat hy Adam het zondighen ende valle[n] toeliet, ooc wilde dat Adam valle[n]
soude, so Calvijn met d'ander hier nu onbedachtelijc anderen leeren teghen de
waerheyt.
c Want wil God selve, dat al 'tghene hy toelaet, gheschieden sal. so heeft hy,
Adams zondighen toelatende, immers selve ghewilt, dat Adam zondighen soude.
Moght Adam dan oock het zondighen gelaten hebben, vermidts sijn vryheyt: so
moght Adam oock belet hebben 'tgheschieden van de Almoghende wille Godes.
Moght Adam dan oock niet staende blijven, om dat Godes almoghende wille wilde,
dat hy zondighen ende vallen soude: so en moghte Adam, als nootsakelijc moetende
zondigen ende vallen, oock geensins vry sijn. Ghy moet dan lochenen uwe Leere,
of Godes almoghentheyt.
Geref. Calv.
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13 Ghy ontkent dan dat Godt soude willen 'tgheen hy toelaet, ende Calvijns
segghen, houdende: Dat de mensche niet door enckele Toelatinghe, maer door
d'eenighe ordeninge Godes tot het verderf is gekomen, L.iij.23, Dist.6.
D. Koornh.
14 Dat moeten zy alt'samen eeuwelijck lochenen, die niet belijden en willen met
openbare lasteringhe Godes, dat Godt selve d'eenighe oorsaecke zy van de zonde,
'tquade ende het verderf.
Gereform. Calv.
15 Maer hoe mooghdy dat bewijsen?
D. Coornh.
16 Aldus: Wie 't verderf wil, die wil oock het eenighe middel daer toe.
Geref. Calv.
17 Alsoo.
D. Coornhert.
18 Dit middel is de zonde die quaet is.
Geref. Calv.
Recht.
D. Koornh.
Soo wilde Godt dan oock de zonde ende het quade, so dit alle uyt de uwen voren
is ghebleecken, vij.62. Nadien nu het willen godes, sijn doen is, ende sijn wille het
vermoghen heeft daer door alle dinghen sijn geschapen: so moetmen volghens uwer
Leeraren leere noodlijck houden: dat God selve d'eenighe werckman ende o[o]rsaecke
is vande zonde ende van't quade.
a Bedenckt duyvelscher lasteringhen godes dan dese is, condy: Die oock de
Manicheen selve sich ontzien hebben den goeden gode op te dichten: 'twelck uwe
Vaders so stoutelijc als godloselijck sich niet en ontsien. Ende dit doen zy alles uyt
heur onvermuftigh vernuft ende onnoodighe volgh-redenen.
b Ende dit teghen Augustinum, die voor u schijnende, een Evangelist is, die schrijft
also: (83. questi.j.quest o) Beter is de mensch die met wil, dan uyt noodsake goedt
is. Daerom most den mensche een vrye wil sijn gegheven. Door eens wysen mans
doen, en wordt gheen mensche argher, &c. Maer God is wyser dan alle menschen,
so wordt dan vele min de mensche argher, door Godes doen, &c. Het is dan door
des menschen willens schuldt, dat de mensche argher is.
c Maer dat voorsz. seggen Calvijns is oock self teghen de openbaere ende claere
woorden des Goddelijcken schrift: Die tuyght naecktelijck dat Godt het quade haet,
Psal.44, 8, soude hy dan doen 'tghene hy selve haet? soo soude men Gode wel ghelijck
maken den ellendighen mensche, die by Paulum totten Romeynen is beschreven,
Rom.7, 19.
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d Maer hoe soud[e] God die goet is quaedt moghen doen? die goede boom quade
vruchten moghen draghen, Matth.7.18. hy is een God die de boosheyt niet en wil,
(Psal.5.5,) die soude hy moeten willen, soo hy wilde dat hy toe laet, ende so hy
eeniger menschen verderven wil, want sonder die en magh niemant verd[e]rven.
c Magh die lieve Godt des onnooselen Adams sondigen, vallen ende verderven
ghewilt hebben: die niet en wil dat de ziele bederve? 2.Reg.14.14. Soude hy zijns
oprechten schepsel doot willen, die oock des zondaers doodt niet en wil? Ezech.18.12.
die ongaerne rechtvaerdelijc wil straffen, soude die van selfs onrechtvaerdelijck
willen verderven? seydt God selve niet van sich selve, ende dat noch by eede,
Ezech.33.11. dat hy des sondaers doodt niet en wil, maer dat hy sich van zyne quade
wegen bekere ende leve?
Gereform. Calv.
19 Hadde God dan niet verordent wat conditie hy wilde dat zijne creatueren souden
hebben?
D. Koornh.
20 Ia hy voorwaer, vryheyt om zijn ghebodt te ghehoorsamen, of dat te overtreden:
straf, wonden ende doot, soo sy overtraden: maer zijn jonste, heyl ende leven, soo
sy hem onderdanigh bleven.
a Maer soo sy door de zonde vielen int verderf, wonden ende doot: voor den
boetvaerdigen beteringhe, genesinge ende het leven, inde ghehoorsaemheyt, lijden
e[n]de doot zijns geliefden soons, daer toe van eeuwigheydt by zijns ontfermende
liefde al gheschickt ofte verordent wesende. Wat dunckt u: is dat niet verordent wat
conditie zijne creatueren souden hebben?
b Neemt hier by noch u Bullingers seggen self: (Dec.iij.Ser.x. Deus ab aeterno.)
c Dese wyse seyt in Ecclesiastico: En seght niet, ick ben afgheweken door den
drang Godes, want ghy en behoort niet te doen 't geen dat hy haet. En wilt niet seggen,
hy heeft my stoten, want hy en heeft den zondaer niet van doen. Of, hy en behoeft de
godlose menschen niet. De Heer haet alle boosdaet, noch die sulckx hanteren en zijn
hem niet aengenaem.
d VVaerom en keren wy onse redeneringhe niet averechts om, ende besluyten so als
de sake is? God heeft van eeuwigheyt uyt zijn goetheyt ende miltheyt, daer door hy
sich self begeert uyt te storten ende allen menschen tot heur saligheyt deelachtigh
te maken, een mensche geschapen tot zynen beelde ende gelyckenisse, maer want hy
voorsagh dat hy soude vallen inde schandelycke dienstbaerheyt, soo heeft hy uyt de
selve zyne gratie ende goetheydt eenen verlosser verordineertt op dat hy also sich
self ons sonde deelachtigh maken: dat wy zyn genade souden prysen ende zyn goetheyt
dancken. Siet daer of Bullingher niet beter en heeft konnen sien waer toe God de[n]
mensch hadde verordent ende wat conditie hy soude hebben dan alle uwer andere
Uaderen [p]artydighe ooghen,
Gheref. Kalv.
21 Maer wat seghdy tot het laetste: dat Godes wil aller dingen nootwet is, met dat
daer by staet. Acht ghy dat ghee[n] antwoordens waerdigh? de onse houden daer
seer veel af.
D. Coornhert.
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22 Sy moghen veel van menschen seggen houden,die weynigh houden van Godes
segge[n] in zijn geschreven woort. Daer vintmen sulcx niet gheschreven, maer
doorgaens het platte jeghendeel. Sonder, veel min tegen, Godes woort en gelden by
my der menschen woorden niet.
a Des niet te min, na dien wy noch komen sullen opte nootsakelijckheyt, so stel
icx hier nu uyte: om dan met een te beantwoorden. Hebdy meer anders, dat brengt
by.
Geref. Cal.
23 Ick sal. Besa mede Augutstini woord[en] geen kleyn aensien gevende, vaert
voort opte selve teghen Castalionem ende seyt also: H.143. Daeromme als ghy leert
datmen de palen, van Gode bestelt, mach overtreden, sonder dat god sulcx wil, maer
toelaet, so beroofdy gode: of van zyn almoghentheyt: of ghy maeckt hem lichtvaerdigh
ende onstadigh, of ghy maeckt hem ten laetsten weder sich selve strydigh.
a Maer alle de stomme elementen berispen met luyder stemmen dese uwe
bla[s]phemie, die, so vele eeuwen in heur staet, zyn ghebleecken, ende belyden dat
zy sonder zynen expressen wille ende bevelen, niet altoos over de linie en mogen
treden. Oock en lieght de helt in Israel niet, ende het en berouwet hem niet,
2.Reg.15.29. want hy en is niet een mensche, da[t] hem wat berouwen soude.
b Ende Paulus seyt, dat het niet moghelyck en is dat het woort godes te niet zy,
Rom.9.6. Maer het soude moeten te niet worden in eenigh deel, waert soo dat oock
het alderminste gheschiede buyten zijn wille, ja oock van die dinghen, die hy niet
simpeylyck en approbeert. Siet, daer hebdy doch een ander van den onsen, met klare
schriftuere teghen uwe meyninghe.
D.V. Coornh.
24 Uan't toelaten Godes is hier voor, vj.173. met sodanighen onderscheyt vant
willen ende niet willen Gods, by my aenghewesen e[n]de metter schrift bewesen:
dat hier onnodigh is een woort meer te bruycken tot wederlegh vande blasphemien,
die Besa daer dicht uyt het ghevoelen, dat ick mede heb te moeten volghen. Dicht
segge ick, te recht, want hy int minste zijn seggen niet en bewijst maer bewijst wel,
dat hy de waerheydt der Godlijcker Schrift pooght te misbruycken, om syn onwaerheyt
te doen geloven.
a Lieve seght doch, wat dient die sproocke Samuels tot bewijs van dat God het
quade niet toe en laet? waer tuyght de H.Schrift dat God het quade (te weten de
zonde) niet toe en laet, maer selve doet? nerghens. Wat noode soudet dan Gode zijn
te berouwen, so hy 'tquade toe liet? heet dat de H. Schrift trouwelijck handelen?
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b S[oo] mede, nopende de woorden Pauli, soude dan Godes woordt te niet sijn, so
God toeliet het quade, dat hy self verbiet, ende daer mede wel claerlijck bewijst, dat
hy niet en wil datmens doe? waer seyt het woordt Godes, dat Godt wil datmen quaedt
of zonde doe? Nerghens. Wijst ons dan een eenigh woordt Godes, dat vervallen
soude.
c Onbescheydelijck voert hy oock inne het stadigh gehoorsamen Godes der
onredelijcke schepselen. Die hebbe een nootwet, de welcke zy gheen van allen en
moghen overtreden: Uolght daer uyte, dat het soo mede is metten redelijcken
schepselen? Is dat zo: hoe komt dan dat eenighe Engelen ende d'eerste Menschen
sulcx hebben vermoghen?
d Dit is gheschiet. Dese hebben gezondight. Heeft dat God self gewilt ende
ghedaen: wie anders dan G[o]dt self, ende niet de mensche, heeft die zonde ende dat
quaedt ghewilt ende gedaen? maeckt Beza so ooc yemant anders dan Godt self
oorsake van't quade ende de zonde?
e Schaemtmen sich dan sulck laster Godt op te dichten, so moetmen toelaten dat
Godt het quade toelaet, maer self niet en wil noch en doet. Niet min lasterlijck is
oock dat segghen Beze, dat Godts woordt te niet soude worden, so daer yet geschiede
buyten Godes wille, oock in den dinghen die hy niet simpelijck en approbeert.
Gereform. Calv.
25 Hoe zoudy dat bewijsen?
D. Coornhert.
26 Aldus. Seght, is de zonde van Gode gheschapen?
Gereform. Calv.
27 Gheensins.
D. Koornh.
28 Alle wat gheschapen is, heeft wezen van den Schepper[,] alder wezen wezen.
De zonde is schepper noch schepsel, zy heeft dan gheen wesen, maer is een ydel
wezeloos niet. Die quaet doet, is of wort quaet. So Godt dan de zonde, die quaet ende
niet is, selve wil, doet of approbeert, so wil ende doet dan God 'tgheen niet is, het
quade ende d'ydelheydt, ende soude self oock moghen niet worden.
a Soude dat een schriftelijck gevoelen sijn van Gode: dat Godt het quade self wil
ende approbeert? Wat gemeenschap heeft het wezen met d'ydelheyt, de goedtheydt
niet het quade?
Gereform. Calv.
29 Dese saecken beginnen mijn begrip te ontrijsen, die ick nochtans onlancx heel
wel waende te verstaen. Onse Sturmius spreeckter vrymoe[d]elijck af, heel breet
ende naeck aldus: A.112.
a Alle wercken aller menschen, ende menschelycke beweghinghen, so inwendighe
als uytwendighe, so goede als quade, het zy dan des ghemoets, des herten, of des
willens, die worden b[e]stiert door des Goddelycken voorsienigheyts kracht ende
werckinghe, so dat zy moeten verkiezen 'tgheen dat Godt wil. Daeromme was oock
Adams herte int vallen, in dat Deel besloten van Gode: Na dese Sproken, Pro.16, 7,
9. Ier.10, 23. Act.17. 28. Psal.138, Pro.21, 1. Hier m[ed]e stemt oock Nicasius,
zegghende: Door dese noodtwendigheydt der Predestinatie Gods heeft Adam
ghezondight, ende is gevallen in de Schulde der Eeuwiger doot ende verdoemenisse,
Oock mede de verworpene, ende sullen noodtwendelyck verdoemt werden, A.B.24,
aenwijsende op Calvijns Instit, L.iij.boeck, 23. cap.dist.7, ende 8, dist.4. Ende noch:
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De verworpen Enghelen, die van natueren goedt sijn gheschapen (f.31) heeft hy
(God) van der Eeuwigheyt verworpe[n] ende totter verdoemenisse ghepredestineert,
ende na dat dese door Godes Predestinatie ghezondight hadden, heeft hyse uyten
Hemel in der Hellen ghestoten, &c. A.B.30.31.
D. Coornhert.
30 Dat sijn lasterlijcke woorden van God: maer hebt ghy die sproken, die Sturmius
daer stelt, op heur plaetsen nagesien met opmerckinghe of zy betuyghen 'tgheen dese
Sturmius daer mede wil bewijsen: namentlijck, dat Godt self alder menschen, soo
wel quade als goede beweginghen ende wercken selve werckt?
Geref. Kalv.
31 Twijffelt ghy aen sijn getrouheyt?
D. Coornhert.
32 Betrout ghy d'ontrouwe menschen in sulcke wichtighe saken so lichtvaerdeijck?
Geref. cal.
33 Brenghen alle ende elck van de selv[e] sproken dat niet mede?
D. Coornh.
34 Niet een van allen. Sy spreecken van Godes bestieren, van in hem te leven ende
beweghen, ende van eens Konings herte te neyghen. Daer isser niet een die seyt dat
God self alle der menschen wercken doet, of veroorsaeckt, niet een daer van 'tquade
of zonde een letter wort geroert.
a So maecktmen van de Godlijcke schrift een mom-aensicht van Godlose opini[e]n,
die men (onder een schijn van waerheyt) den niet erkauwende dierlijcke menschen
voorbrockt. Dat alle der menschen wercken, so wel quade als goede, van de Godlijcke
voorsienigheydt bestiert worden, betuyght de H. Schrift tot vele plaetsen, ende en
ontkent geen Christen: maer onder die schoone waerheyt den menschen inne te
beelden die leelijcke loghen, dat God den menschen (noch onverdorven sijnde als
Adam ende Eva, ende de goede Engelen waren) oock de zonde ende 'tquade ingheeft,
so dat z[yt] niet en mogen niet verkiesen, maer dat zy oock door Godes besluyt vallen
mosten: dat segghe ick is een valsche schijn van de bedrieghelijcke loghen.
b Sulcx betuyght de Schrift nergens: ende moeten alle die ontkennen, die in der
waerheyt God so goet kennen: dat hy alle goet veroorsaeckt ende werckt, ende
gheenen menschen eenigh quaet ingeeft: vele min veroorsaeken of wercken soude.
c Neen, sulcx is niet Godes, maer de duyvels doen ende werc: ende dicht u Sturmius
met sulc sijn hemelsturmen vanden God des hemels, eenen helschen duyvel: die ist,
Sathan
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ist, die als een vermomde Engel des lichts, den onwijsen menschen met zijne logenen
verblint ende duystert.
Geref. cal.
35 Nochtans en meyne ick niet dat Sturmius dat zijn seggen anders ergens uyt
heeft gehaelt, dan uyte schriften vanden Heere Besa. Die schrijft hier af vele tot vele
plaetsen, ende onder meer anderen oock ergens alsoo: P.iij.dist.4.
a God is in zyne raetslagen geheel onveranderlyck: so dat hy daer inne niet
bedroghen noch belet en mach worden, waer door het komt, dat al watter gheschiet,
hy 'tselve van alle eeuwigheyt af heeft ghedecreteert of besloten.
D. Coornh.
36 De sproken beyde by Besa hier tot bewijs zijns voortstels aenghetoghen zijn
beyde te vollen beantwoort in mijn eerste boeck vande Toelatinghe, te weten vant
vallen der musschen (tal 16. ende d'ander van Godes doen aller dingen (tal.53.
a Nopende het seggen hier dat Godes raetslagen onveranderlijck zijn, is niet zijn
maer Godes seggen in zijnen gheschreven woorde, ende houdet da[e]romme voor
ontwijfelijcke waerheyt. Maer zijn bewijs uyt de sproocke totten Epheseren hier
aengetogen, misbruyct hy schandelijck tot een valsche ende wederschriftelijcken
sinne.
b Want heeft God al van eeuwigheyt gedecreteert of ghewilt al datter gheschiet,
geschieden soude: soo moet Besa tegen de waerheyt seggen datter geen sonde
geschiet, nochte noyt gheschiet en is: of hy moet al mede tegen de waerheyt segghen,
dat God ghewilt heeft dat de zonde soude geschieden, die God over al verbiet, ende
dat de zonde niet Adams, maer Godes werck self is.
c Ende moet voort so aen allen zijden tegen de waerheyt strijden, Gode oorsaecke
maken vande zonde, ende boven dien oock dubbel ende strijdigh teghen sich selve:
als die selve doet, dat hy ons verbiet t[e] doen ende 'tgheen hy van buyten schijnt te
verbieden, innerlijcken door zijn almogende kracht beveelt ende nootsaeckt te doen.
d Hoe machmen den waren, goeden ende oprechten God des Hemels lasterlijcker
onwaerheyt, arger quaetheyt ende trouweloser valscheydt opdichten dan Besa hier
doet? dit lasterlijck misbruyck deser woorden Pauli hebbe ick breeder ghehandelt in
mijn voorsz. boeck vande toelatinghe. Maer want ghy moghelijck dat niet en hebt
ghelesen: wil ick sulcx hier, so kort als my doenlijck is, u verhalen, so u dat niet en
verveelt.
Gereform. Calv.
37 Uan dat u boec hebbe ick gehoort, maer 'tselve noch noyt selve ghesien. 't
Uverhael van sulcx sal my lief zyn.
D. Koornh.
38 Besa hadde aengetogen die sproke Pauli, Ephes.1.11. God doet alle dinghen
na den raet zijns willes: om daer uyt te bewijsen dat God self alles doet, oock het
quade sonder yet toe te laten, welck toelaten te gheschieden of het self doen Godes,
verscheyden saken zijn.
a Ghem[e]rckt toelaten is een niet beletten van eens anders werck: maer self wat
te doen, is een eygen werck te benaerstigen. Nu en benaerstight niemant om te doen
worden 'tgeen hy self niet voor goet en oordeelt ende toestemt. Maer God laet somtijts
toe 'tgeen hy niet toe stemt, 'tghene hy damneert ende verwerpt, na Calvijns eyghen
verklaringhe (Le 7. Sermon. de Iacob ende Esau.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

b Daer siet men de meester Calvijn opentlijck belyden dese toelatinghe Godes:
die zijn jonger Besa, ja oock hy selve doorgaens met al zijn konst wederspreeckt. So
oneens is de jongher met de meester, ende dese met sich selve. Wie oordeel hebbende,
mach sodaniger leeraren leeringhe ghelooven?
c Maer de Godlijcke schrift tuyght opentlijck dat God eenighe dingen toe laet, die
van selfs zijnen wille niet en zijn. So heeft hy toegelaten onsen eersten ouderen het
eten van de verboden a vruchte, den Ioden een b Koning, ja oock een c scheybrief,
den vyant des d onkruyts sayen, ende anderen anders meer, a Gene.3.6. b
1.Reg.8.6.7.8. c Matt.19.8. d 13.30.
d Dat alles tuyght de Goddelijcke schrift: ende dat wederspreeckt Besa (H.108.
zijn zy oock wel bedacht die van Godes doen self den menschen teghen en de boven
Gode self ghelooven? sonderlinghen noch na dien nootsakelijck uyt het segghen
Bese volght, dat God selve werckman ende d'eerste oorsake is vande zonde ende
'tquade?
e Want wie anders mach dat zijn dan God self soomen seyt dat God self alle doet
(niet altoos toelaet) datter gheschi[e]t? ende so men kent datter sonde gechiet, wie
mach dat dan oock ontkennen?
Besa meynende die plompe Godslasteringhe te verschoonen, bestaet te subtiliseren
ende een onderscheyt te maecken tusschen het wercken Godes door, ende zijn wercken
in, den quaden. Maer wat mach hem die spitsvoudigheydt van zijn soo grove
blasphemi[e] Godes verschoonen?
f Doet God dan oock selve niet dat hy door een ander doet? seyt Besa, F.f.130.
niet, wat yemant door middelen doet dat hy dat oock doet? so God self de Ioden, als
zy noch zijn goede ende onnoosele schepselen waren, uy[t] schapen verandert heeft
in wolven, om zijn onnosel lammeken (Christum) te vermoorden: (so Besa dit werck,
hy Gode alleen geheel toeschrijven[d]e duydet) wie anders sal dat moordelijck werck
aen Christum dan gedaen hebben, dan God selve? magh den liefhebbende Gode ooc
felder ende lasterlijcke wreetheyt opgedicht worden?
g Om sulcke blasphemie Gode op te leggen met eenen valschen schijn der
schriftueren, misduydet Besa dese woorden Pauli: niet jege[n]staende die daer niet
een woort en spreect van yet quaets, maer niet dat van Heylighheyt, van liefde ende
andere Godlijcke saken, die God werckt in zijnen heylighen, Isai.26.12. Psa.36.5.
Gal.2.20.
h Soude daer uyt moghen besloten worden, soo dat Besa hier blindelijck bestaet
te [d]oen, dat de goede God het quade altsamen oock selve doet, werckt ende
veroorsaeckt in
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den Godlosen? neen, van die goede boom en komen gheen quade vruchten, Matt:
12.33. dat is onmoghelijck.
i Besa is orghvuldigh (so hy sich ghelaet) voor d'eere Godes, meynt datmen Gode,
met Epicuro een trage ledigheyt opdichten, of hem van zijne almogentheyt beroven
soude moeten: so men gheloofde datter yet, soo wel quaet als goet, ter werelt
gheschiede, dat God niet self en wilde noch en wrochte. Dit is waerlijck wel een
onnutte sorge.
k Want niet minder goet en ist datmen ledigh sy int quade, als datmen besigh zy ende
doende int goede te wercken. Soo en is oock quaet doen geen moghentheyt, maer
rechte kranckheydt, want God, diet al vermagh, en vermach 'tquaet doen niet, vermidts
zijn onghemeten goetheydt. Dat onvermoghen betuyght zijn almoghentheyt ende is
Godes hooghste eere: ghelijck der liefden hooghste lof oock is, dat sy niet en mach
haten.
l Mach dan Godes goetheyt niet quaets altoos doen: so moetmen nootlijck besluyten,
dat God niet quaets altoos en doet, maer stille nde ledigh is int quaet te doen, of te
veroorsaken. God haet het quade, Psal.44.8. so mach hy geen wil hebben om yet
quaets te doen. Mach oock yemant den almachtigen dwinghen om teghen zijn wille
het quade, dat hy haet, te doen?
m Boven alle sulcx, so moetmen segghen: indien Adam niet altoos en mochte doen
buy ten Godes wille, door zijn toelatinge: soo en heeft hy niet moghen sondigen,
noch ghesondight. Maer dit blijckt opentlijck valsch inde H. schrift. Heeft God dan
oock dat sondigh werck in of door 'tis hier alleens) Adam self ghedaen? wie anders
dan God selve mach dan ghesondicht hebben?
n Soo sietmen hier noch al mede, dat Besa, poghende sonder noot, int lochenen van
Godes toelatinghe vant quade, een gewaende Godslasteringhe te vermijden, valt in
grove ende nootvolghelijcke lasteringhe Godes.
o Wilmen het woordeken, al, in dese sproke Pauli, so onbescheydelijc teghen de
naecte ommestanden, trecken op allen dingen, niet over al uytghenomen, so Besa
hier opentlijck doet, men sal van ghelijcken moeten houden dat de Apostelen alle
dinghen, niet uytgenomen, wisten, Ioan.15.18. dat alle de Ioden, niet een
uytghenomen, uytginghen uyt Iudea ende Ierusalem tot Ioannem ende van hem
ghedoopt waren, Mat.3, 5. dat alle vleesch, oock Koeyen ende Paerden vleesch: niet
uytgesondert, den H. geest ontfing: Act.2.17. dat alle menschen, niemant buyten
gehouden, in Christo levendigh worden, 1.Cor.15.22. dat alle vleesch dat leven hadde,
Noe met zijn ghesinde ende dieren in d'Arcke, daer mede inne gerekent zijnde, inde
sontvloet is verdroncken, Genes.6.17. dat alle dinghen, ende daer onder de duyvelen
mede begrepen zijnde, nieu gheboren zijn, 2.Cor.5.17. dat Paulus in allen dinghen,
niet altoos uytghenomen, oock niet hoerderye, dronckensckap, etc. eenen yeghelijck
behaegde, 1.Cor.16.33. ende dat alle menschen, daer onder oock de onboetvaerdige
Godlosen self als die zijn gherestaureert, mede sullen saligh wesen.
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p Alle sodanige met veel meer andere sulcke lelijcke ende onware sake salm[e]n
moeten gelooven waer te zijn, so men dese valsche glose Bese opte voorsz. woorden
des Apostels voor waerheyt wilde toestemmen.
q Dit laetste stuck volght het versken, dat Besa hier toe voort brengt. Dat en sal hy
niet toelaten (ende dat te recht) gheduydet te worden op allen menschen, maer
alleenlijck opten verkorenen. Want dat is daer oock des Apostels meyninghe. Met
wat schijn van waerheyt mach hy dan het navolghende woordeken, al, trecken oock
opter verwerpelingen sonden?
r Wie sagh oyt schriftuerlijcke sproke onschamelijcker misbruycken, om een valsche
opinie waer te doen schynen dan u Besa hier onlochbaerlijcken doet? ende soude
hier inne noch yemant sulcx verstaende Bese so plompen onwaerheyt door zijn valsch
duyden der H. Schrift gheloove moghen gheven? dat mach ick niet gheloven.
Geref. cal.
39 'tEn is Besa alleen niet die de voorseyd sproke so verstaet, maer oock mede
meer anderen vanden onsen, als Sturmius, Calvinus, etc. als ick nu betoont hebbe,
maer oock mede Augustijn selve, so zijne woorden mede brenghen: dat Godes wille
een noodtwet is der dingen.
D. Coornhert.
40 Ia der dinghen die goet zijn, maer hy en seyt niet (als u volck) alder dingen, so
wel quade als goede, wat helpt u dan Augustini seggen? die en verstaet daer niet
mede [d]e quade dinghen. Ende of hy sulcx al daer by mochte meynen, soo en wil
A[ugu]stijn, self niet gelooft zijn buyten, veel m[i]n teghen, de H. Schrift.
Geref K.
41 Waer blijcket dat Augustinus met de voorsz. zijne woorden, de quade wercken
of zonden der menschen niet en heeft ghemeynt?
D. Coornh.
42 Daer hy dit schrijft: Ten is oock niet te+ twijfelen, of God en doet oock wel int
toelaten va[nde]n dinghen die qualijck geschieden. Hy en seyt niet als ghyluyden +Enchir. ad Laur. cap.92.
int doen, maer int toelaten. Augustinus dan seyt, daer teghen lochent ghyluyden, dat
God het quade toe laet. Dat is gheseyt ende bewesen van Augustino die door ende
door Godes toelatinghe van't quade leert.
a Nopende Sturmij vermetele onwijsheyt heeft nu al haer eyghentlijcke antwoorde,
maer dat Calvijn dese sproke Pauli voorsz. self mede heeft willen trecken tot die
Godslasteringhe opinie dat God self alle dinghen, oock de quade, doet ende
veroorsaeckt, is om
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zijn ghewoonlijck misduyden der Schrift niet te verwonderen. Ghemerckt hy ooc
selve dese selve sproke recht anders (namentlijck vande goede gaven Godes ende
werckingen alleen, so de waerheyt oock is) wel duydelijc heeft beduydet: so hy door
zijn dicmael schrijven niet alleenlijck plattelijck tegen sich selve, maer oock tegen
de H. Schrift selve, die hy uyt wil legghen, my nu al ghewoon ghemaeckt heeft zijn
wijse te zijn, dat hy de H. Schrift buyght na zijnen hoofde, maer niet zijn hoo[f]t na
de Schriftuere.
Geref. Calv.
43 Hoe lichtelijck seghdy dat?
D. Koornh.
44 Merckt hoe lichtelijck ick dat bewijse. Calvijn schrijvende tegen de Libertijnen,
die mede dese woorden Pauli, Eph.1.11. tot de selve opinie, als de uwe misbruycken,
namentlijck dat God self alles doet, ooc mede de sonde ende 'tquade, schelt heur hart
daeromme, ende seyt also: Advers.Libertinos, pag.91.verso.
a Maer seggen sy, de Schriftuere verkondight dat God int alghemeen alle dinghen
werckt in allen. Ick antwoorde dat zy de Schriftuere verkeerdelijck ende valschelijck
daer toe (namentlijck dat God oock doodtslagh, hoerderye, etc. selve doet) te passe
brenghen, ghemerckt als Paulus dese sproke ghebruyckt, alleenlijck spreeck vande
gaven des H. geest, 'twelck oock de plaetse self genoegh betoont: alwaer hy den
Corinthiers vermaent die wel te ghebruycken, alsoot gaven Godes zijn.
b Want so hy seyt, niemant en mach een eenigh woort tot Christi lof voort brengen,
dan spreeckende door den H. geest, van wien alle goede dinghen voortkomen. Ende
seker, soo veel het goede beroert, dat lyden wy seer gaerne dat gheheelijck Gode
toegheschreven werde.
c Maer hoe sullen sy betonen dat het quade uyt Gode wert gheboren? waer sullen
zy bewijsen dat God steelt inden dief? dat hy in den rover ende moordenaer den
onnoselen doot slaet? Also en verschoonen sy met dese deckmantelen niet alleenlijck
niet, heur blasphemien, maer sy vermeerderen die krachtelijck ende maken die noch
de helft te swaerder.
d Dat schrijft u Calvijn, ende daer mede bewijse ick so lichtelijck als warachtelijck
dat hy de Goddelijcke schrife zijn opinie onderwerpt, maer dese niet onder de heylighe
Schriftuere. Dat heet zijn setel stellen inde heylighe plaetsen ende metten
menschelijcken vernuft over 't Godlijcke verstandt te heerschappen, wat hebdy hier
teghen te segghen?
Gereform. Calv.
45 Dat ick wel soude wenschen hem selve hier tegenwoordigh daer op te horen.
D. Koornh.
46 Het is een selve sproke die Besa opentlijck met, ende Calvijn wat schalckelijcker
zonder aenwijsinghe der plaetsen oock beyde [s]elve misbruycken, omme daer mede
te bewijsen het selve, dat de goddeloose Libertijne[n] daer mede pogen te bewijsen,
namentlijck, dat God selve het qu[a]de doet.
a Calvijn zijn eygen ende Bese doen inden Libertynen berispende, ende dat met groot
recht, seyt dat sy die Sch[r]iftuer verkeerdelijc misbruycken: also Poulus daer niet
en spreect van quade dinghen, maer vande gaven des H. geests: ende dat sy
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Li[be]rtynen: bestaende met sulcken valschen dec[k]-[m]antel heur blasphemien te
verschoonen, de selve verlelijcken ende dubbeleren.
b In alle 't welcke Calvijn niet en schrijft dan loutere waerheyt tegen den Libertynen
die sulcx doen. Moet dan [m]ede alle sulck segghen Calvijns oock [n]iet loutere
waerheydt zijn, teghen Calvij[n] selve, teghen Besam selve, teghen Sturmium ende
alle sodanige heure ae[n]hangeren sel[ve], na dien sy selve mede leeren 't selve dat
de Libertynen leeren, al ist schoon wat bedecktelijcker, ende dat onder het valsche
Mom-aensichte van die selve sproke Pauli ten selven eynde te misbruyc[k]en?
c So [ye]mant hier nu seyde, dat de groote maer konstighe Libertijnen, de kleyndere
ende botter berispten, om niet inden gront haerder leere eens te schijnen: lieve segt
doch, du[n]ckt u da[t] Besa, die op zijn meesters borste langhe heeft gheleghen, den
selven: zynen meester, ende sich self in hem oock soude m[o]gen verschonen van
gesaeyt te hebben dat duyvelsche zaet der Libertinerye? vermooghdy sulcx, spreect,
ick hoore toe.
Gereform. Calv.
47 Ick vermach dat so weynigh by heur te ghelijcken, als icx gaerne Besam selve
soude hooren doen. Doch dunckt my dat sy sich al eenighsins met redene zouden
mogen verschoonen.
D. Coornh.
48 In so wichtige sake en gelt gheen menschelijcke redene tegen de Goddelijcke
schriftuere. Des niet jeghenstaende laet hooren die redene.
Gereform. Calv.
49 Calvijn schrijft, so Besa verhaelt, H. 107. dat de boosdaet sulcx wort gerekent
om 'tquade eynde daer 'tselve toe streckt. Soo Besa sich self mede voorder verklaert,
F.124.125. dat in desen de wille Godes aengemerckt zijnde, het quade oock ten
goeden eyde streckt, alhoe wel dat van selfs quaet is, ende dat het goet is, datter
quade dingen zyn, want God en soude anders niet toe laten datter quaden zyn, &c.
a Daer mede stemt oock Sturmius, A.103. schrijvende: God wil de zonde, vermits
zyn decreet, om wat anders willen: soo veele als hy ghewilt heeft, dat gheschieden
soude. Hy wilt om het goets willen datter uyt volgt te weten de executie vande
Godlijcke rechtvaerdigheydt ende bermhertigheyt. In sulcx stemt oock P. Martyr.
Clas.1, loc.xiiij:dist.32. ende Clas.iij.loc.j.dist.37. oock Calvijn Instit.iij.boeck,
xxiij.cap.dist.8. seggende: Om dat God dat (te weten den val van d'eer ste menschen)
oordeeld[e] also nut te syne, etc.
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om dat hy sagh dat de eerlijckheydt zijns naems daer door te recht verklaert wort.
b Daer meyn ick immers dat ghy redene ziet, genoeghsaem tot bewijs, dat het quade,
al wil ende doet het God self, gheen quaedt en is over Godes zijde, overmidts hy dat
ten goeden eynde doet.
D. Koornh.
50 O schandelijcke verschoninghe Godes, dat God selve het quade soude willen
ende doen, op datter goet uyt soude komen. Rom.3.8. so soude der Tyrannen Christen
dooden voor heur geen quaet doen zijn:gemerckt sy dat doen (so Christus seyt,
Ioan.16.2. op datter goet uyt kome, namentlijck een dienste Godes, want sy meynen
Gode een dienst daer aen te doene.
a So hebben dan oock de Catolijcken, ja oock die van Geneven selve, ende die van
Bern, doodende, die sy meynden ketteren te zijn, over heur zijde wel daer aen ghedaen,
al warent oock Christenen gheweest die sy dooden, ghemerckt sy dat ten goeden
eynde, te weten, tot Godes eere ende dienste, hebben ghedaen.
b So en hebben dan oock Achaz [e]nde Manasses, 2.Par.28, 3, 33, 6. die heur
kindere[n] doort vuyr Gode opofferden, gheen qua[e]dt maer goet daer aen ghedaen:
want zy met sulcke moordelijcke offerhanden Gode een dienst meynden te doen.
c Souden dan sulcke wederschriftelijcke redenen het lasterlijck leeren uwer leeraren
eenighsins moghen verschoonen? niet en mach 'tselve leelijcker ende vuylder
bekladden ende te schanden maken.
Gereform. Calv.
51 Menschen moghen missen in heur meninghe, soo sy oock meest doen, maer
God geensins.
D. Coornhert.
52 Daerom en magh oock God gheensins voor goet oordeelen: dat hy zijn
goedtgeschapen Adam, eer hy yet quaets ghedaen hadde, self quaet soude maken
ende verderven: Onmoghelijck is ooc dat eenigh goet ding door des genes doen die
goet is, quaet soude worden, soo hier nu al, ix.18.v. met bundighe waerheyt uyt
Augustinus self is ghebleken.
a Maer hebdy oock ghemerckt dat Beza daer int wederspreken vande toelatinge
Godes, de selve daer teghen weder ope[n]tlijc ende buyten zijn weten belydet?
Geref. Calv.
53 Waer goet hy dat?
D. Koornh.
54 Met dese zijne woorden selve: want God en soude niet toelaten (te weten soot
niet goet ware) datter quaden zijn. Hy en seyt niet God en soudet self niet maken,
maer hy seyt, Go[d]e en soudet niet toelaten datter quaden zijn.
a Dat seyt oock Augustin[u]s, als nu is gesien tot veel plaetsen. Die schrijft oock
(de bono Perseverantiae, Lib.ij.cap.vj.) datter niet en gheschiet, dan dat God self
doet, of dat hy toelaet te gheschieden. Nu laet (na Bese eyghen bekennen al hier)
God het quade toe, doet het God self, so en laet h[y]t niet toe, maer laet hyt toe, soo
en doet hy't self niet.
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b Dit wederspreeckt Beza al aen een, soo wederspreeckt hy sich self daer ope[n]tlijc
van een selve sake, nu ja, dan neen, seggende: verdienen soodanigher oock gheloo[v]e
by den menschen?
c Som[m]a, laet God het quade toe, so dat hy't selve niet en doet, welck toelaten Besa
hier toe laet: so is u leere sulcx lochenende opentlijcken valsch. Wildy die waerheydt
niet belyden, maer seggen (soo ghy oock doet) dat God het quaedt niet toe en laet,
maer selve krachtelijck doet, soo moet ghy segghen dat God het quade wil, ja oock
selve doet, want het willen van diet al magh, is doen self.
Gereform. Calv.
55 Dat sy verde schrijft Besa (E.12.5. want dat is van alle Godslasteringhen
d'aldergrouwelyckste, maer toeft een weynigh lieve, tot dat ick verklare 'tgene ick
so warachtelyc ende Godvruchtelyck hebbe gheseydt, datmens niet en mach lochenen,
sonder te ontkennen dat God des werelts rechter is.
a De name des willens wert somtydts in een seer breede betekeninghe verstaen, voor
'tgene dat God decerneert, met wel[c]ke betekeninge men gantselyck moet segghen,
dat God alle alle dinghen wil, dat is: datter niet en magh gheschieden, dat God niet
en wil dat geschiede, of dat God niet almachtigh en is, so daer yet, hoe luttel dat
oock zy gheschiet, dat God niet en wil, dat sal gheschieden.
b Siet dat is Bese eygentlijcke meyninge vanden quaden dingen.
D. Coornh.
56 Nopende Bese bekentenisse van dat het d'aldergrouelijckste [Go]dslasteringhe
zy, datmen seydt dat God het quade wil, is de waerheydt: neemt oock daer voor aen,
ende segge hem aen, Calvino aen, ende allen d'andere uwe leeraren met heur in dese
leere eens ghesint wesende: dat sy leeren daer uyt sulcke grouwelijcke
Gods-lasteringhe nootsaeckelijcken volght.
a Dit is nu al dickmalen onder onse t'samenspreken mede ghebleecken, ende sal noch
blijcken, ende sal noch meer blijcken, oock selve noch in dese woorden Bese, by u
nu voortghestelt, inne-houdende: dat God alle dinghen wil, dat is datter niet en magh
geschieden dat God niet en wil dat gheschiede: of dat God niet almachtigh is.
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[c] Alsoo segge ick voor 'teerste onlochbaer te zyn dat in Adam, als hy noch
onbedroven was, quaet is gheschiet waer door hy quaet is gheworden. Behalven dat
so tuyght oock de H. Schrift, Psal.5.5 dat God, een God is die geen quaet en wil:
ende dat een goede boom ghee[n] quade vruchten en mach voort brenghen. Matt.7.17.
d Dit quaet dat gheschiet is, ende voortgebracht, is de quade vrucht ende 'tquade
werck van Adams wandelbare, quaet wordende, of van Godes onwandelbare
goetwesende, wille: s[u]lcx dat Adam dat quaet self heeft ghewilt, sonder ende buyten
Godes wille, of dat het God self heeft ghewilt buyten ende sonder Adams wille.
e Seghdy 't eerste, soo heeft God dat quaet werck Adams niet ghewilt noch
veroorsaect, maer heeft dat toegelaten: om niet te veranderen zijn eeuwighe wille,
waer door hy gewilt hadde dat Adam vrye keur ende macht soude hebben om te
vallen of staende te blyven.
f Maer seghdy het laetste, namentlijck dat God self wilde dat Adam quaet doen
ende quaet worden soude: so spreeckt ghy tegen de waerheyt der klare schrift, die
vande goeden Gode tuyght, dat hy gheen quaet en magh willen.
g Hoe soude hy, die de goetheydt selve is, quaetheyt moghen willen, voortbrengen
of veroorsaken? machmen van doornen gheen druyven pl[u]cken: ende soude men
van druyven doornen mo[g]hen plucke[n]? Mat.7.16.
h Ghyluyden moet dan segge[n] dat Adam gheen quaet en heeft ghedaen, ende sult
da[n] de H. Schrift moeten logen-straffe[n]: of ghy moet segghen dat God selve
'tquaet heeft ghewilt ende ghedaen, ende sult dan de Godlijcke [n]atuere 't quaet
moeten toe schrijven, 'twelck een grouwelijcke Gods-lasteringhe is. Ende dit zy nu
ghenoegh tot bewijs dat de goede God gheen quaet heeft mogen willen: vermidts
sulcx hier voor genoegh af is ghebleken.
i Nu koom ick a[e]n Bese voorghestelde ongheschic[k]theyden. Die doch by my
in onse derde ghesprake tal.53. nu al te vollen zijn beantwoort. Nopende d'eerste,
dat God niet almachtigh zijn en soude, indien daer yet g[h]eschiet, dat God niet en
wil dat geschieden sal, en sluyt niet altoos.
k Want doe God eenmael wilde dat Adam keur ende macht soude hebben om Godes
ghebodt te gehoorsamen ende staende te blyven, of dat te overtreden ende te vallen,
doe gaf Godes wille self Adam macht om te doen dat God niet en wilde, ja dat hy
hem verboot.
l Dese vryheyt des eersten menschen leert u Catechismus, leert u Calvinus, ende
leert al zijn aenhang selve. Soo voor nu al is ghebleken, v.11.12.iij.68.9.56.9. seght
nu doch, ick bids u, maeckte God daer mede, dat hy met zijnen wille Adam die macht
ende vryekeure gaf om buyten of sonder Gods wi[lle] te sondigen, sich selve
onmachtigh? of benam hy hem selven daer mede zijn almogentheyt? siet wat onwijser
bewijs Beza voortbrenght uyt zijn duyster vernuft, teghen de klare G[o]dlijcke schrift,
om zijn Godlasterlijcke opinie staende te houden.
Geref. calv.
57 Wy en doen niet recht dus diep te waden inde grondeloose diepte vande wille
Godes, wy en behooren niet (schrijft Calvijn, L.iij.23.dist.5. te disputeren vande wille
Godes of hy rechtvaerdigh is of niet, want so dickmael als vande wille Godes wort
gesproken: so wort onder synen name de opperste reghel der rechtvaerdigheyt
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genaemt, ende schrijft noch elwaerts, N.53. dat Godes wille d'opperste ende beste
regule is van oprechtigheyt. De selve schrijft noch, L.iij,23.dist.9.
a De verworpene willen sondighende onschuldigh zijn, om dat sy den noot tot
zondighen niet en konnen ontgaen: voorneemlyck dewijle hem door de ordeninghe
Godes sulcke noot opgheleyt wort. Maer wy segghen, dat sy daer door niet te recht
ontschuldigh en worden, want de ordeninghe Godes, door de welcke sy klaghen dat
sy daer door tot het verderf verordent zijn, heeft haer rechtvaerdigheydt, dewelcke
ons wel onbekent, maer nochtans seer seker is.
D. Koornh.
58 Ons gheschille is, nu of de wille Godes self alles wil ende doet, niet over al
uytgenomen, ja oock niet het quade self of de sonde, die daer gheschiet. Ende want
het quade ooc gheschiet, soo wort gheseydt uyt sulcke uwe leere nootlijck is te
volghen, dat God selve oorsake ende werckman zy vant quade of de zonde.
a Dit bekent Besa self oock (ix.55. een grouwelycke lasteringhe Godes te zijn. Die
schaemdy u te belijden, dat uyt u leere moet volghen, wederspreken en mooghdy't
niet) dat doet u met Calvino, anderen verbieden vande wille godes te disputeren, of
die rechtvaerdigh is dan niet.
b Dat waer oock onnodigh, so wy bleven by de wille ende rechtvaerdigheyt godes,
die god selve ons in zijnen gheschreven woorde klaerlijck heeft gheopenbaert, maer
die vindy over al teghen dese uwe opinie vande Predestinatie te strijden. Dat doet u
luyden verlaten de voorsz. gheopenbaerde wille ende rechtvaerdigheyt godes: omme
u te behelpen met een ander, die verborgen is.
c Maer te vroegh zydy op om van god[es] verborghen willens rechtvaerdigheyt te
disputeren: sonder eerste te bewijsen datter een verborghen wille godes is, die self
alles, soo wel quade a[l]s goede wercken, doet, niet uytg[h]enomen: van sulcken
wille godes tuyght de H. Schrift nergens. Dit weet u volck wel. Daerom noemen sy
dese voorschreven wille godes de verborghen wille godes.
d Lieve seght doch, is sy verborghen, wat weten sy dan dat sy is? immers hoe
moghen sy die self bekennen datse verborgen is, weten hoedanigh dat sy is? ende
op sulcke hem self bekende blinde onwetenheyt bouwen sy heur leere, ende leden
als blinden heur navolgende blinden blindelijck in blintheydts verderfgraft.
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Geref. calv.
59 Neen so niet, maer uyt vaste redeneringhe, die niet en mach feylen, te weten
dese: soo de doender is, so is oock zijn werck ende so de boom is, so zijn oock hare
vruchten. Nu ghetuyght de Godlijcke schrift doorgaens dat God rechtvaerdigh ende
goet is. Moet dan niet nootlijcken waer zijn, al is ons de wille Godes verborgen, dat
nochtans zijn wille ende wercken: als de vruchten zijnde, rechtvaerdigh ende goet
moet zijn? mach yemant dat wederspreken?
D. Koornh.
60 Neen, met gheen waerheyt. Maer men wederspreeckt met waerheyt, u volcx
versieringhe, dat God het quade wil ende doet, ende daeromme ooc, dat God selve
niet alles en doet datter gheschiet. Kendy niet dat God ons in zijn gheschreven woort
gheopenbaert heeft, hoedanigh zijn rechtvaerdigheyt ende wille totten menschen is?
Geref. calv.
[a] Wy doen.
D. Coornh.
b Dat die gheopenbaerde zijne rechtvaerdigheydt ende wille also inder waerheydt
is, ende niet anders dan God die in zijn beschreven woorde heeft gheopenbaert?
Gereform. Calv.
c Ia.
D. Coornhert.
d So moet dan de verborgen wille Godes die ghy voort brenght, recht anders te
zijn dan de gheopenbaerde inde H. schrift, valsch ende onwarachtigh zijn.
e Wildy dese uwe grove dolinghe dan noch niet eens mercken? wildy niet mercken
dat ick jeghen u voorschreven valsche redeneringhe, met oprechter waerheyt mach
besluyten aldus:
f De ware rechtvaerdigheyt Godes, waer na God rechtvaerdigh met recht wort
ghenaemt, en doet noch veroorsaeckt geen quaet noch zonde altoos. Dus volght
noodtlijck dat God gheen quaet noch zonde altoos in yemanden doet of veroorsaeckt,
nochtans geschieter quaet of zonde: Godes wil en doet dan niet alle datter gheschiet.
U leere houdt nochtans so. U leere is dan valsch ende onwaerheyt.
Geref. K.
61 Ghy maeckt dese saecke dus valsch ende laterlijck. Souden de onse dat oock
niet eens ghemerckt hebben. Ten zijn gheen beesten gheweest. De Heere Theodore
de Beza, so vermaerde ende hoogh-gheleerde man, en heeft niet sonder redene
geschreven, F.123.
a Datter niet altoos en geschiet buyten Godes wille ende weten (dats roeckeloos ende
by gheval) maer so alst God van eeuwigheyt heeft ghewilt, schickende
aldermachtelyckste ende aldercrachtelijckste alle de middelsaken, so dat die
nootsakelyck, so vele zyn decreet of wille aengaet, tot heuren gedestineerden eynde
komen, sonder dat hy nochtans daerom een wercman of toestemmer eenighs quaets
is. VVant hy altydt alder rechtvaerdelyckste doet, het sy dan oock door wat
gereetschappen of instrumenten hy zijn werck volvoert.
b Daer schrijft hy noch al mede dat het god doet, maer seyt daer by immers wel
uytdruckelijc, dat mooghdy niet ontkennen, dat God des niet te min gheen werckman
of oorsaker van't quade is.
D. Koornh.
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62 So seyt hy doch, oock Calvijn ende alle heuren aenhangeren. Maer hoor nee[n]
seggen tot een selve werck daer sy oock ja toe seggen, en maect sulck ja geen neen,
indien het ja seggen waerheyt is. Menschen woorden en veranderen der dinghen
nature niet.
a Of men van een siecktgeneser met waerheyt seyde, hy heeft veele menschen
venijn inne ghegheven, ende midtsdien vele gedoodt: maer des niet te min en is hy
geen wercman of oorsaker vander vergifter luyden doodt: Lieve seght doch, soudy
sulck zijn segghen moghen gheloven?
b Is elck niet een werckman ende oorsake van zijn selfs werck? doet het God selve
al datter gheschiet, soo doet de mensche niet. Doet de mensche dan selve ooc yet,
dat God niet en doet: so en doet het God niet al datter gheschiet.
c Daer gheschiet sonde ende quaet. God, seydt Besa ende uwe leeraren, doet al
datter gheschiet. So doet de mensche zonde noch quaet, maer God diet al doet. Of
wildy nu seggen dat het God niet alles en doet, of oorsake is van alle datt[e]r gheschiet,
maer alleen vant goede?
Geref. calv.
63 Neen, ick mach niet lochenen 'tgeen warachtich ende my voor sulcx kenlijck
is, maer de Heere Besa schrijft aldus: I.ij.cap.j.prop. De weghen Godes almachtigh
zyn gans niet te ondervinden, sonder wiens eeuwigh ende onveranderlyck voornemen
ter wereldt niets van yemants en gheschiet, noch int algemeyn, noch int bysonder,
oock die dingen niet uytghenomen, die boos ende midtsdien verdoemelyck zyn, niet
so veel die vanden goeden ende altydts rechtvaerdighen God verordineert werden
[m]aer so veel als die vanden duyvel ende andere boose instrumenten geschieden.
Ende, Gods eeuwigen raet voornemen ende wille is de fonteyne van alle oorsaken,
in de lijst.
a Daer siedy immers mede noch zijn meyninghe te wesen dat God het boose
ordineert: maer dat sulcx vanden Duyvel ende boose instrumenten geschiet. Segt nu,
houdy het ordineren Godes vant quade ten goeden eynde voor quaet doen?
D. Coornhert.
64 Neen, maer voor goet doen ende voor een werck dat Godes Almogentheydt,
wijsheyt ende goetheyt wel betaemt. Maer seght ghy, soo god self niet en doet die
boose ende verdoemelijcke dingen, maer die alleenlijc ordineert: mooght ghy, Besa,
of anderen dan oock met waerheyt seggen: dat god self doet al de dinghen die ter
werelt gheschieden?
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a Adams sonde is geschiet. god heeft die ten besten eynde gheordineert. Is dat
ordineren godes, self godes werck vande zonde: hoe macht Adam ghedaen hebben?
hevet dan ooc Adam ghedaen, hoe macht god self ghedaen hebben? hoe mach dan
god self doen al dat ter w[er]elt gheschiet? so komt de loghen over allen zijden te
kort uyte ende in schanden.
Geref. Calv.
65 My dunckt ghy niet en merckt op dese woorden Bese, daer by staende, maer
alsoo vanden duyvel ende van andere boose instrumenten gheschieden.
D. Koornh.
66 Veele meer dan ghy meynt. My is niet onbekent dat Godes wijse goetheydt de
boose instrumenten so wel als de goede oock wijselijck ten goeden ghebruyckt. Soo
ghebruyckt God den boosen Enghel tot rechtvaerdighe straf aen den Godloosen
Achab, 3.Reg.22.22. daer hy den goeden Engel besighde tot de eeren-bootschap aen
den eerwaerdighe Maget de Moeder, Mat.1.26.
a Maer voor dat die Duyvel quaedt was, gheschiede zijn quaet worden. Seght nu
dede God self dat werck vande Duyvel tot een quaet instrument te maken, ende niet
de Engel: of dede dat de Engel ende niet God? segdy het eerste, wie anders dan Gode
maect ghy met Beza ende de uwen werckman ende oorsake vant quade? seghdy dan
oock het laetste, hoe mooghdy dan seggen dat het Godt self alles doet, oock het
quade, ende niet altoos toe en laet?
b Maer scheydende vande gheschiedenisse des Hemels ende der Enghelen, kome
ick opter aerden totten menschen. Onse eerste ouderen waren goede instrumenten
van den goeden Gode goet ende wel gemaeckt. 'tIs gheschiet dat sy quaet zijn
gheworden, ende dat door een quaet werck. Dede God self dat werck so en deden
zijt niet, so is God self, niet zy, oorsake van dat quade.
Hebben sy dat self heur selve ghedaen, soo hevet God niet ghedaen: ende dan
moet ghy u beyde opinien belyden valsch te zijn, ende segghen dat God selve niet
al en doet dat ter wereldt gheschiedt: ende dat God het quade niet self en doet, maer
toelaet te gheschieden.
Gereform. Calv.
67 Daer Besa den Duyvel een boos instrument seyt te wesen, gheeft hy klaerlijck
ghenoegh te kennen, dat niet God, maer de Duyvel oorsake ende werckman is geweest
van 'tquade ende zonde onser eerste ouderen. Mooghdy ontkennen de Duyvel het
middel ende instrument geweest te zijn van heur sonde ende quaet worden?
D. Koornh.
68 Ick en heb des wil noch macht. Dit quade intstument en bruyckte sich self niet
ende en worde tot dat verderf Adams ende Eve van Gode niet ghebruyckt: of Godt
ghebruyckte het tot heur beyder verderven:
a Ghebruyckt God dat niet, so was God gants ledigh sonder selve yet tot dat
verderven zijnre goede schepselen te doen, maer liet dat toe, ende dan laet God het
quade toe, ende en doet selve niet alle datter gheschiet. So zijn noch al mede die twee
voorneemste opinien uwer leere hier valsch ghebleken, te weten dat God niet altoos
toelaet, ende dat het God alles wil ende doet.
b Maer soude Beza of yemant uwer, ni[e]t dat willen segghen, maer dat God selve
de duyvel, als een quaet instument gebruyckte tot het sondigen ende quaet worden
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van Adam ende Eva: wie an[d]ers dan God, als de werckman selve, maect ghy dan
oorsake van de zonde ende 'tquade?
Gereform. Calv.
69 Neen ick hebbe hier voor [u]yt Besa gheseyt dat God altydt, door wat
instumenten hy oock wer[c]kt, rechtvaerdelijck doet, daerom en dede God oock het
quade niet, al dede hy dat door den Duyvel, zijn quade instrument.
D. Koornh.
70 Ick hebbe u terstont daer op gheantwoort ende bewesen dat der menschen
woorden der dinghen aert niet veranderen: ende dat u volcx neen of ja segghen, niet
en kennen dat ja is, in neen, of dat neen is, in ja veranderen.
Lieve seght doch, wie leerde den menschen door Paulum ende Apollinem? wast
niet god selve met zijnen seghen?
Gereform. Calv.
71 Ja.
D. Coornh.
72 Dede God daerom dat werck van leren selve niet, om dat die twee sich willighe
instrumenten van Gode tot dat leeren lieten ghebruycken?
Geref. C.
73 Neen, dat maghmen niet seggen, maer men moet segghen dat God dat werck
van leeren selve dede met zijnen seghen, door die plantende ende natmakende
instrumenten.
a Daer spreeckt ghy voor ons tegen u self. Want soo segghen de onsen mede dat
Godt self dat werck van bedrieghen ende liegen dede door den quaden geest aen
Achab, 3.Reg.22.21.22. de boose geest was het willigh instument, 'twelc God bruyckte
in zijn werc: Het was dan Godes werck self. Dit wederspreeckt ghy doorgaens, oock
noch hier. Was dat werck niet quaet. Dit segghen wy mede. Maer om dat hy
rechtvaerdigh is, die dat self doet, soo ist goet. Dit suldy nu immers eens kennen
dencke ick, als uyt u eyghen reden overtuyght zijnde.
D. Coornhert.
b Dat suldy hooren, in dat werck van dat Achab wert bedroghen, gheschiede goet
ende quaet. Goet was de rechtvaerdige straf des quaden Konings. Dat werck van
straffen dede de goede God self. quaet was het werc van lieghen ende bedrieghen,
dat werck ded[e] de quade gheest self, die was door sich self nu al een loghenaer
ende quaet g[e]worden. God
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maecte de quade geest dan niet quaet, maer bruyckte hem tot rechtvaerdighe straf
des quaden Konings.
c Soo sant God tot Achab desen geest der dolinghen, die hy so niet hadde
ghemaeckt: met zijn wercking der dolingen, op dat hy de logen soude geloven,
2.Thes.2.10.11. die de waerheyt uyt Michae (inde kercker leggende niet en hadde
willen gheloven. Kondy nu yet vinden in al dat werck Godes, dat quaet zy, of in des
boosen loghengeests werck dat goet sy? brenget voort, ick sal hooren. Achab was
voor 'twerck Godes vant straffen al quaet, ende wordet daer door niet. Soo was mede
de loghengeest voor dat werck oock al quaet. Heel anders ist in Adams sake, want
die was noch goet, onschuldigh ende oprecht, als hem 'tSerpent door 'tWijf bedroogh.
d Laet nu de Duyvel een willigh instrument zijn geweest tot Adams ende Eve
sondinghen ende quaet worden, als hy ooc was. Indien nu God, so ghy met Besa wilt
segghen, dat boose instrument om Adam van goet quaedt te maken, daer toe
ghebruyckt: moet ghy oock niet seggen dat God selve de oorsaecke ende werckman
is vande zonde [e]nde quaetheyt onser eerster ouderen?
Gereform. Calv.
65 Wat sal ick segghen? ick sie nochtans dat onse Schribenten, al bekennen sy dat
god alles doet, oock het quade self, nochtans altijdt daer by seggen, dat God alles
doet, oock het quade self, nochtans altijdt daer by segghen, dat God des niet
jeghenstaende gheen oorsake en is van 'tquade.
D. Koornh.
76 Daer inne volghen sy meesterlijck na het voorschrift heurder meesteren, Calvini,
Bese, Maryrs, etc. die midtsdien in dit stuc alle tsamen oock meesterlijck
Libertiniseren: maer dat onder 't valsch mom-aensicht van misbruyckte konste.
Gereform. Calv.
77 Ongaerne hoore ick u sodanighe mannen ende heur leere so leelijck bekladden,
ende acht sulck te bewijsen u onmoghelijck, met al die op aerden leven.
D. Koornh.
78 Ghy en weet niet opt nauste wat ick in desen al vermach.
Geref. calv.
79 Soude icx niet weten? meyndy dan dat ick niet en wete wat meester Ian Calvijn
selve in een eygen boeck teghen den Libertijgen heeft gheschreven?
D. Coornhert.
80 Dat boecxken selve sal my het meeste stof aenwijsen, om dat mijn aenseggen
naectelijck te bewijsen.
Ger. calv.
81 Nu dooldy doch, soude yemant soo verkeert zijn, dat hy in anderen sou schelden
'tgene hy self voor recht hout?
D. Coornhert.
82 Soo verkeert heeftmer wel ghevonden, die namaels bitterlijck lasterden in
anderen, 'tgeen sy self schuldigh in wa[r]en.
Geref. calv.
83 Wie soudy ons konnen noemen die sulcx doen?
D. Coornh.
84 Menighte noch levendigh zijnde maer soude ons het Euangelium niet konnen
noemen de schijndeughden, die op't vrouken, in overspel bevonden zijnde, niet en
dorsten d'eerste steen werpen?
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Gereform. Calv.
88 Is u verholen dat de Koninghlijcke Propheet Davis, self een overspeelder zijnde,
ter doot veroordeelde, die hem als een overspeelder door Natan de Propheet
voorgestelt worde, sonder te ghedencken dat hy't quaet, 'twelck hy in een ander
strenghelijck wilde straffen, in sich selve sagh of veroordeelde, 2.Reg.12.5.7. Dat
laet ick nu varen, om te komen aen 't bewijs dat u onmogelijck dochte, ende segge
daer toe also.
D. Koornh.
a Wy zijnt nu lange oneens geweest daer [i]nne, of God het quade of zonde, die
ter werelt geschiet toe laet ende self niet en doet: dan of God niet quaets altoos toe
en laet, maer self alles doet: daer inne ghy met uwe Uaderen het laetste, maer ick het
eerste, houd[e] waerheyt te wesen, ist niet so?
Geref. Calv.
89 'tIs.
D. Coornh.
90 Ghy metten uwen, om sulck u ghevoelenen waerschijnlijck te maken, bracht
daer to[e] inne Pauli woorden: Dat God alle dinghen doet: Eph.1.11. daer staen de
uwen vast op, ende willen niet daer van uytgesondert hebben van al dat ter werelt
gheschiet, oock het quade of de zonde selve niet, ende so dat soo ware, soo en mochter
gheen toelatinghe by Gode zijn, noch oock gheen vrye wille by den menschen.
Geref. Calv.
91 Alsoo. Hoe soude God yet mogen toelaten te gheschieden, als hy self doet al
datter geschiet? Hoe soude oock een vrye wille mogen zijn by den menschen, als de
menschen nie[t] anders en mach willen, dan 'tgeen dat God self hem ingeeft, ende
in hem werckt?
D. Coornh.
92 Het soude soo moeten zijn, dat bekenn[e] ick u, waer dat u luyder voort-stel
warachtigh: dat God self doet alle dingen die ter wereldt gheschieden, goedt ende
quaet, niet over al uytghenomen. Maer dat en is soo niet, d'Apostels woorden luyden
soo niet, ende daerom en volght sulck u besluyt daer uyt oock niet.
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a Maer dese uwe gront is ghedicht ende openbaerlijck valsch. Dit behoeve ick teghen
u niet te bewijsen dan met Calvini eyghen woorden, die hy schrijft teghen de
Libertijnen. Die misbruyckten oock dese selve woorden Pauli, so ghyluyden nu selve
mede doet, tot heurder dolings gro[n]tvest, te weten: dat God het quade niet toe en
laet, maer selve doet. Daer teghen seyt Calvijn, dat sy de schriftuere valschelijck
daer toe te passe brenghen, gemerckt Paulus daer spreeckt vande gave des H. geests,
etc. so nu onlanghs hier voor is ghesien, (ix.44.
Gereform. Calv.
93 Heeft Calvijn daer aen onwaerheyt geschreven?
D. Koornh.
94 Neen, maer waerheyt. Want so de Libertijnen die sproke te recht hadden te
passe ghebracht of verstaen, daer inne dat God self alle dinghen doet niet uytghenomen
van al datter geschiet: so souden sy oock waerheyt gheseyt moeten hebben in dat
heur segghen: dat God oock selve doet doodtslagh, hoerderye, etc. ghemerckt men
moet bekennen dat sulcke quaden oock gheschieden.
a Ghyluyden moet mede bekenne, na dien Calvyn den Libertynen rechtelcyk berispt
heeft (daer mede Besa pronckt ende pooght hem vande Godloose Libertinerye te
verschonen, H.86.etc. om dat sy die woorden Pauli verstonden oock opten quaden
dingen die hier gheschieden, daer Paulu die alleenlyck vande goede heeft ghesproken:
dat sulck recht berispen oock mede treft Besam, Sturmium, Martyrem ende d'ander
sodanige. VVant alle dese de selve sproke, oock so misbruyckende, mede duyden op
alle quade dinghen, ja oock dat hy Calvyn sich selve, als mede sulcx leerende, daer
mede heeft berispt. Of sal een selve misbruyc in den Libertynen berispelyck, ende in
u luyden pryselyck wesen?
Gereform. Calv.
95 Neen, maer wy en seggen niet so de Libertijnen doe[n], dat sulcx uyt sulck
algemeen verstant, van dat God oock die quade dinghen soude doen, uyt die woorden
Pauli volght.
D. Coornhert.
96 Daer door mooghdy wel schalcker ooc schalijcker zijn dan zy, maer niet een
hayrken beter. Of soudy meynen dat u tweetongigh veynse[n] soude moghen maken,
dat uyt het selve misduyden der Libertijnen dier sproken int verstaen dat oock God
selve doet al 'tquade datter gheschiet, by u luyden het selve niet en moet nootlijck
besloten werden, dat syluyden daer uyt besluyten: namentlijc, dat God oock selve
doet al de quade dinghen die daer gheschieden, als diefte, hoerderye, moort ende
derghelijcke quaden meer?
a Sy seggen dat God self doet alle dingen die gheschieden: ghyluyden mede. Sy
segghen dat hoerderye, diefte, moort ende sulcke wercken gheschieden: ghyluyden
mede. Sy seggen dat het gheen zonde voor Gode en |is, om dat hy rechtvaerdigh is:
ghyluyden mede. Maer syluyden en konnen voor heur gheen so[n]de daer af maken,
om dat het God self alles in heu[r] doet, wiens wercken al rechtvaerdigh zijn, so hy
selve is. Dit alles seght ghy mede behalven dat ghy over der menschen zijde zonde
daer af wilt schijnen te maken, metten monde uyt schaemte, maer is u onmogelijc,
in sulck gevoelen staende, met ernst te doen in uwen gronde.
b Want doet het God selve al. So doet ghy niet, mach hy misdoen die niet en doet?
doedy da[n] self oock wat tot het quaet, soo doet God niet 'tgeen ghy doet (ten waer
ghy u self God wilde maken) ende dan laet God het quade toe.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

c Maer dits teghen u leere, dit gheloofdy niet. Moet ghy dan ooc niet metten gedachten
segghen, 'tselve dat de Libertynen met woorden seggen, te weten dat niet de mensch,
in wien diefte, moordt ende d'ander quaden ghedaen worden van Gode, als een
lijdende instrument sulcx doet, maer God selve: die u eerst daer toe bequame
instrumenten makende, wederom als instrumenten gebruyct ende sulcke quaden selve
in u wil, werckt ende doet?
d Soude een moorders swaert, soot met reden konde spreken, sich self niet moeten
ontschuldighen vand[e] moorderyen by den moordenaer met zijn stalen scherpte
bedreven, ende segghen: niet ick, maer die dat werck van moorden door ende met
my heeft ghedaen, is schuldigh aen die moorderyen?
e Daer hebbe ick u volkomelijck waer te zijn bewes[e]n die lelijcke schantvleck
ende las[t]erlijcke onwaerheyt sulcker leere: daer mede eenighe uwer hoof[t]l[ee]raren
opentlijcken Libertiniseren.
Geref. calv.
97 Hoe hart vallen dese dinghen uyt uwen monde.
D. Coornh.
98 Soo waer spreecke ick die, ende dat uyt 'sherten gront: ende so hart valt de
waerheyt: oock gheflueelt zijnde, als sy te recht raeckt opt loghen-schurft der
schijn-deughdelijcke verleyders, ende dat voor den menschen ontdeckt.
a Uan drien moet ghy een kiesen, ende segghen dat God selve het quade niet en
doet noch veroorsaeckt, maer te gheschieden toelaet: of wildy seggen dat het God
selve alles datter gheschiet, werckt of doet, sonder yet toe te laten: so moet ghy oock
nootlijck seggen, dat God selve de sonde of 'tquaet werckelijc doet: ende God also
oorsake ende wercman van 'tquade ende de zonde maken, of soo ghy deser twee
gheen en wilt segghen: so moet ghy metten Libertynen segghen, datter geen quaet
of zonde ter wereldt en geschiet, om dat het God die goet ende rechtvaerdigh is, selve
alles doet datter gheschiet, niet over al uytgenomen.
b Aen een deser drie stucken moet ghy onvermijdelijck komen, ghy krommet,
buyghet ende draeyet u so ghy wilt. Daer en is geen uytkomste altoos.
Gereform. Calv.
99 Uast beklemdy ons soot schijnt, hoewel de Heere Besa, die u[we] stricken
ontknoopt
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met waerschijnlijcke redenen, soo my bedunckt.
D. Koornh.
100 Sy mosten niet alleenlijck waerschijnen, maer waer wesen, sullen sy die banden
ontbinden. Laetse doch hooren, welck zijn de waerschijnlijcke redenen?
Geref. calv.
101 Die zijn dese (H.108.) dat algemeyne deelken (alle) in dit segghen Pauli
(Eph.1.11. God doet alle dinghen na de[n] raet zijns willens) en mach gantselyck met
geen exceptie, hoe kleyn dat oock sy, inghetoghen worden: of God soude in eenigh
deel moeten ledigh ghestelt worden: na de Epicurische leere. Of soo wy seggen datter
yet zyns ondancx gheschiet: soo sal hy berooft worden van zyne oneyndelycke
mogentheyt.
a Daeromme staet het besluyt dat god selve, soo hem dat belieft heeft, al van
eeuwigheydt alle de toekomende dinghen ghedecerneert (of doen worden) ende die
oock so tot zynre [t]yt door zijn werckelycke kracht volbrengen na zynen wille.
b Nochtans en volghen uyt dese dinghen, gheen deser blasphenien; te weten, dat god
de oorsake zy vande zonde, of dat hy sich int quade verlustight, of dat hy boosheyt
wil, of dat Satan of de menschen in heur quaet doen gode ghehoorsamen, dat sy
quadetdoende doen dat god wil, ende dat sy daeromme onschuldig zyn. Maer
sodanighe blasphemien moeten verde zyn niet alleenlyck van onse tonghen, maer
oock van onse ghedachten. Dat nu.
D. Coornh.
102 Hout wat op, ick bids u, 'tgheen daer na volght is my wel kont, 'tverhael soude
tijdt kosten, sonder eenigh voordeel te doen.
Geref. calv.
103 Waeromme dat?
D. Koornh.
104 Wat is de grondt daer op Besa hier bouwet al zijn seggen: ist zijn vernuft, of
de H. Schrift?
Geref. Calv.
a Siedy dat selve niet? hy stelt tot zijn gront Gods woort selve: te weten, dat God
alle dingen doet na den raet zijns Godlijcken willens, Eph.1.11. die sproke gaet hy
daer na verklaren [m]et redenen.
D. Koornh.
b Also, dats niet mette Godlijcke schrift, maer met zijn menschelijck vernuft. Dat
en heeft by my gheen gheloof: ende dit des noch te minder, ghemerckt hy die sproke
Pauli duydet teghen Pauli sinne. Die en verstaet daer mede niet dan alleen goede
saken: maer Besa duydet die oock op alle quaden die geschieden.
Dit dede de Libertynen mede, die waren derhalven doe (ende nu oock Besa 't selve
doende) bitterlijck ghescholden van Calvino zijn meester: segghende met goeden
rechte, dat sy de schriftuere valschelyc ende verkeerdelyck te passe brochten, soo
wy noch onlancx uyt Calvins schriften hebben ghesien.+
+
c Daeromme moet Besa, voor ende al eer hy op die zijne mis[d]uyde sproke
ix.44.
yet vastelijcx wil bouwen, bewijsen, dat de Libertynen, die mede als Besa verstaen
dat Paulus onder dat woordeken: alle: oock begrijpt alle quade wercken niet daer
van uytghenomen, die sproke recht verstaen ende niet verkeerdelyck noch valschelijck
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daer toe te passe brenghen: maer dat zijn Meester Ian Calvijn, den Libertynen daer
inne verkeerdelijc ende valschelijck beschuldight.
d Maer het jegendeel is ghebleken als ick+ hier te voren huyden int kort verhaelde
'tgene daer af is gheschreven in mijn boecxken vande Toelatinghe Godes. Na dien +ix.38.
dan zijn ghestelde gront hem ontweken is, wat kan hy op sulcken drijf-gront
bestendighs bouwen tot zijn verschooninge, meer dan de Libertijnen vermoghen?
e Die (schrijft Calvijn) en verschonen met desen deckmantel (dese mis bruyckte
Text) dat God self het quade oock doet, heur blasphemien niet, maer vermeerderen
die krachtelijc ende maken die noch de helft te swaerder.
Dat seyt Calvijn daer vande Libertynen met waerheydt, mette selve waerheydt is
dat oock ghesproken (maer zijns onwetens) van sich selve ende van Bese, die 'tselve
doen dat de Libertijnen in desen doen.
Geref. calv.
105 Maer doet ghy Besam geen ongelijc, dat ghy hem opdicht met u seggen, uyt
zijn leere te volgen, dat God de oorsaker of wercman vande zonde zy? hy seyt daer
immers uytdruckelijck neen toe, ende dat sulckx niet uyt zijn woorden en volght.
D. Coornh.
106 Doet dan Calvijn de Libertynen geen onrecht, die heur, om dat sy 'tselve
segghen, dat Besa hier uyt de voorsz. woorden Pauli, sluyt, het selve ae[n]seyt dat
ick Besam hier aensegghe, doch al wat onvriendelijcker?
Dele dronckers, seydt hy, (Cal.Advers.libert.cap.xiiij.) ruyschende dat alle dinghen
van Gode gheschieden, maken Gode Authoor of Oorsaker vant quade.
a Waerom seyt Calv[i]nus den Libertynen dat aen? ist niet om dat sy seyden dat
Godt alle dinghen doet, het quade niet uytghen[o]men.
Gereform. Calv.
107 Het is.
D. Koornh.
108 Is dit segghen Calvini dan daerom waerheydt teghen den Libertijnen: hoe sal
'tselve segghen Calvijns teghen Besa, die sulckx mede soo wel seyt als de Libertijnen,
onwaerheyt zijn? so en ben icx dan alleen niet die met waerheyt Besam aenseyt de
voorsz. blasphemie, maer zijn meester Calvijn selve zeyt hem inden Libertijnen,
metten welcken Besa oock 'tselve doet, sulcx mede aen ende dat uyt een selve oorsake
ende met ghelijck[e] waerheyt.
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Geref. calv.
109 Neen, ghy doolt, want Besa sich self verklarende, schrijft daer oock also:
(H.111) Alle wat God doet dat is goet: ghemerckt van 'topperste goet niet quaets en
mach voort komen. Nu doet hy alle dingen. Alle dingen zyn dan goet, voor so veel
zy van Gode worden ghedaen.
a Ende: De onderscheyt van goet ende quaet heeft alleenlyck plaetse inden
Instrumenten. Daer sy oock niet (seydt Besa daer voor, H. pag.110.) ten desen
ae[n]schou eygentlyck instrumenten, maer veel meer werckelycke oorsaken gheseyt
mogen worden te wesen. Uerstady nu Bede meyninghe wel te recht?
D. Coornhart.
110 Te vooren mede wel, dat suldy haest mogen verstaen, ende eerst nopende
d'instrumenten, dat is de duyvel, of quade menschen. Uoor dat die quaet zijn
gheworden, het zijn dan Enghelen of onse eerste ouderen, waren sy goet: als zijnde
gheschapen vanden goeden God, vande welcke (so Besa daer stracx selve wel seyt)
en mocht niet quaedts voortkomen.
a Nadien God niet en verandert (so ghyluyden oock leert metter H. Schrift) so
dede God mede, al voor dat die g[o]e[d]e instumenten quaet waren gheworden: self
al datter geschiede, so ghy dat leert. God selve dan, die niet altoos toe en liet, maer
selve alles krachtelijck dede (so Besa ende met hem de Libertynen leeren) heeft dan
dat quade ghedaen in die goede i[n]strumenten: namentlijck in den Enghelen e[n]de
eerste menschen, ende niet sy, daer door d'eerste Duyvele[n] ende d'andere zondaren
zijn gheworden. Seght daer een woort me[t] waerheyt teghen vermooghdys.
Gereform. Calv.
111 Soudemen niet mogen met waerheyt segghen, dat sy dat quaet, daer door zy
quaet zijn gheworden, selve deden, ende niet Godt, die s[u]lck quaedt werck
ghedoochtde te gheschieden?
D. Koornh.
112 Ia, dat soude waerheyt zijn gheseyt. Maer dan moet ghy oock met waerheyt
segghen dat u leere openbare onwaerheydt sy, daer inne dat sy hout met Calvijn, met
Besa, ende meest al uwe vaderen behalven Beullinger ende Melanchton, dat God
alle dinghen selve doet, oock 'tquade niet uytghesonderdt, ende dat God het quade
niet toe en laet.
a Wa[n]t dan soudy moete[n] mette waerheyt der schriftueren teghen u leere
belijden, dat de Enghelen ende onse eerste ouderen dat werck van zondighen, daer
door sy uyt goede schepselen in quade zijn verandert, self ghedaen hebben ende niet
God: die sulcx ghedooghde te gheschie[d]en, maer self niet en dede.
b Daer uyt dan oock nootlijck moet worden besloten, dat Godt niet self en doet al
datter gheschiet, te weten die zonde of 'tquade niet? maer dat hy sulcx te gheschieden
toelaet. Wat mocht Besa seggen dat plompelijcker vernielt dese beyde hooftstucke[n]
van u leere, houdende dat God alle dinghen doet, oock 't quade, ende dat hy 'tquade
niet toe en laet?
c Maer wilt ghyluy[d]en die uwe o[n]waerheyt met handen ende tanden (soomen
seydt) dan noch immers vast houden: moet ghy niet lijden datmen u met onloghbare
waerheydt aen seydt: dat ghy metten Libertijnen Gode maeckt werckman of oorsaker
vande zonde?
Gereform. Calv.
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113 Men mach de volghreden ofte het besluyt dat ghy uyt zijn woorden maeckt,
niet toelaten tegen Bese uytghedruckte woorden selve. Seyt Besa daer niet selve
rondt uyt, dat van Gode, so wat hy oock doet, alsoo hy goet, ja het opperste goedt
is, niet quaedts en mach voort komen?
D. Coornhert.
114 Segghen de Libertynen mede niet uytdruckelijck (soo Calvijn selve schrijft,
Advers. Liberti.cap.14. of Besa Ad Syco. pag.93) dat selve niet? leset selve daer uyt
Calvijns eyghen Boeck, of wildy uyt Bes[e] boeck, daer in hy dit verhaeldt uyt dat
zijn meesters boeck, ende siet of ick waerheydt segghe. Daer zijnse beyde, leest daer.
Geref. calv.
117 Dese dronckert ruyschende dat alle dinghen van Gode geschieden, maken
Gode oorsaecker van 'tquade. Daer na segghen zyt goet te zyn, rechts of des quaedts
natuere worde verandert, als het bedect wort onder het decksel vande name godes.
a VVaer door sy gode veel schandelycker ende arger versmaetheyt aen doen: dan
of zy zyne mogentheyt ende rechtvaerdigheyt een anderen toe schreven.
b VVant na dien god niet eygentlyckers en heeft dan zyn goetheyt: soo soude hy
sich selven moeten versaken, ende in een Duyvel veranderen: om 'tquade te doen,
dat hem van des[e] wert toegeschreven.
c Ende seker heur god is een afgodt, die voor ons grouwelycker be[h]oort te
wesen, dan al der Heyde[n]en Afgoden. Maer sy meynen heur dinghen al klaer te
hebben: als sy antwoord[e]n, dat alle dinghen goet zyn, nadien zy van gode
gheschieden: rechts oft in haer macht stont swart in wit te veranderen.
D. Koornh.
118 Dat alle zijn Calvijns woorden. Wat is daer inne dat niet so warachtelijck ende
eyghentlijck e[n] is gheseyt op het voorschreven segghen van Besa, als op dit segghen
der Libertijnen?
a Beyde seggen sy, datGod self alle dinghen doet, oock het quade. Beyde seggen sy,
dat sy daer door God gheen oorsaker vant quade en maecken: beyde segghen sy, dat
het quaet geen quaet en is om dat het komt van Gode die goet is: ende beyde schijnen
zy te meynen, dat heur woorden macht hebben om der dinghen natuere te veranderen,
van quaet goet te maecken, ende sonde deughde te doen worden, om dat sy sulcx
maer so segghen.
b Schelt dan Calvijn hier niet te recht Besam ende oock hem selve met alle sodanighe
zynen aenhangeren, inden Libertijnen: ghe
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merckt sy doorgaens het selve doen dat hy hier inden Libertijnen met waerheyt
lastert?
Gereform. Calv.
119 My dunckt ghy immers doende zyt om onse volck Libertynen te maken.
D. Coornh.
120 Neen, sodanighe Leeraers Libertijnen inden gront zijnde, arbeyden om sulckx
niet te schijnen, ende ick benaerstige om heur met waerheyt daer voor (tot
waerschouwing van d'onbedachten) bekent te maken, want sulck volck arbeyt immers
om God oorsake vande zonde te maken. Dat bestaen sy teghen de waerheyt: maer
ick volbrengh mijn voornemen metter waerheyt, ende ontdecke heur verduyvelt quaet
van 'tEngel schijnende mom-aensicht: op dat die sulcx nu lieven, daer voor moghen
vlieden. Dit waer nut ende goet, maer wat mach schadelijcker zijn ende arger, dan
den goeden God so quaet den menschen voor te beelden, datmen geneghen wert om
hem te haten, ende als van een grouwelijcke tyran te vlieden?
Ger. calv.
121 Doen de onse dat? Men weet dat het der Libertynen we[r]ck is. Die, So
Calvinus schrijft, (Advers. Libert.fol.85) en laten den mensche gheen wil met allen
toe, als oft een steen waer; ende nemen wech alle onderscheyt tusschen goet ende
quaet, ende soo datter na heur oordeel niet quaedts ghedaen en magh worden.
D. Coornhert.
122 Doen uwe Uaderen alle 'tselve oock niet selve, dat Calvijn daer billick scheldt
in den Libertynen?
Geref. calv.
123 Soudy dat moghen bewijsen?
D. Koornh.
124 Is dat, na soo veel vas[t]s bewijsens, noch wederom nodigh om te bewijsen?
Wel aen, moetm[e]n immers telcken het bewesene weder op nieus bewijsen? Segt
dan, is willen niet mede een werck, al ist geen lichamelijck werk?
Gereform. Calv.
125 Het is, want God straft oock de quade wille, ja oock begeerte, al en volghde
daer gheen lichamelijck werck na.
D. Coornhert.
126 Doet de mensche dat werck van willen, oft doet het God inden mensche?
verstaet my: ick meyn hier 'twerck van 'tquade te willen, om onnodigh gheschil te
vermijden. Want dat ghyluyden den mensche niet toe en laet macht ende keure om
'tgoede te willen, is my niet onbekent.
Gereform. calv.
127 Ia, de mensche mach willen, ja hy moet willen, maer dat niet anders dan quaet
alleenlijck: maer hy en mach van self niet goet altoos willen, ende dat overmidts
Adams verderf, ons altsamen aengheerft wesende.
D. Coornhert.
128 Wat gront ende waerheyt dat verderf inne heeft om op te bouwen is nu al
meermalen tusschen ons ghebleecken, ij.62. om dan daer af mede 'tgeseyde niet hier
weder te seggen, soo stelle ick u Adam self voor, soo hy was voor de zonde.
a Die mocht hy willen, ende midtsdien wat doen, dat God self niet en dede maer
toe liet: oft hy mocht sulcx niet willen, om dat God self alles doet datter gheschiet,
so ghy altsamen leert.
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b 't Eerst en mooghdy niet toestemmen, sonder teghen te spreken u leere van dat
het God alles datter gheschiet selve doet, maer niet alto[o]s toe en laet, dat hy self
niet en doet. Het ander moet ghy dan oock toestemmen weder ghy wilt of niet, ende
en laet ghyluyden dan soo wel als de Libertijnen, den mensche, te weten Adam self,
gheen wille altoos toe, als oft een steen waer gheweest.
c Wat doedy hier anders dan het selve, dat Calvijn self so rechtelijck als lasterlijc
schelt inden Libertynen? U is niet onbekent de geschiedenisse vanden Schoelapper
die so met het venijn deser secten vergiftet was, dat hy nu gheen saken meer quaet
oordeelde.
d Dese hadde een zijnder kennisse genaemt Steven vander Fabrijcke, die van zijn
knecht bestolen was, berispt ende ghetroost aldus: Lastert Gode niet, daer mede dat
ghy zijn werck boosheyt naemt: want na dien Godt alle dinghen doet, so en moetmen
gheen ding voor quaet houden.
e Weynigh tijdt daer na ghevielt dat die Schoelapper mede wert beschadigt van
een [d]ief, die liep hy soecken, vant hem nerghens ende quam half onsinnigh totten
voornoemden Steven, klaeghde deerlijck zijn noodt, ende braeckte hoopwerck van
scheltwoorden uyte op zijnen dief.
f Doe heeft Steven hem zynen voorighen troost vergolden, ende spottelijc totten
schoelapper gheseyt: Wat nu? Hoortmen Gode alsoo te lasteren? moghen wy Gode
dan beschuldighen? Heeft God self dat ghedaen, so is hy veel eer te prijsen. De
verduyvelde mensch horende de woorden die hy self voormaels hadde ghebruyckt,
is wel beschaemt, maer niet gebetert, wech gegaen.
g Met dat exempel worden wy (schrijft Calvijn daer) vermaent hoe de Heere die
onsinnighe luyden, door d'experientie self tot schanden brenght, &c. volght: Ende
staet te mercken dat uyt dit articule volghen moeten drie seer vervloeckelycke saken.
1.
h VVaer van d'eerste is, dat sulcx toegelaten zynde (te weten dat God alle dingen
doet) datter gheen onderscheyt meer en sal zyn tusschen Gode ende den Duyvel,
sulcx dat inder waerheyt die God die sy ons voor malen, een Afgod is, arger dan de
Duyvel self.
2.
i D'ander is: dat de menschen voorts meer van gheen conscientie beweegt en sullen
worden, om itquade te myden: maer als wilde dieren, sonder eenigen onderscheyt
der dinghen te maken, haer lust sullen volghen.
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3.
k Ende is de derde, dat niemant voortaen van eenighe dingen sal derren oordeelen,
maer sullen alle dinghen voor goet gehouden worden so dat hoerderyen, dieveryen,
dootslagen ende d´alder last[e]rlijckste boosdaden, voor loflycke daden ghehouden
moeten worden, &c.
l Dat alles schrijft Calvijn vanden Libertynen: ende dat zijn oock altsamen soo ware,
als godloose vruchten van heur leere: Houden[d]e dat God gheen quaet toe en laet,
maer dat hy self alles doet datter geschiet, niet over al uytghenomen, oock mede het
quade self niet.
m Dese leer hebben Luther, Swinghel, Calvijn, Beza, met d'andere uwe heylighe
Uaderen in dese onse tijden uyte verghetenheydts graven, wederomme opghegraven,
ende die hebbense door den Druck inder ouwijsen menschen verstanden inde
roeckeloose nacht des onwetenheyts so arghlistelijck gesaeyt, dat ons desen
vruchtbaren ougst des verderflijcken Libertijnschen kaf nu h[op]elijck is voort
ghekomen.
n De welcke, al hoe wel heurder herten schuyren ghepropt vol daer van steecken,
sy nochtans vlytelijck pogen te verbergen, ende verwijtelijck heure vruchtbare
leerlingen: die sulcx wat [t]e vrymoedelijc belyden, sulcx aensegghen e[n]de lasterlijck
mede beschuldighe[n]. Wie da[n] [n]iet heel doors[i]chtigh zijnde, soude konnen
vermoeden, dat sy heur eygen werc, leere, ende vruchten der selver in anderen straffe
souden ende grouwe[l]ijck beschilderen: om niet te schijnen (so het schijnt) te wesen
des vyants hulpers, die dat Duyvelsche onkruyt selve in des wereldts a[c]ker hebben
helpen saeyen?
o Ist dan oock recht ende behoorlijck dat menschen, sulcx met open ooghen siende,
ende middel vanden Heere hebben om sulck verderlijck quaet waerlijck ende klaerlijck
totter menschen waerschouwinge te ontdecken, daer toe, als of hy geen mensche en
ware ende hem dien breeden jammer niet aen en ging tegen den alghemeynen wet
der natuyre[n] onophoudelijck te swijghen?
p Te swijghen segh ick noch tot u valsche leere, houdende self mede als de
Libertynen uwer Doctoren leer-jongher[e], [d]at God alle dinghen self doet, oock
het quad[e], ende daerom oock nootlyc, niet min dan Calvijn hier met waerheyt den
Libertynen aenseyt, volgt dat u leere den menschen heur lusten als beesten doet
v[o]lghen, den conscientien vermoort ende een argher God maeckt dan de Duyvel
self is? Soude die sulcx verstaet ende kan doen blycken daer toe behooren te swijghen?
of so hy niet en swijgt van d'Overheyt straf moeten lijden?
Geref. Calv.
129 Dat en s[e]gghe ick niet: ick mercke dat ghy vuyrich wort, het zijn nadenckens
waerdige saken. Maer wa[n]t ghy noch niet bysonders uyt my en hebt ghehoort, dan
de sproke Pauli, dat God alle dingen doet, tot bewijs vander onsen leere: dat God het
quade niet toe en laet, maer dat mede self alles doet: soo soudet nu wel eens tijt zijn
dat ick u de exempelen ende sproken der heyligher schriftuere[n] voor stelde die de
onse, om sulcke u leere waer te zijn te bewijsen, gemeenlijck gebruycken, indien
ghy nu noch niet nootlijcx en hebt te versuymen.
D. Koornh.
130 Dat helpt ghy my wel bedencken: voorwaer ja ick, het was my gants uyt den
hoofde, dat ick dese ure belooft hadde te gaen op een vredemakinghe.
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Geref. Calv.
131 Dats een goet werck. Daer gaet, en ic ga dan oock na huys, Adieu tot marghen.
D. Koornh.
132 Dan komt wat tijdelijck, ick wil my ghereet laten vinden om u voorder bewijs
te hooren. Toeft wat, ick neem mijn mantel ende ga een stuckweegs met u.
Eynde des negenden gespraecx.

Thiende Gesprake.
Tusschen Geref. Cal. ende D.V.C.
Of God het quade niet toe en laet, maer dat oock self doet, ondersoeckt
meest uyter Schriftuerlijcke geschiedenissen.
Geref. Calv.
1 GOden marghen vrient, hier ben ick al weder. Hier inne schijn ick de bysitten
te slachten, die meest lieven de Boelen, die haer meest slaen. Ghy treft my telcke[n]
hardt, ende ick kome telcken weder.
D. Coornh.
2 Soud[e] niet wel mogen zijn dat ghy slacht de vroeden, die liever van vrunt
ghewondet zijt, dan vande bedriegher ghekust? Prov.27.6.
Geref. Calv.
3 Hoe dat het sy, weet God best: maer ick week wel dat ick altijdt van hier scheyde
met soo ontroerder herten: dat het my doort nadencken der ghesprokenen redenen
mijn slap[e] des nachts kort, ende het overweghen der saken lang maeckt, om nu
oock de sake niet langh te vertrecken, soo laet ick dat varen ende kome aent verhalen
vande sproken ende exempelen der Heylighe Schrift: daer mede d'onse meest
bevestighen haer leere: dat God
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het quade niet toe en laet, maer dat selve doet want daer op zijn wy gister gescheyden.
D. Coornh.
6 Moogdy lijden dat ick eerst een woordt of thien segge, dat vele sal mogen
voorderen tot verklaringhe van desen gheschille: ende dat noch uyt twee vermaerde
Doctoren, eenen oudt ende eenen nieu, maer beyde by den uwen in hoogen aensien
wesende?
Geref. calv.
7 Seer gaerne, welcke zijn die?
D. Coornhert.
8 Augustinus ende Bullingerus. Ende schrijft de laestgenaemde eerst int alghemeen
vande quade daden die inde H. Schrift Gode schijnen toegheschreven te worden
alsoo: (Bullinger inden oorsprong der dwalingen. cap.iij.fo.5.col.3.
a Daeromme, wanneer de Schriftuere seyt, dat God den mensche tot zonden heeft
overgegeven, of dat hyse verhart heeft: soo wordt ghemeenlycken een wettelycke
oorsake daer vooren ghestelt: als totten Romeynen daer wort geseyt, Rom.1.28. Hy
heeft heur overghegheven in eenen verkeerden sinne, maer daer gaet voor, waer uyt,
sulcx als volght:
b God hevet heur gheopenbaert, ende 'tgene dat van Gode kenlyck is, is heur
openbaer, ende dewyle sy God ghekent hebben, ende hem nochtans als God niet
gheeert noch gedanckt, maer zijn waerheyt in logenen ende de Scheps[e]len boven
den Schepper gheeert ende ghedient hebben: daerom heeftse God overghegeven tot
een schandelycke beweginghe.
c Op deselve maniere leestmen oock totten Thessalonicenseren: (2.Thes.2.11.) Godt
sal heur senden een machtighe dwalinghe, maer de oorsake wert daer by gheset:
daerom dat sy de liefde der waerheyt niet aenghenomen en hebben, op dat sy mochten
saligh worden. Dat alles schrijft daer Bulli[n]ger.
d Ende schrijft Augustin[u]s hier van aldus: Aug. de gra. & lib.arb.cap.23. Als
ghy dan den Heere hoort seggen: Ick, de Heere, hebbe den Prophete verleyt,
Ezec.14.9. ende dat d'Apostel seyt, hy ontfermt wiens hy wil, ende dien hy wil verhart
hy: Rom.9.18. soo ghelooft ghetrouwelyck ende ontwyfelyck des ghenen quade
verdiensten: inde ghenen dien hy toelaet verleyt of verhardet te worden: maer inden
ghenen wiens hy ontfermt de ghe[n]ade Godes, vergheldende, niet quaedt met quaet,
maer goet voor quaet.
e Noch ghy en sult daeromme Pharao den vryen wille niet benemen, overmidts God
tot vele plaetsen seyt: Ick hebbe Pharao verhardt: of, ick hebbe verhart, of, ick sal
verharden Pharaons herte, want dat en maeckt niet dat Pharao zijn herte [n]iet self
en heeft verhardt.
VVant, dat wordt mede van hem ghelesen, als de wormen van hem waren wech
genomen, soo de Schrift seydt: ende Pharao verswaerde zyn herte, ende en wilde het
volck niet laten gaen, Exod.8.15.19.
f Ende daer door verharde God zijn herte door een rechtvaerdigh oordeel, ende
Pharao self door de vrye wille. Weest daerom versekert dat u arbeyt niet vergeefs
en sal sijn so ghy int goede opset voortvarende ten eynde toe volhart. Want God, die
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sodanigen, die hy verlost, nu na haer goede wercken niet en vergelt: die sal dan
elcken na zijne wercke[n] vergelden.
g God sal ghewisselijck vergelden quaedt+ voor quaet, om dat hy rechtvaerdigh
+
is: ende goet voor quaet, om dat hy goet is: ende goet voor goet om dat hy goet
Matt.16.27.
ende rechtvaerdich is: alleenlijck en sal hy geen quaet voor goedt vergelden, om dat
hy niet onrechtvaerdig en is.
h God sal dan quaedt met quaedt loonen, dats straf voor onrechtvaerdigheyt: ende
hy sal quaet met goet loonen, dats ghenade voor onrechtveerdigheydt: ende hy sal
goet met goet lo[o]nen, dats ghe[n]ade voor genade. Dat alle zijn Augustin[i]
woorde[n].
Gereform. Calv.
9 Ick kenne die wel, Bullingers mede, immers my is niet verholen dat Besa schrijft,
H.133. recht te zijn by Gode dat hy sonde met sonde straft. Dit hout oock so Petrus.
Martyr, B.Clas.ij.loc.ij.dist.27. met vele andere onser voorneemste leeraren, maer
tot wat eynde hebdy sulcx willen verhalen?
D. Coornhert.
10 Uerhaelt nu believet u, 'tgeen ghy voor hebt te seggen van sproken of
gheschiedenissen: daer uyt u v[o]lck bestaet te bewijsen, dat God het quade niet toe
en laet, maer dat hy 'tselve doet, daer op wil ick antwoorde gheven, die telcke[n] u
dat wel sal verklaren.
Gereform. Calv.
11 Soo beginne ick dan dat de ziele betreft eerst, want my dat voor al ter herten
gaet: daer de Propheet seyt also: Ist dat een Propheet bedrogen zijnde, yet voortbrengt,
ick, God, hebbe die Propheet bedroghen, ende mijn hant sal op hem zijn, Ezech.14.9.
Calvinus die sproke alsoo voortghebracht hebbende, seyt daer op aldus, N.55. Du
beveelste ons te ver[n]oegen mette toelatinge. Godt seyt dat zijn wille ende hant
d'oorsa[k]e zijn, besiet nu wat ghetuyghe gheloofwaerdigher zy, etc. Daer brenght
Calvinus immers voort gheen gloose, gheen collectie, maer het klaere wo[o]rt Godes
self. Lieve wat valt daer toch tegen te disputeren?
D. Koornh.
12 Daer hebdy alree a[n]twoorde op u vraghe terstont aen my gedaen, x.8.d. hier
antwoort Augustinus u in 'tgunt by my uyt hem was verhaelt: dat des Propheten quade
verdiensten waren voorgegaen, daerom hem God strafte: vergeldende, na Bese,
Martyrs ende meer anderen der uwer segghen, d'een sonde met d'ander.
a Lieve wiens verstant is hier schriftmatiger: Calvijn, die daer wil dat God self
den Propheet boos maeckt: of der anderen alle leerende dat God hem boos vint, ende
met nieuwe boosheydt rechtvaerdelijck d'oude straft?
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b Oock trecken uwer overzettinghen verscheydenheyden desen Text selve in twijffele,
want onder meer anderen so leestmen in een gedruckte Bybel tot Leyden (Anno
1581. by Paets ende Bouwenszoon) dese Text alsoo: zo doch een bedroghen Propheet
wat spreect, dien wil ick, de Heere, wederom laten bedrogen worden, Eze.14, 9. Is
dat nu ee[n]s met Calvini Text: ick, God, hebbe die Propheet bedroghen?
c Is laten bedroghen worden, dat door een ander gheschiedt, een selfde sake, dat
daer is self bedrieghen, dat niet door een a[n]der te geschieden wort toegelaten: maer
God 't self de souden doen?
d Maer Calvino zy sijne oversettinghe na wil noch al toeghelaten: so is hem hier
noch al inden weghe het voorsz. segghen van uwen Bullinger, ende hooghste
gheachten Augustino selve.
Geref. calv.
13 Waer inne dat?
D. Koornh.
14 Merckt ghy dan noch niet dat zy daer segghen, im[m]ers Augustinus op desen
sproke selve, datmen alsdan ontwyfelyck moet gelooven des ghenen, die verleydt
wordt, quade verdiensten? Dit zietmen daer opentlijck te wesen des volcx Afgoderye
in den twee naest voorgaende veerskens.
a Immers uwe Geneefse annotatie druckt claerlijck uyt dat des volckx zonden
ghestraft worden door den valschen Propheet: die self oock mede als een loghenaer
ghestraft wort met overleveringe onder sijnen vader Satan, alder logenen Uader, om
dat zy lust hebbende tot logenen, Godes waerheyt verachten, ende so met dwalingen,
die zy verdienen, van Gode rechtvaerdelijck gestraft worden.
b Merckt ghy nu noch niet hoe schandelijck Calvijns partijdige blintheyt de H.
Schrift misbruyckt, daer met hy Gode die lasteren van loghen ende bedrogh opdicht.
c Heeft Godt dan dat bedrogh gedaen, dat soude dan sijn als Oorsaker des bedrogs
aen den onschuldighen Propheet ende volcke, of als rechtvaerdige straffer van des
Propheets ende des volcx zonde, door sich selve, of door sijnen beudel de
bedrieghelijcke Satan.
d Seytmen dit laetste, 'tis eenstemmigh mette gantse Schrift, ende Gode Eerlijck.
Maer seytmen het eerste, 'tis tege[n] de gantse Bybel ende godslasterlijck, vermits
men dan van Gode maeckt ee[n] liegher, een bedrieger, ende een wreeden Tyran.
e Wat ick hier met waerheyt meer soude mogen seggen op het oneygentlijck
spreecken deser plaetsen, nopende dat woort, bedrogh, van tweereleye bedrogh, een
dat quaedt ende een dat goet is, oock van 't eynde waer toe dit bedrogh strecket, ende
van de grouwelijcke lasteringhen uyt dese uwe misduydinghe noodtlijck volghende,
daer 'tanders verstaen sijnde, niet ongheschickts altoos met sich en brengt, mooghdy
breedt genoegh lesen in mijn eerste boeck vande toelatinge Godes, tal.82. oock hebdy
al gisteren een proef daer van gehadt inden bedroghen Koning Achab (ix.73.a.b.etc.)
Maer soude u daer mede niet ghenoegen: my suldy bereyt vinden om u breeder te
antwoorden.
Geref. calv.
15 ´tIs so: Laet ons nu voort gaen.
D. Coornh.
16 Gaerne, so ghy wilt, so doet.
Geref. Calv.
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17 Met dat bedrieghen Godes heeft oock maeghschap de Sententie Pauli, 2.Cor4.
houdende: Inde welcke de God deser werelt de zinnen verblint heeft, namentlijck
der ongeloovigen, VVaer uyt (seyt Colvinus, L.Instit.j.boeck int xviij.cap.dist.22)
komt dat anders, dan om dat die kracht der dwalinge komt van Gode: op dat die die
loghenen ghelooven, niet en hebben willen de waerheyt gehoorsaem sijn?
a Daer blijckt immers wel, dat Calvinus de kracht der dwalinghen bewijst van
Gode te komen uyt des Apostels woorden selve.
D. Koornh.
18 Waerschijnlijcker soudy spreecken daer wel te blijcken, dat Calvijn, self
verblindt wesende, plat teghen des Apostels woorden die kracht der dwalinghen so
blindelijck als lasterlijck God toeschrijft, niet tegenstaende 't selve daer van d'Apostel
openbaerlijck den Duyvel self wert toegeschreven: Ende dat noch niet van den
onschuldighen (dat hem, Calvijn, toestont te bewijsen) maer aen den rechtschuldighen.
Geref. calv.
19 Dat's wel een recht co[n]trarie duydinge dan Calvini. Maer hoe bewijs dy dat?
D. Koornh.
20 Eerst, nopende de straf, bekent Calvijn self met sijn byghevoeghde sproke
Pauli, die daer oock recht toe past, van de loghenen te gheloven, om dat zy de waerheyt
niet hebben willen gehoorsaem zyn. Uerclaert Calvijn daer self niet heur blintheyt
een rechte straffe Godes te sijn?
Geref. calv.
21 Hy doet.
D. Coornh.
22 Uerclaert d'Apostel 'tselve mede niet naecktelijck met der verblinden
uytgedruckte hoedanigheyt: namentl[i]jck der ongelovigen? Seyt hy niet dat die
verblint waren?
Gereform. Calv.
23 Wie mach dat ontkennen?
D. Koornh.
24 Wie mach dan oock ontkennen dat de Apostel daer spreeckt van heurluyder
welverschulde blindtheydts straf, vermits heur ongheloovigheyt. Is dat niet
rechtvaerdigheydt?
Gereform. Calv.
25 Ongetwijffelt.
D. Koornh.
26 Rechtvaerdigheyt doen int straffen van
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'tquade, te weten van ongheloof, is dat oock quaet doen?
Gheref. calv.
27 Geensins, maer 'tis goet doen.
D. Koornh.
28 Doet dan Calvijn niet opentlijck quaet, te weten onrechtvaerdigheydt hier inne:
dat hy onder so groven misbruyck der H. schrift met ho[o]ghster vlijt Gode self een
quaet werc toesch[r]ijft?
Geref. Calv.
29 Doet hy datte?
D. Coornhert.
30 Uraeghdy datte? Waer toe brenght hy die woorden Pauli, ende ghy de selve
met Calvijns gloose anders voort: dan om te bewijsen dat Godt sulcke quade wercken,
als hier het verblinden is, ende terstont het bedrieghen was, niet toe en laet, maer
selve doet? Dat ist noch alleen niet, maer doet noch een ander stuc in dit selve, dat
niet min, maer eer meer laterlijck is.
Gheref. Kalv.
31 Wat?
D. Koornh.
32 Hoe traechlijc mercktmen, datmen ongaerne siet. Merct ghy dan niet, dat Calvijn
hier opentlijck d'Apostel uyt leyt recht teghen d[']Apostels klare woorden?
a Want daer Paulus self uytdruckelijck seyt dat de God deser werelt de sinne heeft
verblint: daer duydet Calvijn dat Duyvelsch werck opten God des Hemels, makende
soo vanden waren God den duyvel, of vanden Duyvel God.
b Want so hy wilde segghen dat Godes rechtvaerdigheydt sulck ongheloof strafte
door den Duyvel, als zijn boedel: soo waer hem dese text teghen ende mocht hem
gheensins dienen tot bewijs dat God het quade self doet, ghemerckt, soo ghy self
bekent (wie macht ontkennen) het quaet te straffen geen quaet en is, maer een goet
werck.
c Siet wat lelijcker ende grouwelijcker lasteringhen u Leeraren den waren Gode
mede bekladden, tot verschooningh van dese heur lelijcke opinie.
Gereform. Calv.
25 Van dat God self bedrieght of verblint hebdy op eenige sproken geantwoort,
hoort nu daer af een klaer ende schrickelijck exempel voort stellen by Calvinum.
Wat dingh? seyt hy (N.55. Daer G[o]d zijn wraeckdienaer tot sich roept, ende hem
openbaer bevel geeft omme te bedriegen: scheelt dat niet met allen van alleenlijck
het toelaten? De stemme Godes is gheensins twijfelijck: wie sal ons Achab bedriegen?
Hy en beveelt den Sathan oock niet duysterlijck: gaet ende weest een loghenachtighen
gheest inden monde aller zijnre Propheten. Ick soude nu wel willen weten, of doen
ende toelaten een ding is?
D. Coornh.
26 Dats nu al beantwoordt, soo in myne toelatinghe, als oock int korte op gisteren,
ix.73.a:b. Maer ick soude Calvijn metten zijne[n] mel willen vraghen of
rechtvaerdigheyt doen, dat daer Godes werck was, ende lieghen oock bedrieghen,
dat Sathans werck was, een selve ding is?
Gereform. Calv.
27 Nochtans gebiet God self den Sathan dat quade of zondighe werck van
bedriegen.
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D. Coornhert.
28 Dat werck gebiet hy gheen ware Propheet, maer een die al van selfs een logenaer
was, so dat hy log[d]en sprekende, uyt zijn eygendom sprack, Ioan.8.44. dats niet
uyt Gode. Hy loogh ende dat gaerne: maer loog God die de waerheyt is? Hy bedroogh
ende dat gaerne: maer bedroogh God die self de trouwe is?
God maeckte den Sathan lieger noch bedrieger, dat hy sich self al te voren hadden
gemaerckt: Maer God stierde des bedriegelijcken Sathans logenpijl opten
bedroghwaerdighen g[o]dloos. Nu soude ick gaerne weten uyten uwen, of in dat
rechtvaerdighe ende goede werck Gods, te weten dant wel ende rechtvaerdigh
bestieren van dat quaet ende onrechtvaerdigh werck Sathans, eenig quaet gevonden
mach worden?
28 't Quade self te doen of veroorsaken is altijdt sonde: Maer een anders quaet
doen ten besten eynde te stieren of wel te gebruycken, is altijdts deughde. Dit heeft
God hier inne ghedaen, ende noch bestaet Calvijn metten zijnen van sulck
rechtvaerdich ende deugdelijck werck Godes, quaet ende sonde te maken, om zijn
onware opinie waer te d[o]en schijnen, ende soo va[n]den doolgeest met Achabs
Propheten self bedrogen zijnde, oock anderen met liegen te bedriegen.
c Eenige uwer voornaemste Schribenten zijn hier inne opentlijck Calvino teghen.
Schrijft Petrus Martyr dit bedriegen, niet [k]laerlijck toe, niet eenigh quaet doen, of
yemants quaetheyt veroorsaken of quaet maken, maer het rechtvaerdigh straffen
Godes aen den strafwaerdigen Coninc ende volcke? leest hem selve,
(B.clas.iij.loc.dist.32.) ende ghy sult bevinden zijn ghevoelen te zijn gheweest: dat
Achab wel verschult hadde verblint, gheloghen ende bedroghen te worden.
d De selve meyninghe hadde oock Bullinger, so ghy [h]em lesende,
Dec.iij.ser.x.f.133 etc. sult moghen sien. Oock is Augustinus die de uwe met ghewelt
pogen over heur zijde te trecken, overmidts sy, boven al d'oude Uaderen, vele va[n]
hem houden, ende sonderling Calvijn self, hem s[o]nderlinge hier inne opentlijck
teghen.
e Die schrijft op desen text van Achabs bedrogh tot verscheyden plaetsen, d[at]
hem sulcx geschiede vermidts zijn voorgaende ende welverschulde boosheyts straf,
ende om een uyt allen aen te wijsen, seydt hy) contra Iulia. Pelagi.hb.5.cap.3.) Godes
bevelen totten Sathan verhaelt hebbende, alsoo: wat suldy [hier] toe segghen? Ditte,
te weten dat de Kon[in]gh de valsche Propheten gheloovende self heeft gesondight,
soo was dit oock self der zonden
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[s]traf vermidts het oordeel Godes, ende het seynden des boosen Engels.
f Siet, Augustinus namet al mede, ende dat na des Schrift getuygenis, een straf
van zijn voorgaende sonden. De bedreven sonde te straffen is rechtvaerdigheyt: maer
een goet schepsel sondigh te maken is ongherechtigheyt. Dat eerste tuyght de Schrift
met waerheyt van Gode, maer dit laetste dicht Calvijn Gode op met onwaerheyt. Wie
is hier te ghelooven?
Gereform. Calv.
+
29 Maer seght doch lieve, ter goeder trouwen. Wat behoevet Calvini of yemants
uyt legginge, daer d'Apostel self uytdruckelijck schrijft: dat God eenighe sender +2.Thess.2.11.
de werckinge der dolinghen, op dat sy de logen souden gheloven? Hy seyt niet God
laet sulcx toe, maer Godt doet het: immers hy seydt noch daer by, waer toe God heur
sulcx sendet, te weten op dat sy de loghen souden ghelooven.
h Is dat niet om te bedriegen? Die het middel wil, die wil oock het eynde, vij.62.
Het middel is de loghen tot het bedrogh, ende de werckinge der dolinghen ist middel
tot verleydinghe. Dit is immers quaet. Dit doet ende werckt God immers selve.
D. Koornh.
30 Gaet voort, schaemt u het besluyt uwes voortstels niet. Wat wildy hier uyt
sluyten? qualijck wilt daer uyt. Dat God het quade niet toe laet maer oock selve doet?
Geref. Calv.
31 Wat dunckt u moet het niet volghen?
D. Koornh.
32 Moet dan niet v[o]lghen dat ghy Godt oorsaecke maeckt van 'tquade.
Gereform. Calv.
33 'tIs niet quaet om dat het God die selve de goetheyt is, selve doet.
D. Coornhert.
34 God selve en doet geen quaet, om dat hy selve de goetheyt is. Ist werck dat
God daer inne doet niet quaet, so en doet de goede God het quaet niet, dat daer inne
gheschiet, maer een ander die quaet is. Wat ist quaet dat daer in gheschiet? doling
veroorsaken door liegen. Dat doet de logen-geest, ende d[o]ol-geest Sathans. Wat
ist goede dat daer inne geschiet? het rechtvaerdich straffen vande verwerpers der
waerheyt vande ongheloovigen ende van de toestemmers des boosheyt[s],
2.Thes.2.10.12. Dit is Godes werck daer inne.
Seght ghy nu ter goeder trouwen, seydt d'Apostel dat God self in heur ghewrocht,
maer niet toeghelaten, hadde sulck heur verwerpen der waerheyt ende heur
toestemmen des boosheyts, daer door sy de straf hadden [ve]rdient?
Geref. Calv.
35 Dat en seggen wy mede niet.
D. Koornh.
36 Dat heeft God dan toeghelaten ende niet self ghedaen.
Geref. calv.
37 Het begint na 'toude te gaen. Dat wy voor ons leere voortbrenghen, blijckt
teghen ons. Seker dat moet ick hier bekennen: want dit quaet doet God niet, hy laet
het dan toe. Dit strijdt teghens onse leere van dat God niet toe en laet, oock in 'tander
stuck dat God selve alles doet datter gheschiet.
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a God ghebruyckt hier den Sathan, van selfs quaet zijnde, als een verdorven instrument
tot zijn boedel, int rechtvaerdigh straffen vande onrechtvaerdighe menschen. Men
mach voorwaer niet segghen dat sulck goedt werck Godes quaet sy.
b Onse volck brenghen mede voort Pauli woorden houdende: ende ghelyck sy niet
bedacht en hebben om Gode te kennen: so heeft heur God overghegheven i[n] eenen
verkeerden sinne: op dat sy deden dat niet en betaemt, Rom.1.28. Maer ick duchte
soo 'tvoortstel van eender aert is, mette voorgaende sproke: dat my oock gelijcke
a[n]twoorde sal werden.
D. Coornh.
38 'tIs niet sonder redene bedacht. Calvijn die sproke mede gheweldelijck buygende,
L.Inst.j.boeck, cap.18.dist.2. tot bevesting[e] deser zijnder dolinghen, schrijft ditte:
Na d[e] a[n]der wyse wordt God gheseyt selve de menschen te gheven tot eenen
verkeerden sinne, ende te werpen in schandelycke begeerlyckheyden, want hy is de
voorneemste Autoor zynder rechtvaerdiger wrake, ende de Sathan is alleenlyck de
dienaer.
a Lieve seght doch, hoe mochte hy meynende zijn opinie daer mede te onderstutten,
die de selve doch krachtelijcker selve daer mede wert omme gestoten? Hadde heur
boosheyden die wrake niet verschuldet hoe mocht die wrake niet tyrannisch zijn?
soude dat Gode een eere wesen? was die wrake dan oock om heur boosheyden (so
d'Apostel daer uytdruckelijcken seyt) ende midtsdien oock rechtvaerdigh, hoe mocht
dit rechtvaerdigh straffen Godes quaet zijn?
b Wat is dan 'tquaet dat God hier inne self heeft ghedaen ende niet toegelaten? seydt
d'Apostel dat God selve in heur wrochte dat sondigh werck, dat sy niet bedachten
om Gode te ken[n]en? voorwaer neen hy. Want dan waer dat quaet niet heur maer
Godes werck self in heur geweest. Met wat rechtvaerdicheyt soude dan God Authoor
mogen zijn geweest van zijn wraecke, over, niet heur, maer zijn selfs quaedt werck
in heur luyden?
c Augustinus besigh zijnde int verkeeren deser woorden Pauli, Rom.1.28. cont.Iulia.
Pelagi.lib.5.cap.3. schrijft dat dit zonden zyn ende straffinge van voorgaende sonden,
ende noch, hierom heeft heur God overghegheven

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

CCxliijr
tot heurs herten begeerlyckheyden in onsuyverheyt, &c. Ende: hier siedy oock al de
oorsake, waerom sy overghegheven waren zonder alle twyfelachtigheyt betoont.
d VVant hy hadde gheseyt wat sy te vooren quaets gedaen hadden, ende hy voeghde
daer by: daeromme heeft God overghegheven in heurder herten begeerlyckheyden.
Daeromme is dit de straffe der voorleden sonden, &c.
e Dat alles schrijft Augustinus, met Augustijn stemt oock teghen Calvijn metten
zijnen u luyder Bullinger, hem mooghdy daer op sien, Dec.iij.Serm.x.fol.133. Had
de nu God selve in he[u]r ghewracht die voorgaende zonden, so waren niet sy, diese
niet, maer God, diese selve ghedaen hadde, daerom strafbaer gheweest, als der selver
oorsaker ende werckman.
f Schaemdy u die Godslasteringhe te belijden: soo belijdt dat God dat quaet niet
gedaen hadde, maer syluyden selve, dat Godt niet al datter gheschiet en doet, te weten
het quade ende sonde niet: ende dat de menschen dat selve doen maer niet Godt, die
dat toe laet.
Geref. calv.
39 My dunct ghyt meest al wilt schuyven opter menschen voorgaende zonden
ende schulden, dat God heur quaets heeft ghedaen.
D. Koornh.
40 Niemant en heeft God yet quaets ghedaen, maer wel veelen ghestraft om heur
quaet doens wille. Dat is gheen quaet doen maer goet doen, rechtvaerdigheyt doen,
ende deughde doen.
a Sodanigher gheschiedenissen der ghestraften quaetdoenders om heur voorgaende
zonden verhaelt Augustinus een groot deel aen malkanderen te kennen gevende, dat
God zonde met zonde straft, als eyghen hartneckigheyt met harder verhardinghe:
moetwillighe blintheyt met nootsakelijcke blintheyt: selfs ooren stoppinghe met
onvermijdelijcke doofheyt: alle welcke straffinghen Godes so opentlijcken blijcken
rechtvaerdigh te wesen na der Schriftueren: datmen om die verantwoordinghe niet
en behoeft te lopen soecken inden verborgen oordeelen Godes.
Geref. calv.
41 Waer ende hoe doet Augustinus sulcx?
D. Coornhert.
42 Teghen Iulianum, Pelagianum, lib.5.cap.3. daer schrijft hy ditte.
Als daeromme wort gheseyt, dat de mensche wort over ghelevert zyne begeerten,
Roman.1.24. so wort hy door de selve strafwaerdigh, want hy dan wort verlaten van
Gode, hy valt, hy bewillightse, hy wort ghebonden, ghevanghen, ghetrocken ende
beseten. Daer yemant af verwonnen is, diens verbonden, dienaer is hy, 2.Petr.2.29.
ende dan wort hem de navolghende sonde tot een straf der voorgaende zonde. Hier
op seyt P. Martyr seer wel. B.j.14.dist.28. Licht valt de verklaringhe: by leverdese
over heurder herten begeerten: soo hy self daer na opent, daerom waren die begeerten
te vooren al quaet, wat dede God? Hy liet toe dat sy heur quade begeerten
gehoorsamen. Hy en maeckte die niet quaet, &c. Ende schrijft S. Augustijn [h]ier af
(de Predestinatione Sanctorum lib.j.cap.10. Hy is machtigh om te voorsien 'tgeen hy
self niet en doet, als de zonden. VVant daer zijn eenighe zonden, die also s[o]uden
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zyn, datse oock straf zyn der zonden, daer af gheseyt is. Hy heeftste in een verkeerden
sinne ghegheven, &c. Dat en is daer gheen zonde Godes, maer een oordeel.
Of en i[s]t gheen zonde ende straf der zonde (schrijft Augustinus ter eerst
voorschreven plaetsen noch teghen Iulianum) daer ghelesen wort: de Heere heeft
heur een Swindelgeest inne gheschoncke[n], dat sy Egypten verleyden in alle heure
wercken, ghelyck als een die droncken is tuymelt? Isa.19.14. Ist gheen zonde ende
str[a]f der zonde, daer de Propheet seyt tot Gode: waerom hebstu ons doen dolen
van dynen weghe, ende onse herten verstocket dat wy dy niet e[n] souden vreesen?
Isa.63.17. Ist gheen zonde ende straf der zonden, daer weder gheseyt wort tot Gode:
Siet, du+ biste vertoornt, ende wy hebben ghesondight, daeromme hebben wy gedoolt,
+
ende zijn alle gheworden als onreyne.
Isa.64.5.
So gaet Auguginus daer voort door de gheschiedenissen vander herten verhardinge
der Heydenen die door Iosue waren uytgeroedet: Iosue.11.20. dat Roboam na de[s]
volcx goeden raet niet en hoorde, 3.Reg.12.15. hier by diende de sonden Eli) dat
Amasias, de Koning van Iude, niet en volghde de goede vermaninghe des Koninghs
Ioas van Israel? 2.Par.25.20.
Geref. K.
41 Doet God niet self alle datt[e]r geschiet seyt ons volck: waer toe seyt d'Apostel
dan: VVant uyt hem (Gode) ende door hem ende in hem zijn alle dinghen, Rom.11.36.
Wat is daer doch uyt gheslooten dat God niet self en werckt, maeckt of doet?
D. Coornh.
44 Wt, in, ende door Gode zijn ende bestaen alle dinghen: maer seyt Paulus daer
dat God alle datter gheschiet selve werckt? de dinghen zijn wesen, ende bestaen door
Godes kracht, in zijn wesen: maer de wercken of werckingen zijn self gheen wesen.
a Uan sommige wercken komt wesen, van sommige wert wese[n] (dat gheschapen
was) tot niet. Uan alle Godes wercken wort wesen, so is Hemel, aerde, mensche ende
alle dat wesen heeft ontfangen wesen geworden door Godes werck van scheppen:
gheen niet altoos en wort van Gode ghewracht, maer altijdt van niet, wat of wesen.
b Van sommighe menschelijcke wercken wesen uyte kracht Godes inde natuere
ghestelt, als vant bykomen des mans ende der vrouwen komen kinderen. Maer van
aller menschen sondige wercken comt niet voort.
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Sonde ontwesent ende maeckt wesen tot niet van 'tgeen het te vooren was. Soo maeckt
dootslach vanden mensche geen mensch, soo dat hy de doode roepende is, ende niet
meer een mensch.
c Siet dat is tot niet maken. So maeckt de zonde dat de mensch, die o[n]nosel ende
goedt was, sondigh e[n]de qua[e]dt wordt, dats ontwort 'tgeen dat hy was, so dat hy
nu niet onnosel zy, [n]iet g[o]et [a]ls te voren: ende so maect gulsigheyt dat de
ghesonde mensch siec wort: dat is [n]iet gesont, datter de voorige gesondtheyt niet
meer en zy.
d Die niet maeckt de mensch. Dits verderven ende ontwaden 'tgeen goet was. Dit is
de vrucht vander zondighen menschen, maer niet vanden Heyligen ende goeden
Godes werck. Die maect dinghe[n] die wat zijn, dat is alles goet. Soo zijn dan alle
Godes wercken goet.
e Maer die mensch sich van Gode, het goede wesen afscheydende: maeckt sich selve
tot niet: ende alle zijn zondighe wercken doen niet anders dan 'tgoede te verderven
ende tot niet te maken: 'tIs dan niet wonders dat van Gode, die wesen is ende goet,
alle dinghen komen, te weten alle wesen ende goet: maer wonder soudet zijn, soo
uyt dat goede wesen eenighe quaet of niet, dat sonde is, soude voort kome[n], soo
uwe Leeraren leeren teghen dese klare woorden Pauli, ende teghen Godes wese[n]
ende [n]ature.
f Dese meyninghe is op dese selve sproke oock verklaert by Augustinum (de natura
bo[n]i advers Manich.cap.28.Rom.11.36. daer hy schrijft: Maer als wy hooren: alle
dinghen zyn uyt hem ende door hem, ende in hem: soo hooren wy daer te verstaen
alle de natueren die natuerlycken zijn, want uyt hem en zyn de zonden niet, die de
natuere niet en volgen, maer bederven, welcke zonden de heylighe schrift met vele
manieren betuyght te komen uyte wille, so verde schrijft dat Augustinus.
g Ten behoefde, geen bewysens, dat alle dingen uyt, van, ende in Gode zijn, de welcke
alle, niet altoos uytgenomen, goet zijn. Maer dat alle wercken uyt Gode zyn, soo wel
quade als goede, dat stont u te bewysen. VVant daer gheschieden oock quade wercken.
H Nu wert van niemant yet ghedaen sonder zij[n]en wille, die voor 'twerck gaet. Ick
weet dat alle macht van Gode is, ende dat gheen werck en wort sonder machte, al
heeft men al schoon de wille. Maer al heeftme[n] macht om yet te doen[n], is daer
gheen wille t[oe], ten wert geen werck. Nu is, so Augustinus recht seyt, alle macht
van Gode, maer niet alle wille, Aug. de civit.Dei, lib.5.cap.8.9. ende, so de selve
mede schrijft (ibid.lib.2.cap.4.) so is elck (mensch) quaet door zyn eyghen wille.
i Maeckte God die quade wille in ons, soo waert niet onse, maer Godes werc ende
wille: e[n]de so quam onse quaetheyt, niet uyt ons, maer uyt Gode selve. Dit leeren
die uwe met heur opi[n]ie dat God selve alles doet, ende de zonde wil, sonder yet
toe te laten, wie anders van God self maken sy so doende oorsaecke ende werck-man
vande zonde ende 'tquade?
Geref. Calv.
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45 Wel aen, ick sie dat de veelheyt der saecken, ons souden verwerren, ende telcken
'tgeseyde weder d[o]en seggen. Daerom laet ick mijn cedelken varen, daer hebdy
Calvini Nederlantsche Institu[t]ien, die handelt hier af volkomentlijck in een bysonder
Capittel, reyckt my hem believet u, so mogen wy ordentlijcken dat selve examineren.
D. Koornh.
46 Ick ben des oock al te vreden, daer zi[j]n zijne institutien, brenght voort dat u
goedt dunckt.
Gereform. Calv.
47 Daer ist Capittel dat ick meyne, L.inst.j.boeck.xviij.cap.dist.1. Hoordt nu, ick
sal lesen, antwoort wanneert u goet dunct. Daer rijst een sware vraghe, uyt andere
plaetsen die betuyghen: dat God den Duyvel selve ende alle verworpen menchen na
zijn goetduncken buyght ofte treckt.
D. Koornh.
48 Uerstaet Calvijn met zijn aenhang dat God na zijn goetduncken ('tsoude beter,
na zijn weten zijn) buyght of treckt de Duyvel ende verworpenen die hy quaet vint:
maer niet quaet maeckt: so ist gheen sware vraghe dat zijn onghemeten goetheyt
ende wijsheyt, de quade instrumenten ten goeden kan ghebruycken, want de
menschelijcke siectghenesers konnen wel venijn of vergift, tot gesontmakinghe
ghebruycken.
Maer wilt ghy of Calvijn ende uwe Uaderen segghen, dat God alle dinghen in sulcker
wijsen self doet: dat hy oock self va[n] den goeden Enghel ende menschen een Duyvel
ende godloos maeckt: om na zijn goetduncken tot zijnre glorien ende verdoemenisse
van vele menschen te buyghen ende te trecken soo salt een sware vraghe zijn, ja al
te swaer, om voor Calvijn, ende alle de uwen te beantwoorden: sonder God self
Oorsaker vant quade te maecken, of u leere valsch te doen blijcken.
Geref. calv.
49 Wy sullen dat mercken int vervolg[h]. Hier staet voort aldus: Inst.j.boeck,
xvii[j].cap.dist.1. Want hoe hy door de sulcke werckende, door haer boosheyt geensins
besmet en wort, ja hoe hy zy[n]e dienaers rechtvaerdelijck straft, ende self onschuldigh
is in een werc, dat hy met hem ghemeyn heeft, dat kan het ghevoelen dese vleesch
kuym verstaen.
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D. Coornhert.
50 Seer lic[h]telijck. Het eynde oordeelt vant werck. God ende de Tyran Pharao
willen beyde een selve werck, namentlijck, het volck Israel verdrucken: maer de
eyndlijcke meyninghen sijn gantschelijck verscheyden. Pharaons eynde is 't volck
Israel onder zijn slaver[n]ye te bevestighen: Godes ey[n]de is sijn volck Israel, tot
blijck van sijn waerheydt ende trouwe, te verlossen: Ende den Godlosen Tyran, tot
kondtmaeckinghe dat hy almachtigh ende rechtvaerdigh is te straffen.
a Pharaons eynde is quaedt, ende daerom oock sijn doen in dat werck: maer Godes
eynde is goet, ende daerom oock Godes doen in dat selve werck. Lieve wat is daer
doch inne dat de menschelijcke reden self niet lichtelijck en verstaet?
b Des Beudels lust om bloedt te storten int onthalsen van dootslagers t[o]t sijn
gewin, en maeckt der Rechteren lust om te beletten 't storten van den onnoselen bloet
door sulcke rechtvaerdighe straf niet quaet. So wederom der Rechteren goet
voornemen, des beudels wingerige bloetdorst niet goet maeckt. Ende dit al in een
selve werck van den dootslaghers te dooden. Is dit werck van sulcken beudel dan
niet quaedt, ende 'twerck van sulcke Recteren niet goet? Wie verstaet dat niet
lichtelijck?
Gereform. Calv.
51 Ick lese voort: Hier uyt is dat onderscheyt gekomen tusschen doen ende toelaten.
VVant dese knoop scheen velen niet ontbindelyck te syn: te weten, dat de Duyvel
ende alle Godlosen alsoo sijn onder de handt ende Heerschappye Godes: dat hy haer
boosheydt beweeght tot wat eynde hy wil, ende die ghebruyckt tot sijnen oordeelen
te volbrengen.
D. Koornh.
52 Neen Calvinie, dat was gheen knoop, dus behoefde die gheen ontbindens. Dese
knoop dicht ghy de rechte knoop roerdy niet eens aen. Vindt oock yemandt
swarigheydt int verstaen dat Godes wijse goetheydt door sijn almoghende kracht der
quader voornemen of wille, 't zy D[uy]vel of Goddeloos, teghen heur opset ten besten
eynde bestiert?
a Voorwaer neen. Maer dat is de rechte knoop, dat ghyluyden leert, dat God niet
altoos toe en laet, maer alles, so wel 'tquade als 'tgoede datter geschiedt, self doet:
Ende dat hy des niet te min gheen oorsaecke soude sijn van 'tquade of zonde. Dit is
geschiedt als de Duyvel ende Adam noch geen quade, maer goede sch[e]pselen
waren. So moet God selve, na dese uwe opinie, dat quaede werck gedaen hebben
van zondighen, waer door sy quaedt sijn geworden, ghemerckt Godt dat quade werck
(na u leere) niet en heeft toe ghelaten, maer self gedaen.
Dese grouwelijcke lasteringhe volght noodlijck uyt dese leere. Schaemdy u Godt
so te lasteren, soo moet ghy u leere valsch te wesen belijden: Schaemdy u dat, soo
moet ghy Gode lasteren. Dit is de rechte knoop. Ontbindt die, hebdys macht.
Gereform. Calv.
53 Indien moghelyck waer dier matigheydt te ontschuldighen, die door den schyn
der ongheschicktheyt verschrickt sijn, waert dat zy niet en sochten verkeerdelyck
met een logenachtighe bescherminghe de rechtvaerdigheyt Godes te bevryden van
alle quaedt vermoeden.
D. Coornhert.
54 Het is waerheyt dat de Manicheen sulcx onwijselijck, doch uyt goeder
meeninghe gesocht hebben. Maer niet minder ist waer, dat Calvijn mette sijnen, niet
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tot verantwoordinghe, maer tot lasteringhe van Godes rechtvaerdigheyt, ende tot
verschooning van dese heur loghen-leere, Gode bestaen te beschuldighen.
a Lieve welck van beyden is hier verschoonlijcxte? De Manicheen, die om Gode
van ongerechtigheyt ende 'tquade te verschoonen een quade God hebben gedicht:
Of Calvijn, die om sijn valsche opinie te verschonen God self oorsake van 'tquade,
ende eenen quaden Godt maeckt?
Geref. calv.
55 Het schynt (schrijft hier aen n[o]ch Calvinus, Inst.j.18, dist.1) ongheschickt te
sijn, dat door den wille ende het bevel Godes de mensche verblindt wordt, die terstondt
sal van zyne verblintheyt gestraft worden.
D. Koornh.
56 Gheensins, indien de mensche sich self door sijne zonde verblint. Want dan is
die sijne blintheyt een rechtvaerdighe straf Godes over des menschen zonde. Maer
dan doet de mensche selve die zo[n]de, daer door hy blint wort: dan doet het Godt
oock niet alle datter geschiet, maer laet dat werck van zondighen toe: Ende dan blijckt
oock dese uwe opinie in beyden deelen, so van Godes al doen, als van sijn niet
toelaten, opentlijcken valsch.
a Maer wildy dese valsche opinie noch verantwoorden, so verantwoordt, kondy,
Gode van die grouwelijcke tyrannye: dat hy self door sijn wille, die niemandt mach
wederstaen, den zienden mensche buyten schulde blindt maeckt: ende den ellendighen
blinden om sulcke sijn onschuldige van God veroorsaeckte blintheyt, terstont sal
straffen.
b Soude God so niet, om sijn eygen werck, den onnooselen mensche straffen?
Hebdys macht, verantwoordt sulck u versiert werck Godes, van tyrannye, ende den
werck-man, God, van felheyt, die meer dan duyvelsch is.
Ger. calv.
57 Dat laet ick anderen bestaen, ick en vermachs niet, Calvijn seyt voort:
Daeromme nemen zy een uytvlucht, segghende: Dat sulcx gheschiet alleenlyck door
de toelatinghe Godes, ende niet door de wille Godes.
D. Coornh.
58 Dat en is gheen uytvlucht, maer een nodig[h] ende recht onderscheydt tusschen
het willen Godes dat niet en mach sijn sonder het doen Godes, overmidts God al doet
dat hy wil (Psal.134, etc.) ende tusschen het niet willen Godes, ghemerckt God zonder
wille
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niet met allen en doet. Want daer gheen wil en is, en wort gheen macht ghebruyckt:
God mach doen al dat hy wil: maer hy en wil niet doen al dat hy mach. Van desen
o[n]derscheyt is ghehandelt, vj.181.
Gereform. Calv.
59 Maer dewyle God openbaerlyck betuygt dat hy selve dat doet, soo verwerpt hy
die uytvlucht.
D.V. Coornhert.
60 Daer gheeft Calvijn onware getuygenisse van den gheschreven woorde Godes,
want dat nerghens in de gantsche Bybel en spreeckt dat God alle dingen doet of
werckt: so vele het quade of de zonde aengaet, te weten de quade willen die voor de
quade wercken gaen: in den Enghelen of Menschen, noch onbedorven wesende. Hier
ist geschille. Dit is oock gheschiet. Dit heeft Godt oock niet g[e]daen. Laet hooren
nu hoe Calvijn dese sijn [v]ermeten onware tuyghenisse sal konnen waer maken.
Geref. calv.
61 Ende dat de menschen (seydt Calvijn) niet en doen dan door den verborghen
wille Godes, ende niet en handelen door hare raedtslaghen, anders dat hy te vooren
heeft by hem selven verordent, ende nu door syn verborgen beschickinge voor neemt.
Instit.L.j.boeck,xviij.cap.dist.1.
D. Coornhert.
62 De menschen en doen niet quaedts, of ten wordt door de verborghen wille
Godes toe ghelaten: Ende doen mi[t]sdien de Men schen, maer niet God self, het
quade (daer a[f] ist gheschil) of de menschen en doen't niet, maer God self door
sijnen verborghen wil: ende dan doen niet de menschen, maer Godt selve het quaet.
'tEerst maeckt den menschen 'tlaetste Gode, quaetheydts oorsaeck[e]r ende werck-man.
Neemt keur van beyden een.
a Datter volght is 'tselve. Want verstaet Calvijn by die voorgaende ordeninghe,
beschickinghe, ende het voornemen Godes, de bestieringhe van der menschen quade
handelinghen ten alderbesten eynde, so hier voor uyt u Bullinger wel is bewesen
(ix.20) so is die heele Bybel Calvijns getuyge daer inne, als wesende waerheyt. Maer
meynt hy daer mede, dat God al te vooren self gewilt heeft: dat sulcke quade
handelinghen in de[n] menschen souden geschied[e]n: Wie anders maeckt Calvijn
dan Oorsaker ende werck-man van de quade handelinghen, raedtslaghen ende zonden
dan God selve?
b Want God doet al dat hy wil, Psal.114, 3. dat quaet was al te vooren, so Calvijn
seyt, de wille Godes. Soo hevet Godt self oock ghewilt ende ghedaen. Maer hier inne
tuyght de gantsche Schriftuere teghen dese valsche leere ende tuygh[n]isse Calvini.
Geref. Calv.
63 Dat (segghen Calvini) wordt door vele ontallijcke ende clare ghetuyghenissen
bewesen. Ibidem.
D. Coornhert.
64 Dat is in Calvijns noch in niemandts macht met een eenighe claere tuyghenisse
te bewijsen.
Gereform. Calv.
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65 Dat wy boven uyt de Psalmen hebben by gebracht, dat Godt doet al dat hy wil,
is sonder+ twyffel te verstaen oock van alle wercken der menschen. L.j.xviij.dist.1.
+
D. Koornh.
Psa.114,3
66 Siedy wel? Daer ist dat ick seyde. Het eten vanden verboden vrucht inden
Lusthof was een werck der menschen. Calvijn seydt dat des Psalmisten woorden
voorsz. sonder twijffel te verstaen sijn oock van alle wercken der me[n]schen. So
moeten die oock sonder twijfel verstaen sijn van dat zondighe werck onser eerster
Ouderen.
a Dit zondighe werck wilde dan God self. Int verbieden van dat werck betoont
Godt claerlijc, dat hy niet en wil[d]e, dat sy dat zondigh werck souden [d]oen. So
wilde dan, na Calvijns seggen, God: dat zy't souden doen. Maer na Moyses segghen
wilde Godt niet dat zy't souden doen: So moet dan God teffens een selve werck gewilt
hebben, ende oock niet gewilt hebben dat het soude geschieden, dits strijdigheyt in
den eenvuldighen Gode. Het een schrijft Moyses door ingheven van Godes geest:
maer 't ander Calvijn uyt sijn verwaent onvernuft. Wie salmen hier ghelooven?
b Dats een, ten tweeden, indien God self al doet datter gheschiet, om dat Godt
doet al dat hy wil: soo heeft Godt self dat zondigh[e] werck gedaen, ende niet onse
eers[te] ouderen, die dan als Instrumenten ghedaen worden, maer selve niet en deden.
Wie anders dan Godt self maeckt Calvijn hier d'oorsaecker ende werckman van de
zonde ende 'tquade? Sulcke openbaer lasteringhen schroomden [d]e Manicheeen van
Gode te segghen, maer Calvijns stoutheyt niet.
c Des Psalmisten woorden sijn loutere waerheyt: Godt doet al dat hy wil. Maer
seyt die daer, of erghens, dat Godt alle wercken der menschen wil? Dat Godt zonde
of boosheyt wil? Dit m[o]st Calvijn bewijsen. Waer mede sal hy dat doen? Met
desselfs Psalmisten woorden (Psal.5.5) houdende: want du biste een Godt, die gheen
boosheyt en wil? Besnoeyt hier de Psalmist sijn voorgaende: al: niet opentlijck van
alle quaet of boosheyt? Wie mach dat lochenen?
d Soo wil dan de goede Godt niet dan dat goet is. Hy doet dan oock niet dan dat
goedt is. Dat werck van Adam ende Eva is ghedaen. Dat was quaet. Godt en hevet
dan niet ghewilt noch ghedaen, maer onse eerste Ouderen. Hy hevet heur dan te doen
toeghelaten. God laet dan 'tquade toe, ende en doet niet al datter geschiet.
e Hier blijckt Calvijns Leere nu opentlijck valsch: Ende dat noch uyten
ghetuyghe[n]is self, die Calvijn hier voortbrengt om die waer te sijn te bewijsen. So
slaet de waerheyt heur vyant altijdt met sijn eyghen misbru[y]ckte swaert. Ende hier
siedy den leelijcken inga[n]g Calvini, in sijn voorghenomen bewijs dat God alles
selve doet, oock het quade.
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Gereform. Calv.
67 Ist dat Godt is (schrijft Calvinus noch) de beschicker des Vredes, ende des
kryghs,+ gelyck daer geseyt wort, ende d[a]t sonder eenighe uytneminge: wie sal
dorven segghen dat de menschen, sonder sijn weten ofte toe-doen worden sonder +Ma.45.7.
cause door blinde roeringe gedreven? L.j.boeck, xviij.cap.1.dist.
D. Coornhert.
68 Calvijn heeft voor te bewijsen, dat God het quade, te weten de zonde, oock self
doet: Wat dient dese sproke ter saken? Urede ende Oorlogh mach God maecken om
'tquade te voorhoeden, of om dat te straffen: Is daer eenigh quaedt of zonde in dat
werck Godes gelegen? die in de straffe des oorloghs souden vertwijffelen, can hy,
om dat te voorhoeden, de troostelijcke vrede gheven: ende die in de weeldighe vrede
hem souden vergeten, mach hy, om sulcks te voorkomen, het landt verderflijcke
oorlogh toeschicken. In geen deser twee doet Godt eenigh quaet.
a Al anders dan hier Calvijn schrijft, leestmen by Zachariam Ursinum, daer hy
seydt (223) Godes voosienigheyt wel te zyn oorsake van de straf, maer niet van de
schuldt, want (schrijft hy) God is oorsake van alle dat goedt is. Alle straffingen zyn
goedt, want zy sijn een executie van de rechtvaerdige oordeelen Godes. Daerom is
God oorsaker van de straffingen. God (seyt hy noch) is de Rechter. Daerom is hy
oock Oorsaker der traffinghen ende belooninghen.
+
b Hier toe dienen der Schriftuyren tuyghnissen: Ick de Heere, ende daer en is
+
gheen ander, formerende het licht, ende scheppende de duysternissen: makende
Isa.45.7.
vrede, e[n]de scheppende 't quade. Ziedy wel dat hy niet op de schuldighmaeckende
zonde, die quaedt is, maer op der zonden rechtvaerdighe straf, die goet is, dat werck
Godes, heeft verstaen, ende dat te recht? Immers leest ghy selve wat Calvinus selve
op die selve sproke heeft geschreven, Calv.Comment. in Isa.45, 7.
Geref. calv.
69 Ick ziet daer voor u legghen by u, so't schijnt in Duytsch vertaelt. Ick sal't nazien
ende lesen om ons werck te verkorten.
D. Coornh.
72 Hebt ghy't ghelesen? So ziedy wel, dat hy hier in sijn Commentarien self, opte
selve sproke selve het teghendeel van sijn schrijven in sijn Institutien schrijft, daer
mede hy self sijn leere, van dat het God selve al doet, oock het quade, te weten de
zonde, ende die niet toe en laet, gantschelijck te schande maeckt, vals bewijst ende
te gronde stoot?
b Want geeft God, so hy hier recht schrijft, den quaden de boosheyt niet inne, so
doet dat yemant anders. So laet God sulcx toe, ende so doet God niet alle datter
gheschiet. Is dit alles niet het platte jeghendeel van dese sijne Leere?
c Die moetmen dan valsch bekennen, ende dit uyt Calvijns naeckte woorden selve,
met de H. Schrift over een stemmende: of ghyluyden moet met den Libertijnen over
een stemmen, ende segghen datter gheen zonde of quaet en geschiet. Wat weet ghy
teghen sulcx te zegghen?
Gereform. Calv.
73 Ick hoore meer dan ick wederspreken, oock dan ick noch toestemmen can.
Daerom wil ick voort lesen uyt de Institutie. Daer seyt Calvijn noch dit, L.j.xviij,
dist.1. Maer uyt de sonderlinghe Exempelen sal meer lichts comen.
D. Coornh.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

74 Calvijn merckt self wel dat hy int doncker wandelde, Eccl.2.14, met die sijne
nevelighe verduysteringhe der klarer Schriftueren. So mistrout hy sijn onclaere
verclaringhe, ende wil die erghens soecken. Laet hooren waer.
Gereform. Calv.
75 VVy weten (L.j.xviij, dist.1.) uyt het eerste capittel Job, dat de Duyvel comt
voor God, om de bevelen Godes te ontfangen: also wel als de Engelen, die
gewillighlyck gehoorsaem zyn. Sy doen dit wel op verscheyden wyse, ende tot
verscheyden eynde. Maer nochtans also, dat zy niet en konnen aen-gaen anders, dan
door den wille Godes.
a Ende hoewel daer na schynt een toelatinghe Godes beteeckent te sijn, dat de
Duyvel so[u]de den Heylighen man verdrucken: Nochtans dewyle de woorden Iob
waerachtich syn: De Heere heeft ghegheven, de Heere heeft wech genomen, gelyc
het den Heere behaegt heeft, also is het geschiet (Iob.1, 22) so verstaen wy daer uyt,
dat God zy geweest de Authoor dier versoeckinge, die de Duyvel ende boose rovers
bediende.
b De Duyvel soeckt den H. Man tot vertwyfelinghe te trecken tot razerye: De
Sabeen grypen ende roven wreedelyck, ende ongoddelyck eens anders goet: Iob
bekent dat hy is door God van alle syne goeden berooft, ende arm geworden, om dat
het Gode also behaegt heeft. So dan wat de Menschen doen, ofte ooc de Duyvel selve:
God hout noch[t]ans het stier, om haren arbeyt te schicken tot volbrenginghe zynder
oordeelen.
D. Koornh.
76 Ia seker Calvijn, daer schijnt doch een toelatinghe, ende daer was oock een
toelatinghe van des Duyvels ende der Sabeen quaet voornemen ende wille: die van
self al eerst in heur was, die Godt tot sijn goedt voornemens volbrenghen gebruyckte:
maer lochendy dat, so seght daer teghen dat Godt alle sulcx doe eerst self maeckte
in den Engel ende Sabeen, die te vooren in heur niet en was.
b Seghdy 't eerste, so hadden sy heur self quaet gemaeckt, ende hadde Godt het
quade werck in heur niet self gedaen, maer toe ghelaten. Segdy dan oock het laetste,
so spreeckt ghy dat daer niet en staet geschreven (in Iob niet alleen niet, maer oock
nerghens in de heele Bybele) maer plat daer teghen, ende maeckt opentlijck Gode
self de eenighe oorsaker ende werckma[n] van't quade, dat zonde is.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

CCxlvv
Gereform. Calv.
77 Moet ghy niet bekennen dat Godt self dat werck dede, al dede hy 't door den
Duyvele, van Iob te versoecken?
D. Coornhert.
78 Ia, van Iob te beproeven. So versochte God Abraham, Gene.22.1. So versoeckt
Godt oock door valsche Propheten, Deut.13.3. ende dat ten goeden, namentlijck op
dat zy souden moghen weten, of zy Gode oock ghehoorsaem waeren ende lief hadden
(wat can hy weten die niet en versoeckt? Eccels.34.9) maer vintmen in dat werck
Godes eenigh quaet of zonde? Is God een versoecker ten quaden?
Geref. calv.
79 Daer seyt d'Apostel neen toe, Iac.1.13.
D. Koornh.
80 Nu seyt Calvijn hier self, dat de Duyvel socht den H. Man tot vertwijfelinghe
te trecke[n]. Maer Godt en was daerom daer oock [n]iet ledigh, maer hielt het stuyr,
om heur arbeydt te schicken. Dat seyt oock daer Calvinus.
81 Dit bestuyren was Gods werck, ende een goedt werck, maer dat quade werck
was des Duyvels werck. Dat quade werck dede Godt dan niet selve, maer liet dat
toe. S[o] doet Godt oock niet al datter gheschiet, ende so blijckt valsch te wesen
sulcke Leere. Wat seghdy daer teghen?
Geref. calv.
82 Ick denck meer dan ick can segghen. Maer wat seghdy van de woorden Iobs?
Die bekent selve dat hy is door God van alle sijnen goede berooft, ende arm geworden
om dat het God so behaeght heeft.
D. Koornh.
83 Dede God quaedt of zonde, dat hy nam dat sijns was? Moght hy't niet weder
nemen door wien't hem geliefde? gheschiede Iob onrecht? Benam Godt Iob sijn
oprechtigheyt ende deughde? staet daer yet van sulcx geschreven, so brenghet voort.
Geref. K.
84 Neen, Iob selve houdt dat werck des Heeren voor recht, ghebenedyt God, ende
nemet van des Heeren handt selve, sonder te zien opten quaden Instrumenten, daer
door God het sijne weder neemt.
D. Coornh.
86 Also In den Duyvel, ende in den roofgierighen Sabeen is quaet, die wilden
quaet ende dedens, so vele als God heur toeliet, maer niet verder. Wat quae[d]t vindy
in al dit werck over Godes zyde? Die liet het toe, dede dat niet, ende doet daeromme
niet al datter gheschiet. Vernoeght u dit, 't is my lief[,] of neen, so moght ghy desen
handel breeder ghehandelt zien in mijn eerste boeck van de Toelatinghe, Tal.116.
87 Hier doet dan Calvijn in dit stuck al mede een vertooninge hoe vlytelijc hy
arbeyt om Go[d]de van quaet doen, ende quaetheydts veroorsaecken te beschuldighen
in een werck: daer de heylighe ende oprechte Iob, als Gode beter kenne[n]de, den
Heere om gebenedijt. Soude dan Iob Gode om eenigh quaet gedaen te hebben konnen
benedyen? Dat doen Godlose, maer geen oprechte menschen als Iob was.
Geref. Kalv.
God wil dat de trouwelose Achab bedrogen worde (schrijft Calvinus daer voort,
L.j.xviij.dist.1) De Duyvel noodt zynen arbeyt tot de sake. Hy wordt gezonden met
een seker bevel, dat hy zy een loghenachtigh geest inden mondt zynre Propheten. Ist
dat de verblindinghe ende onzinnigheydt Achabs is Godes oordeel: so is dat dichtsel
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der naecter toelatinghe te niet. VVant het waer te bespotten dat een Richter soude
alleenlyck toelaten, e[n]de niet oock ordonneren wat hy wilde ghedaen hebben, ende
de volbrenginge zynen Dienaer bevelen.
D. Coornh.
88 De straf aen den godloosen Achab over sijn voorgaende bedreven boosheyt
was een goet ende rechtvaerdigh, geen zondig werck. Dat goede werck doet God
oock selve. Wat dient dit om te bewijsen dat God alles selve doet, oock het quade,
ende dat God mitsdien het quade niet toe en laet?
a Nochtans brenghet Calvijn daer toe by. Laet hem bewijsen dat God selve Achab
een godloos gemaeckt heeft: dat Godt selve Achabs loghen-propheten self
loghenachtigh ghemaeckt heeft: dat God self den Duyvel een logen-geest gemaeckt
heeft, als zy noch onnosel ende goedt waren: Ende dan salmen moghen ghelooven,
dat Godt selve sulcke boosheyt gedaen heeft, ende niet toeghelaten dat Achab, sijne
Propheten ende de Duyvel heur self verdorven hebben.
b Dit stont Calvijn toe te bewijsen, 'twelck men soude moeten bekennen quaedt
doen te sijn, ende niet heur alder eyghen quaedtheydt rechtvaer[d]elijck te straffen
'twelck goet doen is. So hy dat vermach, men sal genootsaeckt sijn te belijden, dat
God self alles doet, oock het quade ende zonde, dat God niet quaedts toe en laet,
ende die loflijcke lasteringhe Godes, dat God oorsaker of werckman is van 't quade,
oock mede dat God selve quaet is, ja dat God na sulcke valsche Leer een Duyvel is.
Is sulcke Duyvelsche Leere niet uyt den Duyvele self?
c Dit merckte Calvijn wel, wijckt af van het rechte geschil, namentlijck of G[o]dt
selve het quade oock doet, maer niet toe en laet: Ende verberght sich onder het
rechtvaerdich straffen Godes, dat een goet werck is. Rech[t] ofmen dat lochende
Godes werck self te wesen, ende niet dan een toelaten.
Gereform. Calv.
89 Calvinus in sijn voorneme[n] voortgaende, schrijft daer noch (L.j.xviij.dist.1)
also: de Ioden hebben voorghenomen [C]hristum uyt te roeyen: Pylatus ende de
Kryghsknechten sijn der selver booser razender begheerten gehoorsaem. N[o]chtans
bekennen de Discipulen in heur ghebedt (Act.4.28) dat de godlosen niet ghedaen en
hebben, dan dat de handt ende raedt Godes verordent hadde, gelyck oock Petrus te
vooren gepredickt hadde,
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Act.2, 23. Dat Christus is door verordenden raedt ende voorsieninge Godes
overghelevert om gedoot te worden; ghelyck of hy seyde, dat God (den welcken van
den beghinne aen gheen ding en is verborghen geweest) wetens ende willens verordent
hadde, dat de Ioden voltracht hebben. 'tSelve machmen oock lesen by Bezam, H.116.
a Gelijck hy erghens dat werderomme verhaelt, segghende, Acto.3.18. Dat God,
die het door alle zyne Propheten heeft te vooren verkondight, dat Christus lyden
soude, heeft dat also volbracht op dese meyninghe.
D. Koornh.
90 In dese salighmakende gheschiedenisse van ons Heeren doodt is goedt ende
quaedt gedaen.Seghdy daer teghen?
Gheref. calv.
91 Gheensins.
D. Koornh.
92 Het quade was het haten, het benijden, het vervolghen, het valsch wroeghen,
ende tuyghen met het vermoorden van t onnoosel Lam Godes. Maer het goede was,
het schencken, het leveren ende het opofferen desselvens, tot versoeninghe ende
salighmakinghe des werelts.
Geref. Calv.
93 Recht.
D. Koornh.
94 Die beyde wercken, te weten, goede e[n]de quade, sijn gedaen by den goeden
1 Gode alleen, by den quaden 2 menschen alleen, by hen beyden 3 tesamen, of by
d'een het goede 4 alleen, ende by d'ander het quade alleen. Wat seghdy hier toe?
Gereform. Calv.
+
95 Men merckt niet duysterlijck dat Calvijn hier alle 'tgheheele werck met alle
+
sijne ommestanden Gode alleen to[e]schrijft. Dat doet Beza mede opentlijck,
j.
H.124.723, segghende: dat hy onsinnigh soude moeten schijnen die het lijden der
Heylighen Gode soude willen toeschrijven, maer het aen-doen van sulcx niet. So sy
dat niet so en hielden, souden zy (dit wisten zy wel) moeten belijden dat God selve
niet alles en doet, dat de mensche[n] sulck quaedt deden, ende dat God, die dat niet
self en dede, toegelaten soude hebben.
D. Coornhert.
96 Dat schijnt wel (Godt weet het) d'oorsake van sulck heur schrijven te sijn
geweest: Soudet dan voor Gode Eerl[ij]cker schijnen, sulck moordelijck quaedt werck
self te doen aen sijnen lieven ende onnooselen zoone, dan sulcx toe te laten? Wel
aen. Hevet dan God self i[n] die geschiedenisse voorseyt alles alleen ge[d]aen (so
dese leeren) so heeft Godt de Uader oock selve sijnen geliefden Zone gehaet, benijdt,
vervolght, valschelijck ghewroeght, overtuyght ende vermoort.
a Dat waer niet anders, dan of zy seyden, dat die liefde den gelief[d]en heeft
ghehaet, benijdt, ende vervolght: de waerheyt heeft de waerheyt valschelijck
gewroeght ende overtuyght, ende de rechtvaerdigheyt heeft d'onnoselheyt in de
rechtvaerdigheydt self vermoort. Die schandelijcke ende lasterlijcke stucken moete[n]
noodtsakelijck opdichten den Godt des Hemels, al die toestemmen des[e] Helsche
opinie deser schrijvers, van dat God self alles doet, ende [ni]et altoos toe en laet,
e[n]de dat [o]nlochbaerlijck in dese so Eerlijcke ende Lof-waerdighe gheschiedenisse
onses Heeren Iesu Christi.
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b Dat sal noch daer mede niet genoegh si[j]n, maer daer en boven salmen dan oock
moeten segghen: dat de hatelijcke, nydighe, valsche, ende moort-dadighe Ioden, ende
de staetsuchtighe, baetsuchtige, ende godlose Heydenen, niet met allen tot dit qua[d]e
werck ghedaen en hebben, anders dan een bloot lijden, (als een swaerdt totten
doodslagh) gemerck[t] God, self alles niet uytghenomen doende, heur niet altoos
self te doen heeft toegelaten oock dat quade niet: Maer als, van Gode, ghebruyckte
Instrumenten, sulckx hebben gheleden onvermydelijck: also God self dat in ende
door heur heeft ghewilt ende volbracht.
c Daer uyt dan oock nootlijck moet volgen dat zy alle aen dat q[u]ade wer[c]k
onschuldigh sijn geweest, maer Godt alleen, als de oorsaker ende werck-man daer
aen schuldigh is. Men mach niet bedencken saecken die lasterlijcker sijn van Gode
te gevoelen: die opentlijcker strijdigh sijn teghen der H. Schrifturen waer[h]eyt: ende
[d]ie ontwijfelijcker moeten volghen uyt dese Opinie Calvini ende Beze.
d Het tweede stuc was, dat dit gantse werck+ so wel 'tgoedt als 't quade dat daer
inne is geschiedt, ghewilt ende gedaen soude moeten sijn geweest by den quaden +ij.
menschen alleen. Maer dit blijckt openbaer onmoghelijck, want ten stondt niet in
menschen, swijghe in der godlosen vermoghen, den zone Godes te schencken of te
leveren. Sy en hebben dan oock 'tgoede, dat in des Heeren doot is gheschiet, niet
ghedaen, veele minder alleen ghedaen.
e Heeft de goede Godt dan het quade niet+ gedaen, noch de quade menschen het
+
goede niet gedaen, datter geschiet is in de doot des Heeren: so en hebben God
iij.
+
ende de Menschen dat niet beyde, te weten het goede ende het quade niet te samen
+
ghedaen: Maer hebben dese beyde, namentlijck Godt ende de quaede menschen
iiij.
elck 't sijn op sich selven ghedaen, te weten, d'een tgoede alleen, ende d'andere het
quade alleen.
f Calvijn, Beza, met alle heur toestemmers in desen, moeten hier dan noodtlijck
segghen een van beyden te weten, dat de quade menschen alleen hier inne gewilt
ende gedaen hebben alle het goede werck, ende niet altoos van 'tquade: maer dat God
het quade hier in alleen heeft ghewilt ende ghedaen, ende niet altoos van 'tgoede: of
zy moeten segghen dat god, als goet wesende, alleen ghewilt ende ghedaen heeft alle
het goedt in dit werck, maer niet altoos van't quade: Ende dat de quade menschen
alleen hebben ghewilt end[e] ghedaen alle het quade dat i[n] desen is gheschietl
g Dat eerste sullen sy heur wel schamen te segghen: maer het laetste sullen zy
(oock heur ondancx) wel moeten segghen. Sy sullen dan oock niet moghen lochenen,
dat zy de heylige
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Schrift, oock in d'alderwightighste saken, gheweldelijck misbruycken om heur onware
leere waerachtigh te doen schijnen: daer inne dat het God self alles doet, ja oock
mede het quade, ende dat hy dat niet toe en laet. Gemerckt hier nu niet min krachtelijc
dan warachtelijck is ghebleken dat niet van Gode, maer vande quade menschen het
q[u]ade ghedaen ende van Gode toeghelaten wort.
h Dit alles, als wesende een treflijcke sake, hebbe ick hier op moeten segghen,
wat langer dan mijn voornemen was, om u te vernoegen, oock veele korter dan icx
vermochte, om u niet verdrietigh te vallen. Daer inne ick my verliet, te weten
aengaende mijn kortheyt, op mijn eerste b[o]eck vande toelatinge nu dick vermaent,
daer 'tselve langer is gehandelt, ende tot uwen believen alst past gelesen mach worden.
Geref. calv.
97 Te lange zydy my niet gheweest, maer hebbe u met verwondering, ende
daeromme oock onverdriet[e]lijck hooren redeneren van dese heerlijcke sake. Lieve
seght, handelt Augustinus daer niet met allen af? zijn ghevoelen soude ick hier op
wel hebben willen hooren.
D. Koornh.
98 Hy schrijft hier af t[o]t verscheyden plaetsen, vande welcke ic u een of twee
die my [n]och indachtigh zijn, waer sal lesen. Reyckt my doch dat uyterste besloten
boeck op een na.
Gereform. Calv.
99 Datte?
D. Koornh.
100 Ia. Daer vinde ick 'tgesochte, hoort [en]de siet my lesen wat Augustinus (Enar.
in Psal.) hier schrijft, opte[n] Psal.65.3. d'Apostel heeft gheseyt, Galat.2.20. die my
heeft lief ghehadt ende heeft sich self voor my overghegheven: vanden Vader wort
gheseydt, Rom.8.32. die zijn eygen Soon niet en heeft ghespaert, maer heeft hem
voor ons allen overghelevert.
a Heeft dan de Vader den zoon overghelevert, heeft de soon sich self overghelevert,
wat heeft dan Iudas ghedaen? De Vader voor ons den zone overleverende inden doot,
heeft wel ghedaen: Christus voor ons sich self overleverende inden doot, heeft wel
ghedaen: Iudas om zyn gierigheyt zyn meester overleverende heeft qualyck ghedaen.
b VVant het goet dat ons gheschiet is doort lyden Christi, en sal de boosheyt van
Iudas niet toegherekent worden: hy heeft zijnder boosheydts vergeldinge, Christus
zynre ghenaden lot ende danck.
c Ende noch schrijft de selve van 'tselve breder, Exposit. in Epistolam,
Ioan,tract.vij.cap.4.9. verhaelt hebbende: VVy vinden in een selve daer God den
Vader, daer inne wy oock vinden Iudam: maer den Vader benedyen wy ende Iudam
vervloecken wy. VVaerom benedyen wy den Vader ende vervloecken wy Judam? VVy
benedyen de liefde, wy vervloecken de verraderye.
d Sagh Iudas oock op de groote weldaet die den menschelijcken gheslachte door
de overleveringhe Christi soude gheschieden, dat hy om deswillen Christum leverde,
God sagh op onse saligheyt, daer door wy zyn verlost: Iudas sagh op het loon, daer
voor hy zyn Heere verkochte: de Soon selve sagh opt loon dat hy voor ons gaf, Iudas
sagh opt loon, dat hy ontfing om te verkopen.
e De verscheyden meyninghe dan, heeft verscheyden daden gemaeckt, van een
selve daet, so wy dan na die verscheyden meyningen ofte voornemens dese daedt
waerderen: men sal d'een moeten lieven, d'ander verdoemen: d'een loven, d'ander
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lasteren. Soo vele vermagh de liefde, siet hoe sy alleen onderscheyt, siet hoe sy alleen
der menschen wercken oordeelt, &c. Dat schrijft daer Augustinus hier af.
f Die onderscheyt Godes ende Christi goede, vander quade menschen quade, werck,
deser geschiedenissen bescheydelijc van malcanderen. Hy schrijft Gode ende Christo,
alleen 'tgoede daer inne toe, ende niet quaets: maer Iude het quade, de gierigheyt,
verraderye, etc. alleen ende niet goets, dat goedt dede, dat quaet liet God toe. Maer
u Leraren mengen dese verscheyden wercken, willen ende voornemens van Gode
ende den menschen niet alleen verwerdelijck onder een, maer schrijven oock den
goeden Gode alle 'tquade werc der quade menschen daer inne toe, ende verschonen
de Ioden ende Heydenen van heur quade daden. Sijn dat niet onbescheyden, godlose
ende laterlijcke schrift-drayingen?
Geref. Calv.
101 'tIs wijsheydt niet te schrijven boven zijn weten, ende 'tis sotheyt yet te
oordeelen boven zijn verstant. Ick laet andere heur schriften verantwoorden, ende
denck niet te oordeelen dat ick niet en kan verantwoorden. Tot noch toe hebbe ick
maer ghehoort over een zijde. Nu bevinde ick wat vrucht d'ander party te hooren kan
baren, ende om de selve noch meer te genieten wil ick Calvijns schrijven voort lesen
ende u daer teghen horen. Absolon (schrijft Calvijn daer noch, L.j.18.dist.j.) heeft
door schandelycke byslapinghe zyns vaders bedde ontreynighende een grouwelyck
stuc bedreven (2.Reg.16.22.) Nochtans betuyght God dat selve zyn werc te zyne.
VVant dit zyn zyne woorden, (2.Reg.12.12) Du hebste dat gedaen int verborgen,
maer ick sal het int openbaer doen ende voor dese zonne. Calvinus dese selve
geschiedenisse med[e] elwaert verhaelt hebbende, N.56. seyt also: Hy en seyt niet:
Ic sal lyden dat dit geschiede: maer ick salt doen.
D. Coornh.
102 In die gheschiedenisse zijn mede tweereleye wercken, als schandelijck
hoerderye, met rechtvaerdige straffinge: waer af 'teerste quaet, maer 'tander goet is.
Dede God self dees beyde, soo dede Godt oock self schandelijcke Hoerderye, als
een tweede Iupiter. Dedese Absolon beyde, soo dede hy oock rechtvaerdigheyt[,]
ende was dan oock self rechtvaerdigh. Want Ioannes schrijft: die rechtvaerdigheydt
doet, die is rechtvaerdigh, 1.Ioan.3.7. welck van tween stemdy toe?

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

ccxLvijr
[G]eref. Calv.
[1]03 Gheen van bey[d]en, want het eerste waer Godslasteringhe, ende het a[nd]er
waer onwaerheyt.
D. Koornh.
104 Wel seghdy. Godt heeft dan 't een, [e]nde Absolon 't ander gedaen: te weten
God het goede, maer 't quade niet: Ende Absolon 'tquade werck, maer 'tgoede niet.
Geref. Calv.
105 Dat moetmen bekennen.
D. Koornh.
106 So moetmen oock noodlijck bekennen dat God niet self al en doet datter
geschiet, te weten, het quade of de zonde niet. God laet dan de zonde toe. Siet hier
al mede u volck in heur eyghen strick[en] gevangen.
a Want met desen ende d'ander Exempel meynden zy te bewijsen, dat God alle
dingen self doet, oock 'tquade, dat zy ontkennen van Gode toeghelaten te worden:
ende daer uyt selve blijckt klaerlijck, dat God selve niet alle dinghen en doet, maer
dat hy [']t quade toelaet te gheschieden. So bewijsen Calvijn, Beza, ende d'anderen,
dat zy liever de H. Schrift misbruycken, gode der zonden oorsaker maken, ende sijn
goetheyt lasteren: dan zy Gode souden de Eere geven, Ios.7.19, heur dolinghe met
schaemten belyen, ende heur navolgers van doling bevryen.
Geref. C.
107 Jeremias verkondight dat alle de wreetheyt, die de Chaldeen in Iudea bedryven,
is Godes werck. Also wort Nabucadnezer Gods Dienstknecht genaemt. God roept
alomme dat de godloose door zyn blasen ende flyzen, door het geluyt sijnre bazuyne,
door sijn h[e]erschappye ende bevel, verweckt worden totten Krygh.
D. Koornh.
108 Dat Calvijn metter H. Schrijft dede blijcken, dat de Israeliten doe waeren een
rechtvaerdigh ende onschuldigh volck: Dat die Chaldeen ende Nab[u]cadnezer
oprech[t]e ende goede I[n]strume[n]ten waeren, de welcke God self wreedt maeckte,
om dat sijn onschuldighe volck so wreedelijck te mishandelen: wie soude niet moeten
bekennen dat God alle 't quaet dat daer gheschiede, niet toeghelaten maer selve
gedaen hadde?
Nu tuyght Ieremias daer, ende doorgaens dat Is[r]ael een afgodisch, godloos,
hartneckigh volck was, ende mitsdien te recht strafwaerdigh. 't Selve zietmen oock
daer in de godloose ende wrede verderf-gaerns, die hy sodanigh vandt, maer niet en
maeckte, ende tot rechtvaerdigher straf sijns volckx ghebruyckte. Lieve segt doch,
wat ist quaedt dat God in al dat werck heeft gedaen? Dat hy quaede Menschen door
quader Menschen quaetheyt rechtvaerdelijck, jae b[a]rmhertelijc (op dat zy
wederomme tot hem moghten keeren) strafte? Eza.9, 11, 12.
Gereform. Calv.
109 Hy naemt den Assyrischen Koning den roede sijnes toorn, ende een bijl die
hy met sijnder handt roert.
D. Koornh.
110 Int voorgaende is dit ooc beantwoort, want het is al 'tselve. Calvijn selve
gloseert op dese plaetse alsoo: Dat God ghedronghen werde sijn volc door de
Assyriers te straffen, &c. Als of een Rechter de Diefleyder tot sich riep, ende hem
beval den misdadighen te binden: of dat hy den scherperchter geboodt hem te
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ont[h]oofden: so roept de Heere d'Assyriers, om door heur handt sijn straf te
volbrengen.
a So eenvulighen gheest hadde Calvijn, dat hy een selve sproke der H. Schrift nu dus
dan so, na hem in den zinne quam, duydede, doorgaens teghen de H. Schrift, ende
oock plat teghen sijn eyghen opin[i]e die hy waende voor te staen.
b Wat vindtmen hier quaets in, dat God[e]s werck is? Godt schickt willighe beudels
om door heur wreedtheyt sijn mis[d]adighe volck te straffen, of rech[t]vaerdelijck,
of ghenadelijck. Is dat niet Godes goede werck als een rechtvaer[d]igh Rechter alder
menschen? So pooght hier al mede Calvijns ongerechtigheyt onrechtelijck de godlijcke
rechtvaerdigheyt als onrechtvaedigh te beschuldighen.iij.18.
Geref. Kalv.
111 Het verderf der H. stadt, ende het verderf des Tempels naemt hy zyn werck.
D. Coornh.
112 Want het was sijnder rechtvaerdigheyts straffinge, door wat beudels Godt dat
oock dede. Was dat werck Godes quaedt? Was het verderf des gantschen werelts,
behalven de rechtvaerdighe Noe metten sijn[e]n een quaedt werck? Dat dede Godt
door water, Gen.6, 13, 7, 23. Was 't verderf van Sodoma een quaet werck? Dat dede
Godt door 't vyer, Gen.19, 24, 25.
Sulcx bekent Godt mede voor sijn werck. Wat quaet mach Calvijn vinden in sulcke
ende menighte van dierghelijc[k]e rechtvaerdige wercken Godes? Hy mach wel in
Godes wercken quaet soeken, maer niet vinden. Socht hy de quaetheyt, zonde, ende
Godslasteringhe in dit sijn eyghen werck, van Gode het quade ende zonde toe te
schrijven, O hoe ghereedt soude hy die vinden?
Gereform. Calv.
113 L.j.xviij, Dist.1. David die teghen God niet en murmureert, maer bekent dat
hy een rechtvaerdigh Rechter is, bekent nochtans dat de lasteringen Semei komen
uyt sijn bevel; De Heere (seyt hy) heeft hem bevolen te lasteren, 2.Reg.10.16.
Dat dit werck zonde is, also in de Wet verboden was. Den Prince uwes volcx te
vloecken, Exo.22.29, is onlochbaer. Dat Godt self Semei sulckx te doen hadde bevolen,
tuyght David claerlijck. Hoe machmen dan ontkennen dat God alle dinghen die daer
geschieden, selve doet, ooc het quaet ende zonde? Doet go[d]t het quaedt, soo en
laet hy 't niet toe. Dit bindt.
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Hoe mooghdy desen knoop ontbinden? Dat zie ick niet.
D. Coornh.
114 Haest suldy't moghen zien. Segghen uwe Leeraren niet doorgaens selve, dat
Godes wil des rechtvaerdigheydts reghel is? L.[3].xxiij.Dist.5.
Gereform. Calv.
115 Ia trouwen, houdy't anders?
D. Coornh.
116 Neen trouwen. Maer vraghe noch, of God yet doet dat zijn wille niet en is?
Gereform. Calv.
117 Neen. Ende daer uyt volght self 'tgeen ick wilde seggen, te weten: Dat al wat
Godt doet, rechtvaerdigheyt is?
D. Koornh.
118 Besluyt, dat daer uyt volgt. Swijght nu niet.
Geref. calv.
119 Wat volghter uyt?
D. Coornhert.
120 Hoort toe. Al wat Godt doet dat is rechtvaerdigheyt. Godt doet zonde int
vloecken van des volcx Prince, dat de Wet verbiedt. D[u]s is zo[n]de rechtvaerdicheyt,
houdy dat besluyt voor waerheyt?
Gereform. calv.
121 Neen, voor valsch.
D. Coornh.
122 Die valscheydt volght noodtlijck uyt u zegghen.
Geref. calv.
123 Neen. Want Godt en is onder gheen Wet.
D. Coornhert.
124 Ia, want Godes goetheyt is haer self sulcken Wet, dat haer so onmoghelijck
is quaedt te doen: alst een goede boom onmoghelijck is quade vruchten voort te
brengen, Mat.7 18. Die uytsluyp helpt u niet, want i[c]k met u luyden eygen segghen
daer teghen segghen aldus:
a Al wat Godt doet dat is rechtvaerdigheyt. Dat vloecken Semei was zonde, dats
onrechtvaerdigheyt. So blijckt dat Godt dat vloecken Semei niet en heeft ghedaen.
Hevet Godt dan niet gedaen, so hevet Godt toeghelaten. So laet Godt dan 'tquade
toe, doet dat self [n]iet, ende en doet Godt dan oock niet alle datter gheschiet.
b Dat sluyt vast, ende dat betoont dese uwe leere valsch te sijn, houdende dat God
self alles, oock 'tquade, doet, ende dat niet toe en laet. Siet dit bewijse ick nu u[y]t
het ghene self daer mede zy die waende waer te doen schijnen. So weynigh mach de
loghen voor des waerheyts claerheydt sich vermommen ende bedecken in sijn
duysterheyt.
Geref. calv.
125 Heere Godt, hoe gaet dit te wercke? Treft ons da[n] t'elcken ons eyghen
swaerdt? wat is de zinne dan van dit bloecken Semei?
D. Koornh.
126 Die heeft uyt wraeck-gierigheydt op de Koning, lust om hem te vloecken.
Godt heeft wil om David, noch boven sijn a[n]der teghenheyt, met oeffening van
gedult te versoecken. Het willen Semei is van self al quaedt ende zonde, 'twelck hy
self, niet God, in hem ghemaeckt hadde. Diens tonghe als een laster-pijl, stuyrt Godt
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doen op den Coning. Dat stuyren tot beproevinge is Godes werck hier inne, so David
oock seyt, maer niet die vloeck-lust Semei, die Godt ghebruyckt, maer self niet en
maeckt.
a So wercken indit selve werck God ende Semei. Godt int wel bestuyren van't
vloecken: maer Semei int lasterlijck vloecken. Godes werck is heylsaem ende goet:
maer Semei werck is zondigh ende quaedt. So is hier inne niet quaets over Godes,
noch oock niet goets over Semei zyde. Meer suldy hier af moghen zien in mijn boeck
van de Toelatinge Godes, wildy.
b Want hier niet anders en gheschiede, dan dat de goede God dit quade instrumente,
namentlijck Semei laster-tonghe, ten goeden ghebruyckte, tot oeffeninghs proeve
zijns knechts Davids. Dit segghen oock selve die van Geneven in heur Annotatien
op dese plaets inde Bybel by Ian Paedts, ende Ian Bouwenszoon gedruckt tot Leyden
81. Die meeninghe hadde daer oock af Augustinus Aug.de lib.arbi.et gra.cap.20.
Geref. calv.
127 Men vindt dickma[e]l inde heylighe Historie, dat het al van den Heere komt
wat daer geschiet. L.j.xviij, Dist.1.1.
D. Coornhart.
128 Men vindt dickmael in Calvini schriften openbare onwaerheyden: sodanigher
een is dese. Want men vindt nerghens gheschreven inde heylighe Historie: dat het
al vanden Heere komt wat daer geschiet. Daer vindtmen dat d'Engelen ooc onse
eerste Ouderen, eer zy quaet waren, zonde hebben gedaen. Zo nu dat onwaerachtigh
voortstel Calvini waerheyt waer: so moste oock waerheydt sijn dat de zonde vanden
Heere komt. Maer dat is onwaerheyt. Dus is dit Calv[ij]ns voortstel oock onwaerheyt.
Geref. Calv.
D. Koornh.
130 Soude dit den ingangh sijn des voorgenomen bewijsings Calvini, dat het al
van den Heere komt wat daer gheschiedt? Uan't goede en is gheen geschille, maer
van't quade ende vande zonde alleen. Men ziet daer desen afval vanden Heere
gheschiedt te wesen tot straf van Salomons ende des volcx zonden. Dat is
rechtvaerdigheyt, waer is hier het quaet of zonde dat van den Heere komt?
a So staet dan dit treffelijcke bewijs Calvini also: daer komt wel rechtvaerdige
straf, die deughde ende goet is, van Gode. Daer by blijckt dat al watter geschiedt van
God[e] komt, ende daeromme oock de zonde end[e] 't quade.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

ccxlviijr
Of Calvinus met sijnen navolgheren in't misbruycken van de H. Schrift alle menschen
voor onredelijcke Dieren aenghezien hadden: souden zy wel onredelijcker moghen
daer uyt bestaen hebben om sulcke heure valsche opinie te bewijsen?
Gereform. Calv.
+
131 De doot der Kinderen Eli, ende veele derghelijcke dinghen.
+
D. Coornh.
2 Re.1.34
132 So de H. Schrift versweghen hadde deser ghezellen uyt besonderde schelmerye,
mochte dit exempel noch eenighen schijn van waerheyt hebben ghehadt: dat God
self wat quaets gedaen hadde int straffen metten lijflijcken doode aen den onnoselen.
Maer nu daer so uytghedruckte boosheyden van heur beyden staen beschreven, wie
sal't niet wonder geven dat Calvijn ende de zijnen heur soo straf-waerdighe quade
daden onghemerckt laten: ende quaetheydt of zonde soecken in dat rechtvaerdigh
straffen Godes, daer niet dan goet innne en wort gezien? Wildy wat seggen dat tot
bewijsinghe die[n]t: dat God [s]elf alles doet watter gheschiet, ende daeromme het
quade mede: so bewijst ons, kondy, dat God selve die zoonen Eli van oprechte
menschen, tot boose boeven hadde gemaeckt: Dat God selve die roof-gierigheydt in
heur hadde ghemaeckt: Ende dat God self die hoerderye in heur hadde ghemaeckt.
Want alle sulcx betuyght d[e] H. Schrift daer, dat zy waren geworden, ende was
sulck worden gheschiedt. Quam dit, so ghy segt, al mede vanden Heere: wie anders,
dan de Heere, maeckt ghy oorsaker ende werck-man van 'tquade ende d[e] zonde?
Is dat oock niet, hoe mach waer sijn u seggen, dat vanden Heere komt watter
gheschiet? Dat de zonde vanden Heere comt, diese niet en doet maer toelaet? Lust
u meer te zien van d'ydelheyt deser Calviniaensche bewijsinge, mijn boeck van de
Toelatinge Godes, sal breeder verclaeringhe ende bewijs daer van aenwijsen.
Geref. Calv.
133 Die yet inde Schrifture gheoeffent sijn, die sien dat ick uyt vele getuyghenissen
alleenlycken weynigh voort brenge om kort te maken, L.ij.xviij.Dist.1.
D. Coornhert.
134 Die zien aen dat weynigh meer dan genoegh is, om uwe vermetele
onbescheydenheydt bekent te maken.
Geref. calv.
135 Ende daer noch: uyt dewelcke het nochtans openbaer genoegh is, dat die
onbequamelijck doen: die inde plaetse vande voorsieninge Godes, een naeckte
toelatinghe stellen, Ibidem.
D. Coornh.
136 Uan de quade, niet vande goede wercken spreeckt men nu. Die doet God selve,
of hy laetse toe. 'tEerste maeckt God, niet de mensche: maer 'tlaetste maeckt den
menschen (niet Gode) oorsaker ende werck-man van de zonde. Doet God self 'tquade
werckelijck, om dat hy't voorziet, so[o] is de mensche onschuldig, maer Godt
schuldigh aen 'tquade. Maer laet het God toe, so dat hy int quaedt doen rust ende
ledigh is, (te weten int veroorsaken, maer doende int bestieren ten besten eynde) so
is God onschuldig, ende de mensch schuldigh aen 'tquade.
Gereform. Calv.
137 Gelijck of God in een wacht-Toorn zate, ende die toekomende gheschiedenisse
verwachtede, ende zyne oordelen hinghen aen der menschen goetduncken.
D. Koornh.
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138 De gelijckenisse van een wacht-toorn, ende van Godes wachten by Calvijn
daer gedicht, en betaemt niemanden min te stellen dan Calvijn. Hebben wy dan hier
voor (iij.8) niet gezien dat Calvijn self Godes alwetenheyt eeuwigh maeckt, sonder
voor of na? Wat wachten mach daer vallen? Uan eeuwigheyt wist God al, als
teghenwoordigh, dat Adam vallen soude ende verderven: Ende van eeuwigheyt hadde
Godt der gelovighen opstaen ende ghenesen in de salighmakende doot ende
verrijsenisse sijns zoons daer tege[n] geordonneert. Somen voor (ix.[3]0) oock al by
H. Bullinger heeft moghen zien wel aengewesen ende bewesen te wesen.
a Maer heeft God op des menschen verderflijck doen niet gesien: so mach hy oock
Christi salighmaeckende doen niet voorsien noch gheordonneert hebben. Wat
behoeftmen genesinge daer zieckte noch wonde is? Maer heeft Godt Adam self zieck
ghemaeckt ende gewondt, op dat hy danck ende eere s[o]ude begaen van hem weder
te genesen: dan soude hy meer ondanck ende lachter verdienen dan danck ende Eere.
b So dan oock de zonde oorsake is van sulcke zieckte Adams ende wonde, ende
hevet God, niet ledigh daer in sijnde, niet toegelaten, maer selve dat werck van
zondigen ghedaen, na u leere dat het God selve al doet: soo maeckt ghy immers Godt
selve der zonden Oorsaker ende werckman.
Gereform. Calv.
139 So veel de verborghen roeringe aen gaet dat Salomon betuyght van het herte
des Konings, dat het herwaerts ende ginswaerts ghebuyght wort na dat het Godt
behaeght (Prov.21.1.) dat bestreckt hem voorwaer tot het gantsche menschelycke
geslachte. Ende is so veel als of hy geseyt hadde: Dat al wat wy in het herte
voornemen, wort door inghevinghe Godes tot sijn eynde beweeght. L.j.xviij.Dist.2.
D. Koornh.
140 Dat stemme ick altemael sulckx toe. Want daer (als oock elwaerts Pro.16.9.)
stelt Salomon, ende Calvijn met hem, het voornemen in des menschen machte: 'twelck
Godt dan bestiert, of beweeght, of neyght, waer henen dat hy wil.
a Dat voornemen is dan der menschen, niet Godes werck: ghelijck oock 't bestieren
of neyghen desselven Godes, niet des menschen werck is. Dat voornemen laet Godt
den mensche dan toe. Ende want God selve dat niet en doet, so en doet God niet al
datter geschiedt, soo dit menschelijck voornemen oock gheschiedt.
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b Dit is waerheydt in de Schrift betuyght+ ende by Calvijn self voort gebracht. U
leere houdt recht anders, te weten: dat het God al self doet datter geschiet, e[n]de +Ibidem noch.
niet altoos toe en laet. So blijckt hier al mede dat u Leere onwaerheyt is.
Gereform. Calv.
141 Ende voorwaer, waer´t dat God niet en wrochte binnen inde herten der
menschen: so en soudet niet recht gezeyt sijn: dat hy de lippen wech neemt van de
waerachtighe ende de wijsheyt vande Oude, Eze.7, 26. Dat hy het herte wech neemt
vande Princen der Aerden, op dat zy dwaelen in plaetsen daer gheen wegh en is.
Hier toe dient oock dat dickmael wort inde Schriftuyr ghelesen (Levit.26, 36.) dat
de menschen bevreest s[ij]n, na dat hare herten worden met Godes verschrickinghe
bevanghen.
D. Koornh.
142 Calvijns voornemen is te bewijsen dat God het quaet [ni]et toe en laet, maer
dat hy't selve doet, als die alles doet datter geschiedt. Daer toe brengt hy nu voort dit
onnoodigh bewijs, dat Godt oock werckt binnen der menschen herten, met
ber[o]vinghe van verstant of wijsheyt ende met inwerckinge van vreese ende
verschricktheyt binnen de herten. Ende dit al sonder een woort te verhalen wat luyden
Godt sulcx dreygt, 'twelck een schijn maeckt als of God in der onschuldigen herten
wat dede dat q[u]aet is.
a Soude dat oprechtelijck ghehandelt sijn mette H Schrifture? Uerswijght die ter
aengewesener plaetsen (als Calvijn hier doet) wat volck God sulcx dreyght? Neen
voorwaer, maer druckt van beginne ten eynde t[o]e van beyde die Capittelen: Levit
26, Eze.17. Dat God sulcx dreyght den ghenen die zij[n]e geboden niet ghehoorsaem
en sijn, e[n]de die boosheyt hanteren.
b Wat is dese werckinge Godes in sodanigher zondaeren herten [d]och a[n]ders
dan sijn rechtvaerdighe straffinghe? Is die zonde of quaet? Werckt Go[d]t wat quaets
als hy het quade rechtvaerdelijck straft?
c Wast o[n]recht, quaet of zonde, dat d'eerste broeder-moorder ghestraft werde
van Gode met vresen ende vluchtigheydt op der aerden? Gen.4.12. Doet Godt zo[n]de
of quaet als hy maeckt dat de godloose vlucht als hem niemant en jaeght? Pro.28,
Psal.52.6. Sulcx doende werckt Godt door sijne geopenbaerde rechtvaerdigheydts
kracht in der quaetdoenders herten.
d Wat is [n]u 'tquade dat god daer inne doet? quaetheyt te straffen, is dat quaet? Dese
straf gevoelden o[n]se eerste ouderen self al terstont na heur misdaet, Gen.3.8, als
zy sich voor de lieve God verberghden, e[n]de voor sijnen aensichte vluchteden. Dat
wrochte Godes stemme oock in heur herte, wie lochent sulcx? Waer toe was sulcx
noodigh te bewijsen? Nerghens toe. Maer dat Calvijn toestont te bewijsen, en roert
hy met een eenig woordeken niet aen.
Geref. calv.
143 Ick al voort lesen.
D. Coornh.
144 Neen, om tijdt te win[n]en ende gheen verlooren moeyte te [d]oen, want dat
daer aen volght van't ve[r]blinden ende verharden, van Phara[o]s verharde[n], etc.
is by o[n]s voor al ghehandel tint 7.125.150. ghespreck, ende ghy merckt uyt het
ghehandelde wel dat het alleens is. Want 't gheschil is niet, of Godt dat werck van 't
quade te straffen toelaet dan of hy 't selve doet, het zy da[n] sonder of door middel
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van sijnen beudel Sathan: so Calvijn sich hier looflijck veynst: Neen, dat en ontkent
ni[e]mant. Maer 't geschil is of God het straf-waerdighe quaedt self in den mensche
werckt: dan of hy in sulck quaet te wercken rust ende ledigh is: Ende mitsdien self
niet al datter geschiet en doet. Het gheschiet immers mede dat yemant godloos wordt,
di[e] dat te vooren niet en was.
Gereform. Calv.
157 Het gheschiet.
D. Koornh.
158 Dat is quaedt.
Geref. Calv.
159 Het is.
D. Koornh.
160 Dat godloos worden is door des menschen werck, ende niet Godes: of het is
door Godes werck, ende niet des menschen we& c. Swijght ni[e]t, maer spreeckt,
het moet een van b[e]yden zijn.
Geref. Calv.
161 Wat so[u]de ic[k] spreke[n] tot die strickreden? Hoe ick't [k]al ick be[n]
ghevanghen [(]s[oo] men seyt[)] of gesla[g]he[n] Want so ick segge dat het godlo[o]s
worde[n] comt door des me[n]schen werck e[n]de niet Godes: ghy sult segghen, so
en doet God niet al datter geschiet, maer hy [l]aet sulck quaedt werck toe, ende dat
onse leere in desen dan valsch is. Sulcx te belijde[n] valt swaerlijck om de schaemte
ende arghernisse. Mae[r] so ic[k] segghe dat sulcx comt door Go[d]es ende niet door
des menschen werck: ick sal moeten hooren dat God self oorsake is van't quade ende
zonde, en[d]e dat hy tyrannighlijck sijn eygen werck in den onschuldigen mensch
(die Godes werck niet en mach keeren) straft.
a Ick mercke nu wel uyt dickmael ondervinden dat my sulcx soude wedervaeren,
daerom swijge ick op u vragen. Maer soude hier niet op mogen gheantwoort worden:
dat wy sulcx niet en moeten ondersoecken, vermidts het sijn verborghen Oordeelen
Godes?
D. Koornh.
162 Ia. Maer niet rechtelijck, want Godes gheopenbaerde Oordeelen in de gantsche
Schrift, houden dat God straft elck om sijn eygen, maer niemant om eens anders
wercken, ij.38.
a De wercken der ges[t]raften, by Calvijn daer ende voorts meer voort ghehaelt,
sij[n] opentlijck quaedt, ende na de voorsz. geopenbaerde oordeelen Godes te recht
strafbaer. Heeft God die self gedaen so't Calvijn wil drayen, ende niet de Mensche:
soo waer't ope[n]baere
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onrechtvae[r]digheydt, na de gheopenbaerde oordeelen Godes, dat Godt den Mensche
strafte om eens anders werck, ja om sijn eyghen w[e]rck. Dus helpt die uytvlucht
niet: Nadien Calvijn selve, oock de s[ij]ne, schrijven (D.130. e[n]de dat met
waerheydt) datmen van Godes rechtvaerdicheyt moet oordelen, niet na sijne verholen,
maer na sijn gheopenbaerde oordelen of rech[t]vaerdigheyt.
b Siet nu of sulck u loopen to[t]te verborgen oordelen Godes, niet een koude
uytlegginge e[n] [s]ou[d]e [s]ijn: Ende dit voorgenome[n] bewijs uy[t] sulcke
rechtvaerdighe straffinge Godes, als Calvijn sel[f] daer by brengt, niet een al te
vyerighe, ja helsche uytlegginghe en is: tot bewijs dat God alles doet, oock 't quade,
ende dat hy't niet toe laet.
Geref. calv.
165 Maer dese twee din[g]hen kome[n] seer wel over een (schrijft Calvijn hier)
hoewel op verscheyden wyze: te wete[n], als de mensche van God geroert wert, oock
mede werckt L.j.xviij, dist.2.
D. Koornh.
166 Op wat wijse? So dat hy dat sijn medeercken mach laten of niet?
Geref. K.
167 Mog[ht] hy 't laten, soo moght hy Gode[s] werck beletten. Dat houden wy
anders.
D. Coornh.
168 M[a]ch hy sul[c]k medewercken int quade (daer af spre[k]en wy nu[,] [ni]et
va[n]'t goe[d]e) niet laten[,] vermits Godes almachtige roeringe: so we[r]c[k]t hy
niet, maer wort gewr[a]cht: soo is [h]y een instrument, e[n]de gheen werckman: die
werckman is [d]an G[o]d, ende so is dat quade werck des werckmans, niet des
Instruments, werck: So ist Godes ende niet des me[n]sc[h]en werck: So is Godt ende
[n]iet de mensche der zonden oorsaker. Comen die twee verscheyden dinghen da[n]
[n]iet suyverlijc over een? ja waerlijck tot Godes beschuldinghe, ende tot des
menschen verschoninge.
Ger. calv.
169 Ende het ghene dat zy hier teghen werpen, dat wende ick wederom tegen hen,
want ist dat verharden beduyt naecte toelatinghe: so en sal die r[o]eringhe der
hertneckigheydt niet eyghentlyck sijn in Pharaone. L[.]j.xviij.Dist.2.
D. Koornh.
170 Waeromme niet? waer moghte die anders sijn dan daer de hardinghe Pharaonis
was? Die hadde si[j]n herte, do[o]r sijn zonden, hardt gemaeckt God trec[k]t sijn
vermorruwe[n]de handt van Phar[a]o, ende laet hem volh[a]rdigh voortl[o]open in
sijnen verkeerden zinne en[d]e doolgheest, Rom.1.28. 2 Thes.2.11. So dat sijn
hardtheydt noch meer verhardt door menighte sijnre zonden.
a So verharden sich self oock namaels de Isr[a]eliten. Tot dese seyt God: Iere.30.14.
Om de menichte dijnre bo[o]s[h]eyden zijn dy[n]e zonden hart gheworden. Wat roept
ghy over dyne mor[ss]elinghe. V droef[h]eyt is ongeneeslijck om de menighte dynre
boosheyden, ende om dyne harde zonden wille heb[b]e ick dy dit gedaen. Ende noch:
Ist dat een Moor zyn huyt kan verand[e]ren of een +Lupaert sijn vlecken: so kondt
+
ghy goedt doen, dew[y]le ghy des quaedt doens sijt gewennet.
b
c Seght ghy nu, in wie anders moghte die roeringhe of ae[n]porringhe des
hartneckigheyts doch eyghentlijck anders sijn dan in Pharaone, die sich self tot quaedt
doen ghewent, ende door sijn sickmael zondighen sijn zonden verhardet hadde?
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Mach de zieckte oock erghe[n]s anders eygentlijck sijn dan in des mensc[h]en lichaem
self, wiens o[n]matigh vreten sich self zieck heeft gemaeckt?
Gereform. Calv.
171 Nu, hoe plomp ende onwys soude die uytlegginghe sijn, ghelyck of Pharao
alleenlyck hem selve hadde laten verharden. L.j.xviij.Dist.2.
D. Koornh.
172 Niet scharpsinnigh nochte wi[j]s en is Calvij[n]s uytlegghinghe, dat God
Pharao[n]em self zondigh ende hardt gemaeckt soude hebben, ende oock mede
verhardet. Wat onschult sal Calvijns konst hier vinden om God, de wercker van dat
quade werck te ontschuldighen: Ende om Pharaonem, de lijder van al dat werck
Godes, te beschuldighen?
a Uerharden is immers een quaet werck, ende maeckt den mensche arger dan hy
was. Door geen wi[j]s menschen doen, seyt (ix.18.b.) Augustinus, wort yemant arger.
Soude dan door Godes werck, die self de wijsheydt is, de mensche argher worden,
so salmen der menschen wysheyt beter maken, dan de wysheyt Godes.
173 De volghende sproken daer by Calvijn noch verhaelt tot zyn voorsz.
voornemen, als Ios.11.20. van 't hertstercken der Godlose Cananiters om ten stryde
te trecken ende rechtvaerdelyck uytgheroeyt te worden August.contra Iulianum
Pelag.lib.5.c.3. ende Psal.104.25. van 't hert te keeren om sijn volck te haten, ende
't zenden van de roversche Assyriers, Isa.10, 9. tot straf der quade Ioden. De boose
gheest Sauls, 1.Reg.16, 4. VVelcke quellagie des Konings des zondaers s[t]raf was.
Agust.ibidem. Item van (1 Cor.4 4) dat de Satan der ongeloovigher herten verblint.
Ende 't geloven der loghenen, 2Thes.2.11, tot straf van heur voorgae[n]de quaedtheyt,
ende 't verwerpen van de liefde der waerheyt, is alles waerachtigh. E[n]de dat Godt,
sijnen Duyvelschen beudel, die self quaet doen lust, daer toe gheghebruyckende, die
dinghen te doen toelaet. August.de civit.Dei, libr.20, cap.19. Als oock het overgeven
tot eenen verkeerden zin, Rom.1.28, ende schandelijcke begheerten. Wie merckt in
alle dese niet Godes rechtvaerdigheydt in't straffen der godlosen ende zondaren, die
heur self sulcx hadden ghemaeckt deur heur quaet doen, dat God hadde toe-ghelaten:
so dat de menschen daer aen schuldigh waren, ende niet God.
a So mede die selve woorden Pauli uyt geleyt worden by Bullinger, als breeder
betoont is by my hier voor, x.8. so is God met den verkeerden verkeert, Psal.17.27,
niet dat de Heere die oprecht is, tot eenigher tijdt mach veranderen, Malach.3.6, maer
dat der verkeerden verkeertheydt alle dinghen,
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oock Godes oprechtigheyt, verkeerdelijck misbruyckende, heur selven [h]e[m]
verkeert maken: so dat zy in plaetse van sijne ghenadighe barmhertigheyt, daer voor
vallen in de straf van sijne strenghe rechtvaerdigheyt.
Soo is oock den onreynen ende ongheloovighen niet reyns, maer alles onreyn, oock
heur gemoedt ende geweten (Tit.1.15) ende so is oock Christus, der ghenaden Throon,
den o[n]geloovighen een steen des aenstotens, Hebr.4.16, 1 Pet.2.8. Wijst my nu,
vermooghdyt, oock hier inne een eenigh woordt inne houde[n]de, dat Godt het quade
niet toe en laet, maer dat selve oock doet.
Immers uyt alle dese, by Calvijn daer toe aenghetoghen, sproken selve, blijckt het
platte jeghendeel, namentlijck dat Godt niet alle en doet datter gheschiedt, e[n]de
daerom oock niet het quade: maer dat toelaet te gheschieden, doch gheensins
onghestraft, daer inne Godes rec[h]tvaerdigheyt nimmermeer ledigh is.
Geref. Calv.
189 Maer dewijle dese sake moet wederom ghehandelt worden in den tweeden
Boeck: Daer wy sullen spreecken van den vryen ofte dienstbaren wille des menschen:
so meyne ick nu ghenoegh hier van ghesproken te hebben, so vele dese plaetse eyscht.
D. Coornh.
190 Wy hebben nu langhe ghesprooken: Ick hoore dat de Tafel ghedeckt wort,
Calvijn sluyt daer sijn redene: Ende maeckt een overgang tot een ander voortstel,
namentlijc om te bewijsen, soo ick daer zie, uyt dese sijne leeringhe niet te volgen,
dat in Gode sijn twee strijdighe willen: Daeromme, nadie[n] wy daer af oock noch
wat sullen handelen so moghen wy dat tot sijnre tijdt weder opnemen, ende [n]u dit
hier by laten: o[m] morgen duncket u goet, te spreken van Adam, hoedanigh hy was
gheschapen[,] waer toe, oock van sijnen valle, of die noodtsaeckelijck dan vrywilligh,
of beyde noodsakelijck ende vrywilligh is geweest. Ziet het is ghepast, men roept
my ten eten, 't is al spade, blijft met myeten, want t'huys suldy te spade komen.
Gereform. Calv.
191 Ick en sal, men eet tot onsen huyse spad[e] 't blyven pas my nu niet, op een
ander mael eet ick wel eens met u. Blijft met Gode tot marghen.
D. Coornh.
192 Gaet in des Heeren Name, ende comt marghen wat tydelijck.
Eynde des Thienden ghespraecx.

Elfde Ghesprake.
Tusschen Geref. Cal. ende D.V.C.
Van Adams Scheppinge, ende Val, met der selver beyde wysen.
Gereform. Calv.
1 Wat ure het is, en weet ick niet, vriend, dien ick goeden dagh wensche, so med[e]
en weet ick niet, of ick u oock te vroegh kome, dat neemt ten besten. De kabel wil
nu te bete gaen (na ders Zeeluyden spreeckwoordt) want wy sullen nu treden vande
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sproken, aen de daedt, ick meyne van 'tghene de Schrifture met sententien ons hier
ende daer opent van de Predestinatie Godes: aen 't gheen zy ons daer van onderwijst
in het alder-vermaerste ende volcomenste Exempel van onse eerste Ouderen: Die
noch onverdorven instrumenten waren, als zy des Heeren bevelen overtraden.
a Ende want ick daer uyt de aldersekerste verclaringhe verwachte, en heef tmijn
verlangen mijn komste niet so langh, als voormaels, het beyden connen verlanghen.
Coom ick 'tontijdt, segghet, ick wil weder komen als het u bet te [p]asse sal comen.
D.Koornh.
2 Neen wel ter tijt, al waerdy ooc een uyr vr[o]egher ghekomen, want ick hebbe
mijn dinghen daer na gheschickt.
Geref. calv.
3 Ick hoore dat ghy sijt een vroegling in't opstaen, ende u verlanght mede na de
haven, dencke ick wel, nu ghy die van verde al ziet, dats na by 't voleynden sijt deser
handelinghen. Dus ga ick zitten ende beginne, soo+ moghen wy eynden. Wy sullen
+
nu spreken so het u belieft, van Adam ende vande noodsakelijckheydt, te weten
Staet.
tot wat 1 eynde hy was geschapen, ende 2 hoedanigh: daer tusschen comen sal den
handel des 3 noodtsakelijcheydts met sijnen aencleven.
D. Coornhert.
4 't Behaeght my. Seght.
gereform. calv.
5 Uoor alle beginne ist eynde eerst in den zinne: in den sinne der wijsen.
D. Coornh.
6 Recht. Wy handelen nu van des alwijsen Godes werck, daero[m] behaeghde my
u voortstel. Seght nu, tot wat ey[n]de is Adam (daer sal onse redeneringhe af vallen)
gheschapen?
Geref. calv.
7 Tot een Beelde Gods. So tuyg[h]t de H. Schrift, Gen.1.27.
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D. Coornhert.
8 Dat is so. Hy alleen, of alle sijne afkomste in hem?
Gereform. Calv.
9 Alle sijn afkomste in hem, want wy houden metter H. Schrift, dat Adam de gaven
die hy verlooren heeft, also wel voor ons als voor hem selven ontfangen hadde: Ende
dat zy niet en waren alleenlyc eenen mensche gegeven, maer de gantsche
menschelycke nature toegheschickt. (Instit.L.ij.boeck.j.cap.dist.7. Ende U.respe.cont.
Pigg.Liv.ij.pag.42.) Hebdy daer wat teghen?
D. Coornhert.
10 Hebdy daer Schriftuerlijck bewijs af, laet dat hooren. Ick heb sulcx inde H.
schrift niet ghelesen.
Gereform. Calv.
11 Twijffelt ghy daer aen?
D. Koornh.
12 Ongaerne stemme ick toe, dinghen die de Schrift niet en seyt. Doch so ghyluyden
met dat woordt, gaven, alleenlijck verstaet de natuerlijcke ende niet overnatuerlijcke
gaven: so stemme ickt, so veel Adams ontfanghen der selver aengaet, gantschelijck
toe.
Geref. calv.
13 Wat heet ghy overnatuerlijcke gaven, ende wat noemdy natuerlijcke?
D. Coornh.
14 't Eerst sijn Goddelijcke deughden, het ander krachten der zielen: Daer mede
Adam boven alle levendighe Dieren was veredelt: als daer sijn der zielen
onsterflijckheydt, verstandelijckheyt, memorie, voorsienigheydt, ende wat des meer
is.
Gereform. Calv.
15 Het blyckt dat onser alder eerste Vader, Adam, is gheschapen tot een beelde
ende ghelyckenisse Godes. Daer by te kennen wort gegeven dat hy deelachtigh was
ghemaeckt, soo des Goddelycken wysheyts, als rechtvaerdigheyts, des sterckheyts,
des oprechtigheydts, des waerheyts, ende des onnoselheyts, C.n.7. Of soo Beza korte
seydt: Nae sijn Beeldt ende gelyckenisse, dat is te segghen: met rechtvaerdigheyt
ende waerachtighe heyligheyt (P.iij.cap.dist.9.) verciert ende begaeft.
Of na de Predicatien opten Catechismum (O.iiij.pred.1.fol.17.) is het beeldt Godes
in ons anders niet dan een ghelijckformigheyt met God, in ware volkomen heylicheyt,
gerechtigheyt ende waerheyt, welcke dat wesen Godes self sijn. Maer in die Enghelen
ende menschen sijn het geschapen gaven.
Ende sulckx houden daer van meest al der onseren voorbarighste Schribenten. Dit
en meyne ick immers niet dat ghy sult teghen spreken, want het is claere Schriftuyre.
D. Coornh.
16 Dat seyt de H. Schrift nerghens, maer sijn alle die Goddelijcke deughden, by
den uwen daer gestelt, enckele toe-voeghselen uyt heur menschelijcke vernuft, tot
de Goddelijcke Schrift. Aen welcke heur toevoeghen zy heur selve niet minder
vloecken hebben op den halse ghehaelt (Deut.4.2, 12.32. Apo.22.18.19) dan ick my
self oock soude onderwerpen, so ick op menschen so veele betroude: Dat ick sonder,
ja teghen, de Goddelijcke Schriftuere heur verzieringhen geloofde.
a U is (merck ick) vergeten, dat ghy sulcx al hebt verhaelt tot my van 't beelde
Godes, (ij.63.d.) dat zy houden in Adam geschapen te sijn gheweest: Hoewel de
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Schrift niet en seyt dat Adam, of de mensche gheschapen was, een Beelde Godes,
maer seydt tot een beelde ende gelijckenisse Godes, so dat hy't moghte worden, maer
niet en was. Weet ghy dan niet dat ick u doe mede waerlijck bewees dat Adam voor
sijn overtredingh gheen van alle die overnatuyrlijcke gaven ende deughden en hadde?
Geref. Calv.
17 Ia, my herdencket nu, doch duysterlijck: want het was my een onghehoorde
wonder-sproke.
D. Coornh.
18 Daer leyt d'aentekeninghe tot mijnen onthoude, na u afscheyt by geschrifte
[g]estelt. Neemt, leest, ende ververscht uwe gedenckenisse, eer dat wy verder spreken,
daer is d[e] plaetse, ij.76.etc.
Geref. Calv.
19 Dats wel, ick leset by my selve, 't is niet langhe.
D. Koornh.
20 Ghy hebbet ghelesen zie ick. Wat seghdy daer toe?
Geref. Calv.
21 Doe en konste icx noch weder-spreken, noch aennemen, ende doe nam icx in
bedencken, so doe ick noch. Maer seght ghy, ontkendy dat Adam goedt ende onnoosel
was gheschapen.
D. Koornh.
22 Gheensins, maer stemme dat gantschelijck toe, dan wy sullen van de
hoedanigheyt Adams noch meer moeten spreecken. Tot wat eynde hy was gheschapen,
hadden wy nu beginnen te spreecken. Waer het quaet dat wy eerst daer mede voort
gingen?
Geref. calv.
23 Neen, het waer so best. Seght ghy dan selve eens uwe meyninghe, waer toe dat
soude sijn.
D. Koornh.
24 Ick hebbe die ghenoegh hier voor verclaert uyt Ireneo (j.84) dat God ons heeft
gheschapen om sijne gaef-rijckheyts wille, te weten, om [y]emande te hebben daer
aen hy sijne weldaden soude besteden: uyt Augustino, daer mede over een stemmende,
om [o]ns te doen wesen, sijn goeden mede te deelen, ende ons het eeuwich leven te
geven: uyt Martyr, [o]m ons sijn goederen ghemeen te maecken, ende sijn 't daer
inne alt'samen eens, ooc mede Henrick Bullinger, dat God, als niemants
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behoevende, ons niet en heeft gheschapen om sijnen wille: Ende daeromme oock
geensins om glorie, danck, of eere te behalen, van of by den menschen.
a Ghemerckt Godt is het volcomen ende eeuwighe, ja eenige goet, dat door
niemants doen yet meerderen of minderne mach: die alleen self allen gheeft, maer
van niemandts handen yet, hoe luttel dat het zy, mach ontfanghe[n]. Hoe waer t oock
moghelijck dat die eeuwighe, overvloeyende, ende altijt uytvlietende fonteyne aller
waerachtiger goederen yet inwaerts trecken of ontfanghen soude? Lezet selve, tot
vernieuwinghe uwer ontho[u]denisse, believet u, want het sal oock noodigh sijn in
het gheen nu ons voornemen is af te spreken. Daer is mijn aenteeckinge ons eersten
gespraecx, 'tis by na int laetste, ziet dat eens over, ten is niet langhe.
Gereform. Calv.
25 Nu ghedenckt my daer af. Ick bevinde na het lesen u memorie beter dan de
mijne, te sijn. 'tIs daer wel ghestelt. Maer bevinde daer mede wat ghy daer teghen
hebt gheseyt uyt Calvini ende Beze, te weten: Dat Godt den mensche oprecht heeft
gheschapen ende onnoosel, maer dat nochtans ten verderven, ende dat Adam door
Godes heymelijcke raet is gevallen, om alle sijne nakomers in d'eeuwighe
verdervenisse te trecken.
D. Coornhert.
26 So staet daer doch. Ende sulcx blancketten zy met heur schijn van Godes eere,
die hy daer inne soude soecken. Daer teghen ick uyt der H. Schrift niet min rijckelijck
dan blijckelijck bewees (j.88.) Dat Godt sij[n] eere, die hy om onsen, niet om sijnen
will[e] soeckt, niet en behaelt int verderven, mae[r] wel int ghenesen, int helpen ende
int saligh maken der menschen.
a Ende daer en boven betoonde ick waerachtelijck d'oorsaken van ons Heeren Christi
menschwerdinghe, niet te wesen, om de werelt te veroordeelen, maer saligh te maken.
Bewijsende metter daet so seer sijn wille te wesen der menschen heyl, dat hy oock
niet e[n] wilden doot self der zondaren, maer dat die souden leven.
28 Daerom moet wat tusschen ons besloten sijn, sullen wy voorderlijck mogen
voort gaen. Daer toe is eenigh voortstel, dat algemeyn zy, ende alle 'tgunt behelst
daer af wy nu noch sullen spreken, van noode, sodanigh sijnde dat wy dat beyde
toestemmen.
Geref. calv.
29 Een goede Uisch, soo die ghevanghen waer. Weet ghy daer raedt toe, breng
het voort.
D. Coornhert.
30 Sijn wy't niet beyde daer inne eens, dat Adam geschapen is tot een Beelde
Godes?
G[e]ref. Cal.
31 Wy sijn. Maer terstont is noch ghebleken (xi.ix) hoe oneens wy sijn daer inne,
wat dat Beelde Godes zy.
D.V. Coornh.
32 Dat is so. Maer hou[d]t ghy metten uwen dat het Beelde Godes, daer toe A[d]am
was geschapen, of oock dat hy was geschapen (dat sal hier nu alleens doen) goedt
zy of quaedt?
Ger. calv.
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33 Een Beelde Godes te wesen, is saligh wesen, soude dat moghen quaet sijn? Het
is der menschen hooghste goet, dat hy mach worden of verkrijghen.
D. Coornh.
34 Dat stemme ick u toe. Houdt ghyluy[d]en niet[,] so Adam niet en hadde
gezondight, d[a]t alle sijn naekomers sulcker saligheydt souden hebben deelachtigh
geweest? [ij].63.a.
Geref. Calv.
35 Ontwijfelijck, want dat dat is de gront onser leere, maer dat en stemde ghy doe
niet toe.
D. Koornh.
36 So en doe ick noch, so ghy't hout. Maer wy sullen nu dat so nemen, of sulckx
waer, ende u sulcx niet wederspreken, om den voort gangh deses ghespreecx niet te
behinderen. Can u dat hinderen?
Gheref. Kalv.
37 Gheensins.
D. Coornhert.
38 Daer en tusschen sijn wy't volcomen[t]lijck eens daer inne, dat Adam was tot
een Beelde Godes geschapen, het sy dan dat hy't was, of worden moghte: Ende dat
een Beelde Godes te wesen, des menschen saligheydt is.
Gereform. Calv.
39 Immers ick moet, om recht te handelen, dat bekennen met Calvino (C.vij.20)
Hoewel wy den doot op onsen halse ghehaelt hebben, dat nochtans God ons ten leven
hadde gheschapen. Daer inne bekenne ick dat wy't gantschelijck eens zijn. Petrus
Marty[r] schrijft (Clas.2.j.dist.29) mede, dat de mensche tot de eeuwighe saligheyt
is gheschapen: oock meer andere van den onsen. Houdt ghy nu daer in begreepen te
sijn in't alghemeyn 't gheen daer wy nu int bysonder af sullen spreecken?
D. Koornh.
40 Ick houdet so. Ende ghy sullet inden voortgang so bevinden: dat wy daer deur
alle onse voorvallende gheschillen meest konnen beslechten. Seght dan naecktelijck,
ick bids u, wat houdt ghy metten uwen van Adams vryheyt voor sijnen val of
overtredinge?
Geref. calv.
41 Ick sal u hier op antwoorden uyt Ioanne Calvino, ende met een oock uyt
Augustino, L.ij.3.dist.13. De ghenade (seydt hy) om volstandigh te blyven in het
goede, was Adam ghegheven, so hy wilde.
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Onse Catechismus op de vrage (ix.) doet dan God den mensche niet onrecht, dat hy
in zyne VVet van hem heyschet, dat hy niet doen en kan? Antwoort: Neen hy, want
Godt heeft den mensche also gheschapen, dat hy dat doen konde, Petrus Martyr
schrijft (B.Clas.1.3.dist.37.) dat God van eeuwigheyt voortgenomen hadde den eersten
mensche soo voort te brenghen, dat hy hadde moghen staende blyven, so hy ghewilt
hadde. Ende Bullingher van Adams hoedanigheydt sprekende, seyt also:
(Q.iij.serm.fo.131.3.Colum) zyn wille was seer vry ende heylig, hy hadde macht om
goet ende quaet te doen: ende Beza (F.pag.90) doende hem vraghen. Immers met
wat recht soude God yet mogen eysschen van den menschen die hy selve ghenoegh
wiste, dat van nature, wiens schepper hy is, niet en mochten betalen? Antwoort. Dat
wy niet en vermogen te betalen, komt niet uyt der natueren, die daer behouden
gantselyc wilde ende mochte 'tgunt hy (God) tot wiens beelt sy geschapen was,
eyschte, aengesien zy tot dat selve was ghemaeckt: maer is uyt de willighe
verdervenisse der natueren ghesproten. Ende ons metbroeders: want hy (Adam)
hadde vryheydt ende macht zijn willens te stane of te vallen. (A.E.art.ij.vercla.)
Begeerdy sulcx meer vanden onsen?
D. Coornhert.
42 Neen, wy hebben ghenoegh, om klaer als de zonne, uyt sulck eendrachtigh
schrijven uwer Uaderen, ende vast als de eeuwigh stijf staende waerheyt te besluyten,
dat uwe Leere vande Predestinatie Godes onwaerheyt, menschen dichting, ende
openbaerlijck valsch is.
Gereform. Calv.
43 Wat hoor ick nu?
D.Coornh.
44 Mijn bloot voortstel: hoort nu mijn onwedersprekelijck bewijs. God heeft Adam
tot zijnen beelde, dat is tot saligheyt gheschapen. Soo en mochte, Adam niet ter
verdoemenisse zijn gheschapen, noch oock gheen zijnre nakomelinghen: want die
door Adam niet mocht en erven, 't geen in hem selve niet en was, door Godes
Predestinatie ende zijns scheppings eynde, 'twelck niet en was ten verdervenisse,
maer ten leven ende tot saligheyt, so de uwen daer eendrachtelijck self leeren. Daer
siedy dat het eene lidt uwes Predestinations valsch is, namentlijck de verwerpinghe.
Ger. calv.
45 Neen. Adams scheppinghe ter saligheydt was op gedinge of conditie: te weten,
indien Adam Gode ghehoorsaem bleef, dan soude hy met alle zijne afkomsten saligh
zijn gheweest, dat is nu anders ghevallen.
D. Coornhert.
49 Daer blijct alree na uwe leere van Godes Predestinatie onseker. Ghemerckt die
hing niet aen Godes, maer aen Adams wil ende werck: die beyde (soo ghy bekent
hebt uyt uwe Leraren) in zijnder maght stonden: alsoo hy wille ende macht hadde
om straende te blijven.
a Lieve seght doch nadien hy zijne gaven, ende daer onder oock het beelde Godes
(soo uwe Uaderen leeren) ontfangen hadde, niet alleen voor hem self, maer oock
voor de gantse menschelijcke natuere, (xj.9.) Wie van alle menschen souden dan
verdoemt of verworpen zijn geweest? soo sluyt ick dat uwe leere de Predestinatie
Godes onseker maect, of ten minsten dat God niemant ten verdoemenisse en
predestineert, dan uyt zijn voor ooghentlijcke altwetenheyt, wie in deughden of
zonden sal volharden.
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b Behalven dat, daer ghy op swijght, soo schrijft Calvijn, L.iij.1.dist.8. datter geen
verdoemenisse en soude zyn sonder schuldt. In Adams macht stondt het staende te
blijven, ende also alle zijne nakomelinghen ([n]a u leere) met sich selve inde onschult
te houden. Moght dan oock eenigh mensch verdoemt zijn gheweest, of verworpen
zijn gheweest? Hoe soude dan die onveranderlijcke sekerheyt van Godes Predestinatie
seker ende vast moghen zijn gebleven?
c Schrijft Besa mede niet (H.40.62.) dat God niemant ten verderven en predestineert
dan de rechtschuldighen? by Adams staen blyven, dat hy vermochte: soude hy met
alle sijn afkomste in onschult zijn ghebleven. Wat mensche hadde dan moghen
rechtschuldigh bevonden sijn gheweest, om ghepredestineert te worden ter
verdoemenissen? Hier moet ghy seggen dat Godes Predestinatie, of dat u Leere
onseker is, of dat de verworpelinghen onschuldelijck verdoemt worden.
Gereform. Calv.
47 Uerstady onser Schribenten seggen ooc al recht? die seggen, L.iij.23.dist.9. dat
der verworpenen verdoeminge warachtelyc comt uyt haerder natueren
verdorvenheydt. Dese verdorvenheyt en konnen zy Gode niet toeschryven: om dat
hy zynder scheppinge ghetuygenisse geeft.
a VVant hoe wel de mensche is door de eeuwighe voorsieninghe Godes tot die
ellendigheyt gheschapen, der welcker hy onderworpen is: soo heeft hy nochtans de
materie hier van uyt hem selven ende niet uyt Godt, want den mensch en is door
gheen ander oorsaecke also verdorven, dan om dat hy vande suyvere Scheppinghe
Godes is afgheweken, ende veraerdt tot boose ende onreyne verkeertheyt.
D. Coornhert.
48 Wel versta ick uwer Schribenten segghen: oock dat sy heur self niet dreck
wasschende, noch meer bekladden. Komt heu[r] verwerpinghe uyter verdorvenheyt:
de welcke ghy leerdt dat uyt Adams eenighe sonde komt, so en mochten sy [ni]et
verworpen sijn gheweest, waert dat Adam door sijn niet sondighen (dat in sijnder
macht stont, na u alder self bekennen) die verdorvenheydt vermydet hadde.
a Moght dan oock yemant verdoemt sijn gheweest? of ter verdoemenisse
ghepredestineert sij[n] gheweest? waer blyft hier u leere van Godes Predestinatie?
of, so die vast staet, uwe [o]nvaste ende onware leere, van
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uwe versierde eeuwighe Predestinatie, die de heylighe Schrif[t] niet en leert? is dan
oock, so daer volght, de mensche door de eeuwighe [v]oorsieninghe Godes tot die
ellendigheyt geschapen: hoe sal hy in Adam gheschapen sijn gheweest ten leven, tot
een beelde Godes, tot saligheyt[,] so die uwe leeren? of salmen moghen gheloven
dat al sulcx ellendigheyt is?
Gereform. Calv.
49 Wy waren daer toe gheschapen, indien Adam staende waer ghebleven. Maer
nu ist anders ghevallen door Adams vallen.
D. Coornhert.
50 So ist dan by gheval ghekomen, dat sy verdorven s[i]jn ende verdoemt door
Adams val. Ualt daer al mede niet uwe vaste onbedrieghelijcke ende onveranderlijcke
(A.3.33.29.M.f.432.) ghedichte Predestinatie?
Gereform. Calv.
a Maer God heeft inden beginne den mensche gheschapen goet, oprecht ende tot
synen beelde, doch also dat hy veranderlijck goet was, ende vallen konde door
vryheydt sijns willens. (A.E.art.j.
D. Koornh.
So waren oock d'Engelen, waer af eenighe van sulck goet in arger, ja quaet: ander
in beter, ja in onveranderlijcke goetheyt syn verandert. Seght mocht Adams
veranderlijcke goetheyt door de vryheyt sijns willens mede veranderen in een
onveranderlijcke goetheyt: hoe mocht vast wesen u luyder gedichte Predestinatie
Godes, die dan niet aen Godes maer aen Adams wille hing?
b Nopende Adams veranderinge ten quaden: die mocht hy door de vryheyt sijns
willens vermijden, of niet. Seytmen neen: soo most hy nootsaeckelijck ten quaden
veranderen, ende en is dan dat niet Adams vrywilligh, maer Gods nootsakelijck
werck: maer seyt men ja, soo was Adam, noch niemandt door hem oyt ten valle of
quaet worden ghepredestineert, of men moet Gods Predestinatie onseker maken.
Geref. Kalv.
c Ghy schroomt niet te seggen (so my dunckt) dat Gdes eeuwighe Predestinat[i]e
onseecker is.
D. Coornhert.
d Neen, niet Godes ware, maer uwes volcx tijdtlijcke, ghedichte ende versierde
Predestinatie derf ick wel roepen dat onseker is, ende dat een menschelicke droom
is. Lieve thoont u verstant ende wederleght dit mijn besluyt.
e Is de mensche door geen ander oorsake also verdorven, dan om dat hy vande
suyvere scheppinghe Godes af is geweken ende veraert tot boose ende onreyne
verkeertheyt: komt der verwerpe[n]en verdoeminghe uyter natueren verdorvenheydt,
(so ghy recht vooren hebt verhaelt) ende mocht de mensch door zijn staende blyven
die verdorvenheydt vermijdet hebben: soo en mach geen mensche van eeuwigheyt
ter verdoeminghe ghepredestineert zijn van Gode, dan opt avontuyr van Adams
sondighen ende vallen: ende dat noch teghen recht, ghemerckt Adam door zijn niet
vallen, Godes Predest[in]atie te niet soude hebben moghen maken: ende dit al na
nootlijcke ghevolghen uyt uwer Uaderen eyghen woorden, immers wat konden noch
in allen ghevalle sondighen of verbeuren met afwijcken van Gode, die noch selve
onghebooren, in gheen wesen ende gheen menschen waren?
Gheref. calv.
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51 Hier teghen seyt Calvinus: (L.iij.xxiij.dist.3.) Ist dat ons yemant aen komt met
sulcke woorden: waerom God vanden aenbeginne heeft sommige totter doot
gepredestineert, die noch niet en konden het oordeel des doots verdienen, dewyle sy
noch niet en waren, wy sullen voor een antwoort hem wederom vraghen, wat God
na heur meyning den mensche schuldigh is, als sy hem willen uyt zyn natuere achten?
wy zyn alle also door de zonde verdorven: dat wy moeten voor God hatelyck zyn,
ende dat niet door een tyrannische wreetheyt, maer door seer gherechte
rechtvaedigheydt.
D. Koornh.
52 Calvijn vraeght de waerom van sulcx, sonder eerst te bewijsen dat het God
doet. Laet dat eerst blijcken, dan sal die vrage eerst antwoordens waerdigh zijn, maer
eer niet. Wie magh twisten, hoe een werck gheschiet is, als noch niet en blijckt dat
het is gheschiet?
a Maer hy seyt waerheyt daer aen, dat die noch niet en waren, den doot niet en
konden verdienen. Onwaerheydt seyt hy daer aen, dat God sommighe sulckdanighe
totter doot heeft ghepredestineert, ende onwaerheydt seyt hy mede,dat so sulcx
gheschiede, 'tselve rechtvaerdigheyt soude zijn, ende geen tyrannische wreetheyt.
b Of soude hy (metten Libertynen) meynen der dinghen natuere door zijne woorden
te veranderen? dit bespot hy in heur (ix.117.c.) ende poget heur na te doen.
c Uoort, also God niemant zijn saligheydt schuldigh en is: soo en zijn oock gheen
ongeboorne Gode de verdoemenisse schuldigh: sy mochten Gode gheen ghenade,
maer Godt en mocht heur oock gheen straf rechtelijck af eysschen.
d Wie soude niet liever een kort ende onsaligh tijdtlyck leven, ghesamentlijck met
een eeuwigh onsterflijck sterven ontberen, dan sulcx beyde hebben? waert niet beter
onghebore[n], dan ter eeuwiger verdoemenissen geboren te wesen? (Lucas 17.2.)
e Ende met dese sotte antwoorde Calvini, souden menschen sich selve konnen
vroet maken, dat de barmhertige God, die des sondaers doot selve niet en wil, maer
dat hy sich bekeere ende leve, so Tyrannighe wreetheyt soude pleghen, dat hy den
ongeboornen ende o[nn]os[e]len ten eeuwigen doot soude predestineren, ende dat
sulcke wreetheyt, meer dan Pharaonische (Exo.[1].16.) noch rechte rechtvaerdigheyt
soude wesen. Wat is doch het quaet goet, ende het goet quaet noemen, soot dat niet
en is? (Esa.5.20.
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[G]ereform. Calv.
53 Maer ghy verswijght die Calvinus daer niet en verswijght, d'oorsake waer door
sy ter doodt zijn ghepredestineert, namentlijc de v[e]rdorven natuyr.
D. Coornhert.
54 Maer Calvijn en verswijght daer niet, dat sy des doots oordeel noch niet en
konden verdienen. Dit zijn seggen is waerheyt. So konden zyt immers oock niet
verdienen daer mede dat sy van een ver[d]orven Adam ([o]f sulcx al waer) souden
worden ghebooren. Moghten zy noch niet wesende dat beletten? mochten sy verdorven
wesen door de zonde doe sy noch niet en waren? doe sy noch gheen wesen en hadden
ontfanghen? mochten zy sonder verderf Gode hatelijck zijn?
Geref. calv.
55 Mocht des alwetenden voorsienigheyt Godes verborgen zijn dat sy door een
sondelijcke gheboorte noch souden verdorven worden.
D. Koornh.
56 Ia voorwaer, soudy nu hier te kort uyt komende weder willen seggen, 'twelck
ghy doorgaens lochent, dat god predestineert uyt zyn voorsie[n]igheyt? dat God int
predestineren ziet opter verworpenen qualiteyt of hoedanigheydt?
D. Koornh.
56 Ia voorwaer, soudy nu hier te kort uyt komende weder willen seggen, 'twelckg
hy doorgaens lochent, dat god predestineert uyt zyn voorsie[n]igheyt? dat God int
predestineren ziet opter verworpenen qualiteyt of hoedanigheydt?
a Wel aen, men laet u dat toe opten ghenen die voorsien zijn self wat te sullen
doen dat quaet is, ende daer door noch den eeuwighen doot te sullen verschulden:
want hier blijckt schult over der menschen ende rechtvaerdigheyt over Godes zyde:
maer wat schult of quaet doen mach God voorsien inden suygelinghen die van
onghelovige Ouderen ghebooren zijnde ongedoopt sterven? dese noch verstant noch
wille hebbende (so[n]de[r] welck men niet en mach sondigen) en zijn niet min
onschuldigh aent oordeel des doodts, dan de ongheboorne? nochtans werden dees
ontallijcken veele door Gode afgheruckt van der moederen borsten, ende inde eeuwige
doodt geworpen, so Calvyn (N.105.) niet min stoutelyck dan valschelyck den
barmhertighe rechtvaerdigheyt of een wreede tyrannye?
b Maer op dat ick weder ter saken kome, na dien Adam hadde moghen staen
blyven, ende midtsdien in sijnre hant stont te maken, dat de menschelijcke natuyr
niet verdorven en worde: so en mochte God niet versekertlyc yemant totter doot
predestineren,om der [n]atuyren verdorvenheyt wille, die selve noch onseker was
ende aen Adams sondigen hing: 'twelck hy mochte gelaten hebben, na u alder Uaderen
eygen leere.
c Uande Godlijcke rechtvaerdighe straf leestmen, dat die om thien rechtvaerdighen
wille, ghespaert soude hebben ghehadt vijf volckrijcke steden, Gen.19.32. Moetmens
niet opentlijck belyden plat daer teghen te [st]rijden, dat de Godlijcke
rechtvaerdi[c]heyt, noch niet seker wesende (na u leere, houdende dat hy niet en
predestineert uyt sijn voorsienigheyt, maer dat hy voorsiet uyt zijn Predestinatie)
datter een eenigh mensch sondighe soude worden, soo onrechtvaerdelijck ende
wreedelijck om een onsekere sonde ende verdorvenheydt al de gantse afkomste
Adams, noch onschuldigh wese[n]de, ten eeuwigen dode soude veroordeelen?
d Hoe konden die ongebo[o]rnen om Adams onghebo[o]ren sonde schuldigh wesen
en[d]e des doots waerdigh? Hoe mochten ee[n]ighe van alle d'onschuldighe afkomste
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Adams rechtvaerdelijck vanden bermhertigen Gode (sijn rechtvaerdicheyt en maect
hem niet onbermhertigh) totter doot ghepredestineert sijn geweest?
e Waren sy oock alle verdorven, eer sy noch waren, ja eer Adam verdorven was,
(die goet mochte sijn ghebleven, ende sy alle door hem, so ghyluyden hout) hoe
mocht eenige verkiesinghe sijn, inden dinghen die volkomelijck ghelijck sijn?
(Augustinus seyt neen hier toe, iij.8.e.) Ist oock mogelijck dat uyt duysent wolven
een eenighe Schaep mach verkooren worden? waer blij[f]t hier de verkiesinge Godes?
ghy bruyckt de name 't onrecht, met versakinghe vant ding.
Geref. calv.
57 Als God schapen maeckt uyt VVolven, so vermaeckt ende vernieut hyse met
krachtiger ghenade, op dat haer hardigheyt getemt worde, ende also en bekeert hy
de hartneckighe niet, om dat hy die krachtighe genade aen hem niet en gebruyckt,
de welcke hem niet en ghebreeckt, waert dat hyse wilde gebruycken ende bewysen,
(L.iij.23.dist.1.)
D. Coornhart.
58 Dat is geen verkiesen, daer men neemt sonder onderscheyt uyt quade dinghen
van eender aert sijnde, onder alle welcke gheen keure noch yet verkieselijcx is van
beter of argher.
Geref. Calv.
59 De hartneckigen, seyt Calvinus daer, en bekeert God niet.
D. Koornh.
60 D'andere dan, die niet hertn[e]ckigh en sijn, verkiest God dan, so ick hoore,
ende dat al eeuwigh voor dat sy ghebooren sijn. So verkiest ende verwerpt dan God
uyt sijn voorsienigheyt: te weten die hy voorsiet niet hertneckich te sullen wesen,
verkiest hy: maer die hy voorsiet dat hartneckigh wesen sullen, verwerpt hy.
a Sodanigen Predestinatie Godes machmen na der Schriftueren tuyghenisse
eenichsins toestemmen: want die strijt niet teghen de waerheyt vande rechtvaerdicheyt
Go[d]es, daer krachtelijck betuyght: dat God elck sal oordelen na sijn eygen, maer
niemant na eens anders wercken, v.38.b.
Maer als ghyluyden sulck seggen Calvini voor waerheyt soudet willen bekennen:
als met de H. schrift gantschelijck over een stemmende, die een ware ver[k]iesinge
ende gelijcke rechtvaerdigheyt Gode[s] leert: soo moet ghy u leere vande Predestinatie
voor loghen bekennen, als teghen de heylighe Schrift gantselijck strijdende, gemerckt
die uwe leere den menschen leert een ydele verkiesinge, ende ongelijcke
rechtvaerdigheyt Godes.
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ccLijv
Geref. calv.
62 Neen. Hier inne schrijft Calvinus (L.iij.23.dist.11.) beschuldigen [s]ommighe
[s]eer valschelyck God van ongelycke rechtvaerdigheyt, dat hy in zyn Predestinatie
niet de selve wyse en ghebruyckt over alle menschen. Ist dat hy, segghen zy, alle
menschen schuldigh vint, soo laet hem alle menschen straffen: Ist dat hyse alle
onschuldigh vint, so laet hem van allen de strengheyt zyns oordeels wegh nemen.
D. Coornh.
62 Neen Calvine, sy en beschuldigen niet de rechtvaerdigheyt Godes, die God self
daer af openbaert inde heylighe Schrift: maer sy beschuldigen rechtlijck de
rechtvaerdigheyt, [d]ie u luyder vernuft Gode valschelijck op dicht in uwe onveyle
schriften.
a Die houden dat God niemant van alle menschen, oock Adam selve niet, schuldigh
en vint, maer door zijn Predestinatie, om sijn eer te behale[n], schuldig[h] maeckt[.]
Dit u godloos oordeel van Godes rechtvaerdigheydt beschuldigen zy, [ni]et van
ongelijcheyt, maer van grouwelijcke Tyrannye, die ghy waerdy der mensche Rechter,
daer over soudet bedrijven.
b Hier door seggen sy tot u te recht: maect u felle ende gedichte God alle menschen
[v]an o[n]schuldighe schuldigh, door zijn onvermijdelijcke Predestinatie: hoe mach
hy een eenigh me[n]sche rechtvaerdelijck verdoemen? vi[n]t ende laet hyse altsamen
onschuldigh, ist recht den onschuldigen, al en waert maer een eenige te verdoemen?
Geref. calv.
63 Maer sy handelen met God, schrijft Calvijn daer mede gelyck of hem de
barmhertigheyt verboden ware: ofte ghelyck of hy most zyn oordeel gantselyck
verlaten, als hy wil barmhertigh zyn.
D. Koornh.
64 Maer Calvijn handelt of God mocht barmhertigh blyven, als hy soude willen
fel, wreet ende o[n]barmhertigh zijn int verdoemen van alle menschen buyten heur
schult, midts daer eenigh uyt sparende, die doch onschuldigh zijnde, als te[n] eeuwigen
doo[d]e van Gode waren ghepredestineert, die noch niet en konden het oordeel des
doots verdienen, de wyle sy noch niet en waren, na Calvijns eyghen seggen (xj.51.)
a Wat danck konden dese van sulck rechtschuldigh en[d]e behoorlijck sparen Gode
weten? W[a]t eere kan Go[d] door sulcke onrechtvaerdigheyt int voorgaende
veroordeelen begaen by den onschuldigen menschen? Calvijn ende ghy altsamen
leert immers, dat Godt i[n]t predestineren niet en siet op yemants toekomende
vroomheyt of bo[o]sheyt, soo dat ghyluyden dit veroordeelen der onschuldigen voor
dat sy ghebooren zijn, daer mede gheen[s]ins en soudet mogen verschoonen.
b Maer Calvijn mette zijne handelen in desen niet anders dan of God sijn
barmhertigheyt gantschelijck moeste verlaten, ende Tyrannijcke wreetheyt bedrijven
tot vernoe ging [v]an sijn ydele eersucht.
c Soude dan God die schandelijcke eere by den menschen willen behalen door
volkomen onrecijtvaerdicheyt, plat strijdich zijnde tegen de rechtvaerdigheyt, by
hem selve ons in zijnen beschreven woorde gheopenbaert? Dat soude mogen zijn
een Calviniaensche, een Luciferaensche, ende een helsche Godt die sulcx doet, maer
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in geender wysen onsen goedertieren, barmhertigen ende rechtvaerdighen God des
Hemels zijn, die wy hooren te aenbeden, te eeren ende te lieven.
Geref. calv.
65 VVat ist (schrijft Calvinus hier voort) L iij.23.dist.11. dat sy begheeren te weten,
dat de menschen alle te gelijcke gestraft worden, ist dat zy alle schuldigh zijn:
R[o]m.5.12. wy bekennen dat alle menschen schuldigh zijn: maer segghen dat de
barmhertigheydt Godes sommige te hulpe komt.
D. Coornhert.
66 Ia, zy zijn alle schuldigh die mede ghesondight heb[b]en, of so Erasmi,
Castellions, ende der Zurichters oversettinghen houden, voor so veele sy alle hadden
gesondight. Sel[f] m[o]sten sy ghesondight hebben, ende niet sonder heur eygen
misdaet om eens anders sonde schuldigh zijn. De ziele die zondight sal sterven, niet
de zoon om des Uaders zonde wille. Ezech.18.20. wy bekennen seyt Calvijn, dat alle
menschen schuldigh zijn, argelistelijc[k] sulcx op een ander sake treckende, ende
belijdende, quantsuys, 'tgeen zijnder leerings gront selve is, ende dat openbaerlijc
valsch is.
a Want hy handelt hier van Godes eeuwige predestinatie ende vander verdoemenissen
oorsake. Selve leert hy dat God int predestineren op niemants wercken, goet noch
quaet noch oock op niemants schulde noch onschulde en siet Seght selve of ickt hier
niet soot is en verklare.
Geref. Caly.
67 't Is sulcx.
D. Koornh.
68 Seyt hy oock niet rechts hier voor self: dat God sommige van aen begin totter
doodt heeft ghepredestineert, die noch niet en konden het oordeel des doots verdienen,
dewyle zy noch niet en waren?
Gheref. Kalv.
69 Of ick al wilde, als neen, mach ic ontkennen 'tgene daer staet in drucke
naecktelijck uyt ghedruckt? (xj.81.)
D. Coornhert.
70 Die het oordeel des doots noch niet verdient en hebben, die zijn immers des
doodt[s] onschuldigh.
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ccLiijr
Gereform. Calv.
71 Wie moet dat niet belijden?
D. Coornh.
Sodanighe schrijft Calvijn: daer heeft God sommige al van aenbegin ten doode
gepredestineert.
Ger. calv.
72 Hy schrijvet so.
D. Coornhert.
73 So ts die voorschreven schultkenninge Calvini, van alle menschen die ghestraft
worden opentlijck valsch. Want de ongeborene die voor dat sy goedt of quaet (te
weten noch niet en zijn) bekent hy self des doodts onschuldigh te zijn: ende seyt
nochtans daer beneven datse ten doode ghepredestineert zijn.
Gereform. Calv.
74 Calvijn spreeckt daer van menschen die noch niet en zijn, maer hier van
menschen die nu al menschen zijn. Daer is dan onderscheyt.
D. Coornhert.
75 Also. Maer sulcke, dat God daer d'ongheboornen, voor dat sy schuldigh zijn,
onrechtvaerdelijck ter doot veroordeelt: die sy niet en sullen moghen ontgaen, als sy
menschen sullen zi[j]n gheworden, of ghy moet hier al mede Godes eeuwighe
Predestinatie onseker maken Maer dese, te weten die nu al menschen zijn ende self
mede ghesondight hebben: rechtvaerdelijck veroordeelt, ende dat hy dese niet van
eeuwighey[t] ter doot veroordeelt heeft: als hy d'ongheboornen heeft ghedaen, maer
eerst nam[a]els als sy self al menschen waren ende ghesondi[g]ht hadden.
76 Lieve seght nu, moet sulcx niet nootlijc uyt Calvi[n]i woorden volghen? maeckt
hy so doende niet twee verscheyden Predest[i]natien Godes, te weten een, die hy al
van eeuwigheyt heeft ghedaen, ende een ander, die hy metter tijdt doet inder tijdt als
de menschen ghebooren worden ende sondighende heur selven des doots oordeels
schuldigh maken?
Ger. calv.
77 Ghy verwert my met uwe redenen.
D. V. Coornh.
78 Niet ick maer u Calvijn met zyne verwerde versieringhen in desen handel by
hem den menschen voor eenvuldige waerheydt in heur zonie voor gh[e]brockt.
Ontwert dit Calviniaensche werregaern, so ghy eenvoudige waerheyt in desen voor
u hebt.
Geref. Calv.
79 Ick en vermaghs nu niet, wil anderen daer op hooren, ende nu een weynich van
'tgene hier noch volght voort lesen. Sy segghen, staet hier noch (L.iij[.]23.dist.11)
laet de barmherticheyt allen te hulpe comen. Maer wy antwoorden dat het recht is
dat hy oock straffende bewijse hem selven een rechtvaerdigh Rechter te zijn.
D. Koornh.
80 U leere maeckt Gode in beyden het teghendeel, namentlijck onbarmhertigh
ende onrechtvaerdich. Ist niet onbarmherticheyt over niemanden te ontfarmen? ende
onrechtvaerdigheyt eenige onschuldighen eer zy geboren zijn, of oock als sy nu al
gheboren zijn, om een anders misdaet met d'eeuwige doodt te straffen?
Gereform. Calv.
81 Het is. Maer dat en schrijft onse leer Gode niet toe.
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D. Coornhert.
82 Ghewisselijck ja, want waer geen misdaet en is, en machmen geen ontfarmen
int quijt schelden of vergeven bewijsen. Calvijns leere hout alle menschen, oock
Adam selve, ten valle ende verderven gepredestineert te zijn. Soo is dan niemant
ghevallen ende verdorven door eyghen schulde, maer door d'onvermij[d]elijcke
Predestinatie. Soo is by ghenen menschen misdaet, ende en mach dan oock God inder
waerheydt over gheen mensche ontfarmen.
a Uoeght daer dit noch by. Wie self niet en doet en mach niet sondighen of quaedt
doen. U l[e]ere hout dat het God self al doet datter gheschiet. So en doet geen van
alle menschen yet, maer lijden Godes doen, e[n]de werden ghedaen. Gheen mensch
en sondight dan, maer God, self doende al datter gheschiedt, doet dan God self de
sonde die geschiet (vij.181.) mach dan God oock bermhertigheydt bewijsen over een
eenigh mensche? dats gheseyt ende bewesen van Godes ontfermen.
b Neemt nu bewijs van Godes onrechtvaerdigheyt na u leere, aen allen menschen:
ende dit uyt het voorgaende verhael uwer leere dat God selve al doet datter geschiet,
sonder yet, hoe kleyn ende quaet het oock sy, to[e] te laten, oock de zonde selve niet.
So doet dan gheen mensche self sonde of quaet, maer lijdt sulcx als een stock of
block. Sy zijn dan altsamen onschuldigh niet een uytgenomen. So verdoemt dan God
onrechtvaerdelijck alle menschen die hy verdoemt. Want d'[o]nschuldighen te
verdoemen is openbare onrechtvaerdigheyt, so uwe Uaderen selve moeten bekennen.
c Daer siedy nu Calvini God te wesen een onbermhertighe ende onrechtvaerdige
God. Is dat niet de rechte weder-godt, of contrari-god van onsen bermhertighen ende
rechtvaerdigen Gode? weet ghy middel om dit mijn aensegghen ende besluyt te
ontsluyten of te we[d]erlegghen? spreeckt, ick sal hooren.
Geref. Kalv.
83 Moghelijck dat ick namaels [n]och sal spreken, 'tgeen nu niet en is in mijnre
machte. Het hooren vermach ick, dat doe ick, ende daer toe lees ick voort,
L.iij.23.dist.11. Als sy dit niet en willen lyden, wat doen sy anders, dan dat sy soecken
God te beroven van de macht om te ontfarmen, of ten minsten dat sy hem also toe
laten barmhertigh te zyn, dat hy zijn orrdeel gantselijck verlate?
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CCLiijv
d. Coornhert.
84 Dat is de kunst, anderen met zijn eygen misdaet t'onrecht te beschuldigen: ende
daer door also t'onrecht daer aen onschuldigh te schijnen. Dat Calvijns wedersaken
hier aen onschuldigh ende Calvijn self volkomentlijc daer aen schuldigh is, hebbe
ick int naestvoorgaende bewesen.
Gereform. Calv.
85 Dit naestvolghende wil ick noch voort lesen, ende daer na van desen op een
a[n]der komen. Hier (L.iij.23.dist.11.) staet noch ditte: Daeromme komen dese
sententien Augustini seer wel over een, te weten dese: dewyle iaden eersten mensche
de gantsche masse des menschelijcken gheslachts, is i[n]de verdoemenisse
ghevalle[n]: so zijn de va[t]en, die daer uyt ghemaeckt worden tot eere, niet vaten
der eyghener recht vaerdigheydt, maer der Godlijcker barmhertigheydt. Ende dat
andere ghemaeckt worden tot schande, dat en moetmen niet der ongherechtigheyt,
maer den oordeele Godes toe schrijven, &c.
D. Coornhert.
+
86 Hier komen wy eerst aen den rechten gront van uwe Predestinatie, Uerkiesinge,
+
ende Uerwerpinghe: waer na ick tot nu toe hebbe ghewacht, ende bestaet
Hooftgronde der geref.
Predestinatie.
hooftsakelijck hier inne. Dat door Adams zonde hy self met alle zijne afkomsten,
niemants uytghenomen+, den eeuwigen doodt verschult hadden, ende daer inne
rechtvaerdelijck waren+ verdoemt van Gode: Dat God eenige menschen, diet hem +j.
beliefde, sonder aenschou op heur wercken goede of quade, daer uyte ten+ leven +ij.
+
ghenadelijck heeft verkooren: Ende alle d'andere in heur welverschulde
iij.
verdoemenisse heeft verworpen ofte laten steken: dese tot een tuyghenisse zijns
rechtvaerdigheyts, maer die zijnder bermhertigheyts, ende dit alleenlijck tot zijnder
eerlijckheydts openbaringhe of grootmakinghe. In welck doen Godes den verkorenen
genade ende den verwerpelingen rechtvaerdigheyt gheschiet. So dat desen gheen
onrecht en ghebeurt, om des willen dat d'anderen genade wedervaert. So ick hier
inne misse, mooghdyt, eer wy voortgaen, verklaren.
Gereform. Calv.
87 My dunckes niet, meaer houdet alsoo.
D. Koornh.
88 Men siet dan dat al uwe gantse leere van de Predestinatie Godes, rust, steunt,
ende ghegrondet is op des eersten menschen Adams zonde ende desselvens verderf
op alle zijn afkomste, so ghyluyden dat leert.
a Want de ghenade, die ghy seght den verkoornen te gheschieden, stelt ghyluyden
inde verlossinghe vande rechtvaerdighe straf, die ghy seght den verwerpelinghen te
wedervaren, dat God heur laet blijven inden eeuwighen doot, daer inne wy alle,
niemant uytghenomen, vervallen waren, door Adams eenighe overtredinghe.
Geref. calv.
89 Noch seghdy al recht.
D. Coornh.
90 So segh ick daer inne oock niet onrecht, dat al de gantsche leere der
Predestinatien Godes, so de uwen die leeren, niet en sal moghen staende blijven,
maer nootlijck vallen ende te niete worden moet: soo wanneer die voorsz. grontfest
der selver, selve daer henen valt ende te niete wort.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

Gereform. Calv.
91 Daer inne seghdy noch al mede niet onrecht: het getimmert mach niet staende
blyven, als zijn grontfest of zijn fundament hem ontsijght.
D. Coornh.
92 Let dan nu op mijn redenen, want het gelt hem nu. Dat verderf der gantser
menschelycker natueren, niet door elcx eygen sonden, maer door Adams eenighe
ende vreemde zonde want vreemde zonde ist, die wy selve i[n] persone niet gedaen,
maer van Adam beerft hebben. Instit. Nicasi.A.B.f.40. daer door alle menschen i[n]
d'eeuwighe doot vervallen ende verdoemt waren, ende die allen menschen van Adam
nu noch, na Christi volkomen voldoeninghe, ende versoeninghe des menschelijcken
gheslachts, ende der natuere te rechtbrenginghe, soude aengebooren zijn, ende datmen
naemt de Erfzonde, is in dier wijse so ghyluyden dat leert, gheen ware, maer een
valsche leere, een loutere menschelijcke versieringhe, ende een verderflijcke ende
wederschriftelijcke verleydinghe: die geen van uwe leeraren, hoe geleert hy oock sy,
en vermach waer te zijn bewijsen. Die hebbe ick in mijn schrift vande vreemde zonde,
etc. in sulcker wijsen bewesen onwaerheyt te zijn, ende dat al over eenighe jaren in
openbaren drucke, dat tot nocht toe geen uwer mede leeraren alhier daer teghen haer
penne in drucke hebben derren ghebruycken: niet jegenstaende sy teghen eenige
mijnre schriften, van vele minder ghewichte zijnde, niet ghelaten hebben te kibbelen,
die te wroeghen, ende soo sy best mochten te wederspreken.
a Wat daer af oock nu is ghedaen tusschen ons in onse tweede ghespreck, hebdy self
moghen hooren. Immers of men u die versierde straf om Adams sonde noch al mochte
jeghen de waerheyt toe laten, so en mach die over de menschen, na Christi
voldoeninghe gheboren zijnde, in gheender wijsen plaetse hebben, sonder te lochenen
dat Christus Iesus een volkomen salighmaker is des menschelijcke gheslachts: [o]f,
aen d'ander zijde te lochenen, dat God de Uader rechtvaerdigh is.
b Want so die straf van Adams zonde, noch rechtvaerdelijck by God den Uader
van eenigh mensch ter werelt wort ghenomen: hoe salmen moghen segghen dat Iesus
Christus voor Adams sonde (veel min voor alle des werelts sonden) volkomelijcken
heeft betaelt? Schrijven de uwe niet dat Christus gekomen [i]s om de menschelijcke
natuere weder in al
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CCLivr
les te recht te brenghen? (Catechista.f.64.) soude door Christum den afval niet
wederom herbouwet, ende dat menschelycke gheslachte met Gode versoent worden?
die de gherechtigheyt Godes ten vollen voldoen soude? Besa.F.cap.3.dist.19. Item
Catechis.vrag.16.18.etc. Geloofs belydenisse artic.xx. Ende dat zyn doot een volkomen
betalinghe is voor des gantschen werelts zonden, ende den toorn Gods voor het
gheheele menschelycken gheslachte ghenoegh doen soude, &c. (O.Predicatie.vj.f.29.
ende ij.f.18 1.etc.) 'twelck God Adam ende Eve inden Paradyse beloofde, &c.
(O.Predicatie.ij.f.10.) Siet meer xiij.2.h.1.
De schulde die te vollen is betaelt, en machmen stadelijck noch al aen een altijdt
niet weder rechtvaerdelijc inne manen, doen betalen ende met straf (hoe kleyn die
oock sy) doen ontgelden.
Maer wilmen dan oock over d'ander zijde segghen dat Iesus Christus Adams schulde
volkomelijck heeft betaelt[:] wie sal mogen geloven dat God, die sich telcken weder
van de eenmael ten vollen betaelde schulde laet betalen met ontgheldinghe van straf
van soo schrickelyck te vertoornen, oock over d'aengeboren sonde, dat hyse eeuwelyck
wil straffen. (Cat.x.vrag.) als of hy niet voldaen en ware: rechtvaerdigh is? machmen
een vol betaelde schult noch altydt rechtvaerdelijck weder op nieus manen?
d So moet ghy dan bekennen, dat u grontfest vande Predestinatie valsch is, ende
een menschen dichtsel. Daer door dan noodtlijck al dit ghebou van uwe Predestinatie
met zijn versiert fondament daer neder moet vallen: Of ghy moet God, of Christum
lasterende seggen, dat God onrechtvaerdigh is, of ten minsten dat Christus geen
volkomen salighmaker is, ende niet volbracht heeft daer toe hy ghesonden ende
ghekomen is.
e Eyntlijck besluyte ick uyt 'tgeen nu tusschen ons noch desen margen is ghebleecken
uyten Schriften meest aller uwer voornaemster Leeraren (xi.41.) te weten dat Adam
voor zijnen valle vrye macht hadde, soo wel om door gehoorsaemheyt staende te
blijven, als door zyn zondigen te vallen (xj.9.) ende het mede aen hem stont zyne
gaven, die hy voor alle het menschelijcke gheslacht hadde ontfanghen, so wel voor
al zijn afkomste te behouden als te verliesen: dat na dese uwe lere, de Predestinatie
Godes onseker moste zijn ende een hasart.
f Ghemerckt so Adam waer in ghehoorsaemheyt Godes staende ghebleven, soo
souden oock alle zijne nakomelingen staende zijn ghebleven, ende zijn eyghen, veel
minder de menschelijcke natuere, gheensins verdorven zijn gheworden: ende waer
midtsdien Gode benomen zijn oorsake van een eenich mensche ten verdoemenisse
te predestineren. Daer door dan noch al mede gantselijck verdwijnen soude uwe leere
van 'tUerliesen ende verwerpen Godes, als opter natueren verdorventheyt gegrondet
wesende.
Geref. Calv.
93 Daer teghen leeren d'onse datmen Adams verderffenisse niet Adam, maer den
verholen oordeele Godes toe schrijven sal. VVant eens menchen schulde en soude
ons niet aengaen: soo de hemelsche rechter ons niet toe en eyghende totte eeuwighe
verderfnisse. N.35. Het is klaer dat het door den wonderlycken raet Godes gheschiet
is. L.iij.23.dist.7. dat doen sy by ghebreecke vande gheopenbaerde oordeelen inde
H. Schrift.
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D. Coornh.
94 Wat weten sy dat God so oordeeldt, als dat zijn oordeel verborghen is? of ist
allen menschen verholen, heur alleenlijck uyt besondert? dan ist niet meer verholen.
Niet na de verborghene oordeelen en[d]e raedt Godes, maer na [d]e gheopenbaerde
moeten wy daer van oordeelen, so sy self leeren, D.130.
Dese houden dat elck zijn eyghen last sal draghe[n], dat de ziele die zondight sal
sterven, endeniet de kinderen om heurs Uaders misdaets wille, Gal.6.5. Ezech.18.20.
Geref. Calv.
95 Het is nu niet meer Adams maer ons eygen misdaet, om dat wy de straf self in
ons hebben van zijn verderfnisse.
D. Koornh.
96 My heeft een straetschender ghewondt: dat is nu niet meer zijn, maer mijn
eyghen misdaet, om dat ick die wonde in my hebb[e]. Sluyt dat wel?
Geref. Calv.
97 Sluyt dat oock wel dat des Scheppers wille hanghen soude aen zynder
Schepselen wille? wat soude dat voor een God zijn? (Besa.H.49.)
Daeromme, sal het de waerheyt ghelijckformiger zyn, so wy segghen dat de mensche
(Phil.2.13.2.Cor, 3.5. Ioan.15.5.8, 36) noch voor den val, noch naer den val, vryen
wille ge hadt heeft om yet te willen, te doen of te laten. 'tIs wel waer dat de mensche
voor den val naturele wille ghehadt heeft om goedt of quaet te doen of te laten. Maer
al wat natureel is, dat en is den menschen noch den creaturen niet vry, maer alles
dienstbaer ende onderworpen der Predestinatie ende voorsienigheyt Godes. VVant
so Adam eenen vryen wille of macht ghehadt hadde, om te willen, te doen, of te laten,
anders dan God ghepredestineert of verordent heeft. So soude den val Ade, ende den
raet of voornemen Godes vande ervinge zyner sonden ende de versoeninge in Christo,
die van God ghepredestineert ende verordent was, onseker gheweest zyn: want hy
soude aen den wille of macht Ade, ende niet aen den wille of Predestinatie godes
ghehangen hebben ende alsoo soude Adam van meerder vryheyt gheweest zyn dan
god selve: Ia den wille ende raet godes, soude aen des menschen wille ende macht
ghebonden zyn gheweest. So moeten wy dan versaken den vryen wille des menschen,
of wy moete[n] versaken de Prede
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stinatie en voorsienigheydt Godes, waer door alle dinghen van god verordent,
gheeyghent ende gheregeert worden, ende nootwendelyc geschieden moeten, sonder
eenighsins verandert of verhindert te konnen werden door des menschen wil, doen
of laten. (A.B.pag.37.) Ende schrijven noch d'onse (A.E.artic.3.) dat Adam
nootwendich ghevallen is, &c.
D. Koornh.
98 Most het Schepsel sondighen om dat het zij[n] Schepper wilde[,] die hem om
sulckx ter doot oordeelde, wat soude dat voor een re[c]hter zijn? soo hy zijn s[e]lfs
doen in Adam strafte, wat soude dat vo[o]r een God zijn? dat waer wel des Duyvels,
maer niet Godes werck.
Gereform. Calv.
99 Lust u met Gode te twisten, schrijft Calvinus (N.50.) so beschuldight hem, om
dat hy den mensche, door aengeboorne broosheyt bequaem heeft ghemaeckt tot het
verderven.
D. Coornhert.
100 Was sulcke broosheyt onvermijdelijcke oorsaecke van Adams val, soo en
heeft hy niet ghesondight: maer mocht hy de[n] val vermijden, soo is Godes
Predestinatie na u leer, onseker. Maer hebdy hier voor oock niet self beleden uyt
klare tuyghnissen by u self uyt uwer Leeraren schriften voortghehaelt (xj.41.) dat
Adam v[o]or zijnen valle een vrye wil hadde, soo dat hy hadde moghen staende
blyven, e[n]de dat hy daerom met zijnen vryen wille is ghevallen?
Geref. calv.
101 Ia, maer dat beantwoort meester Ian Calvijn (N.50.) op zijn eygen teghenworp
alsoo: Ghy segt dat Adam door zyn vrye wille is ghevallen, ick excipiere. Soude hy
niet vallen, so was hem sterckheyt nodigh ende stantvastigheydt: waer mede God
versorght zyne verkorene, als hy die oprecht bewaren: Het is seker, so God ons elcke
ooghenblick uyten Hemele niet in een gheeft nieuwe krachte, dat wy, als valachtigh
zynde, duysentmalen moeten bederven.
D. Koornh.
102 Niet alleen Petrus Martyr, u Catechismus, ende oock H. Bullinger, maer
Calvijn self metten h[e]uren bekennen daer naecktelijck, [d]at Adam hadde moghen
staende blijven[,] so stracx by u selfs is verklaert, (xj.41.42.)
a Nu wed[e]rspreeckt Calvijn ende d'ander hier weder plattelijck, ende dat met
onwaerheyt. Want sonder vrye willen en mocht Adam (diens wil voor zijn val noch
niet eygen mocht zijn) niet sondighen. Is hy dan niet met zijn vrye wille ghevallen,
so heeft Adam self niet ghesondight, sich self niet verdorven, veel min ons allen. Is
hy dan oock niet door zijn vrye wille ghevallen, so was de wil, daer mede hy
sondighde, al eyghen voor zijnen val.
b Uoorts indien hy niet sterckheydts ghenoeg om te mogen staende blyven,
ontfangen en hadde van Gode, so mocht hem Godt het staende blyven niet
recht[v]aerdelijc af[eyschen] nochte hem ooc zijn vallen straffen: [t]en waer dan dat
ghy van Gode wilde maken een onrechtvaerdige Tyran, die, so de quade knecht
qualijck seyde, (Matth.15.24.) maeyt daer hy niet en heeft ghesaeyt.
Gereform. Calv.
103 God onderstut den ghenen die hy heeft verkooren, (seyt Calvinus daer noch
(N.50) met onverwinlijcke sterckheyt, tot stantvasticheyt. VVaerom en gaf god die
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Adam niet, indien hy wilde dat hy oprecht soude blyven staen? Ja god ontrock hem
de ghenade sonder welck hy niet staen mocht. (H.Stur.A.f.111.)
D. Coornhert.
104 Waero[m] verbooty God Adam van de v[r]ucht te eten: indien hy wilde dat
Adam soude vallen? of soude de ware God so dubbelt zijn ende valsch, dat hy in sijn
gront wilde ghedaen hebben dat hy met zynen woorde verboot te doen? (L.j.18.dist.3.
Gereform. Calv.
a God die van te vooren wiste verordent ende besloten hadde dat de mensche die
(wet des Paradijs) niet en soude konnen onderhouden maer overtreden. So isse
ghegheven gheweest, om datse Adam soude overtreden ende hem met alle zyne
nakomelinghen schuldigh maken der eeuwigher doodt ende verdoemenisse. Dat
seytmen immers Nicasius in zijn Instit.pag.61. wysende oock op Calvijns
Instit.L.iij.boeck xxiij.cap.dist.7.
D. Koornh.
b Maer wilde God oock dat Adam soude vallen, hoe m[o]chte hy Godes wille
wederstaen?
Geref. Calv.
105 Ick bekent (seyt Besa, (H.77.) op die teghenworp) maer so hy niet en mochte,
[s]o en wilde hy oock niet,
D. Koornh.
106 Hy en mocht ande[r]s niet willen na u leere. Dit bekent Besa daer (H.77.) ende
een weynigh daer na, dit zijn segghen vergheten hebbende: voert hy inne Calvijns
schrijven tegen de Libertynen: om hem van dese zijne Libertinerye te verschonen,
die mede hielden dat het god selve alle[s] doet, ende dat de schepselen niet met allen
en doen, ende seyt (H.89.
a Dat sy alle dingen schrickelyck onder een mengen oock Gode metten duyvel,
seggende ten laetsten: datmen niet en moet imagineren dat god door den boosen
mensche werct, als door een steen of block, maer als door een redelyck creatuer,
&c.
b Ende hier schrijft hy self Gode 'tselve toe, dat zijn meester self mede Gode toe
schrijft, ende sy beyde inden Libertyenen soo grouwelyck schelden: ende dat noch
niet in een godloos, maer in een rech[t]schapen Adam.
c Wat dede die dan ooc meer tot synen valle dan een steen of bloc, so hy niet door
zijn selfs vrye wille en viel? soo hy door Godes almogende ende self aldoende wille
ende Predestinatie viel? wat mochte Adam doen, soo God zijn doen niet toe en liet,
maer self alles dede?
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d Onmoghelijck ist dat de mensch sonder zijn selfs wille yet soude willen, swijge
doen. Mocht Adam niet altoos willen noch doen: wat was hy anders dan een steen
of block, waer door God self dat werck van sondigen ende vallen wrochte: so dede
dan niet Adam: het instrument, maer God self de wercman, door dat instrument de
zonde ende 'tquade, daer af God ende niet Adam de oorsake moet zijn gheweest.
e Hier in zijn dese uwe leraren so vele argher dan de Libertynen of Manicheen:
vande welcke deerste seggen datter geen quaet altoos en zy, ende d'andere datter
quaet is, maer dat sulcx komt van een quade God: 'twelc sy elc int zyne dichten, om
den go[e]den God gheen oorsake van 'tquade te m[a]ken.
f Maer ghyluyden, bekennende datter quaet of sonde zy, ende ontkennende datter
een quade God sy, seght sonder eenighsins te sparen den goeden ende waren God,
dat hy't self alles wil ende daet datter gheschiet, ooc mede de sonde self ende tquade:
ende maeckt also God d'eenighe oorsprong, oorsaker ende werckman vant quade.
g Ghy hoort mijn besluyt, dat is mijn ernstighe meyninghe. Lieve seght naeckt uyt
u volcx meyninge, is die dat God wilde dat Adam soude vallen, of wilde God dat
niet?
Ger. calv.
117 Wat vraeghdy, dat ghy wel mooght ontwij[f]elijc mercken uyt die gemelde
woorden Calvini ende Bese? dewijle ghyt dan noch immers begeert plat uyt te hooren,
soo hoort ro[n]delijck spreken Petrum Martyren, (clas.j.loc.14.Dist 42.) dese zij[n]e
woorden: dat God wilde dat Adam soude vallen, en maghmen niet aen twyfelen,
anders en soude hy niet ghevallen zyn.
a Dan hy wilde dat hy soude vallen, niet om der sonden wille, maer om zyne
schatten beke[n]t te maken, ende d'ongemeten ryckdommen zijnre goetheyt te
ghebruycken: oock mede o[m] te thoonen dat hy vermocht hadde, den menschen,
niet alleenlyc oprecht ende volkomen te maecken, maer hem o[o]ck, ghevallen zynde
ende verloren, wederom [t]e restitueren.
b Ende om des willen heeft hy ghesonde[n] zynen sonde, die voor 'tmenschelyck
geslachte, aen den kruyce soude sterven. Daerom riep Gregorius: O salige schulde,
die verdient heef[t] sodanigen verlosser te hebben.
Dat schrijft also Martyr. Daer seyt Martyr immers wel plat uyt, dat God wilde dat
Adam soude vallen. Dat selve schrijven oock so met hem (hoewel met ander woorden)
Calvinus in zijne Institut.L.iij boec xxiij.cap.dist.4.dist.7.dist8. etc. Besa H.
Syco.f.48.77.89.75. Beza epist.1.pag.11. Beza F.f.119. Beza P.cap.iiij.dist.iij.pag.59.
Stur.A.pag, 110, 112, 115, 38 ende noch Besa T.Pred.36. 37, met meer andere. Oock
onse metbroeders A, E, art.ij. schrijvende: Hy Adam is gevallen na den raet des
verborghen wille Godes, als blyct uyt de uytcomste, &c.
D. Coornh.
108 Maghmen daer niet aen twijfelen, soo moetmen niet alleen twijfelen aen Godes
almogentheyt, maer die openbaerlijck lochenen: of men moet niet twijfelen daer aen
dat God self de oorsake was van Adams zonde, ende dat Adom niet en heeft in zijn
val ghesondight, als dient onmoghelijck was de almogende wille Godes te wederstaen.
VVant dat Gods wille is moet nootsaeckelyck gheschieden, (A:a:f, 49)
109 Immers men magh dan oock niet twijfelen dat Adam dat werck van vallen
ende sondighen self niet en dede, maer Godt self die al doet dat hy wil, (soo de
Psalmist tuyght, Psalm 114, 3, 135, 6, Iob 23, 13,) Godes wil blijckt hier na Martyrs
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ende uwer anderen Leeraren segghen: God hevet dan oock self ghedaen, ende niet
Adam.
Geref. Calv.
a Ghy merckt op Martyrs daer aen volghende woorden niet: te weten dat het God
wilde, maer niet om der zonden wille, dan om 'tgoet datter uyt soude komen, 't welck
hy daer geschrijft: die meyninghe hebben al d'anderen oock met hem.
D. Koornh.
110 Wel hebbe ic op die woorden gemerct, die daer volghen: ende daer uyt oock
wel gemerckt dat Martyr met zijn ghesellen daer God een blasphemie op dicht: die
Paulus, een mensch zynde, niet luyden wilde van hem te worden geseyt.
Gereform. Calv.
111 Watte?
D. Coornhert.
112 Dat God quaet doet, op datter goedt uyt komen soude, Rom:3, 8,) Dat sulcx
hier Gode aengheteghen wort van Petro Martyre, ende d'andere mach niemant
ontkennen: was nu rechtvaerdigh der geenre verdoemenisse, die Paulum met sulcken
onwaerheydt beschuldighen, die een mensche was: wat heeft hy te verwachten die
God self s[o]danighen blasphemie derf opdichten: soo hy sich niet daer af self met
ernstigh leetwesen en beschuldiget?
a Nopende nu het goede dat uyt sulc quaet doen Godes veroorsaeckt soude zijn
geweest, is beyde niet loflijck maer lasterlijck, want eerst nopende des gevallen
menschens Restitutie bevint sich also na u luyder leere.
b God self heeft in Adam 't gantse menschelijcke gheslacht hier dootlyck (dootlijck
seghdy totten eeuwighen doode) ghewondt, weynich menschen verlost hy vanden
eeuwigen doot, maer niet ee[n] eenigh mensche gheneest hy hier waerlijck door syn
ghesonden Medecijn-meester Christus, ooc niet een, wie soude een Medecynmeester,
die vergiftende een ghemeyde fonteyne met dootlijck venijn, om weynigh menschen
ten halven te mogen genesen met doodinge van verde het meerder deel, dancken of
prijsen moghen, om sulck sijn quaet werck van veele te dooden, tot dat goedt eynde
van sulcke quade ghenesinghe?
c Aengaende nu het ander, namentlijc Christi sterven aen den kruyce, soude zijn dit
goet, te weten dat God den vader zijn onschu[l]digen Sone straft metter doot
onrechtvaerdelijck, tot boet van zijn selfs onrechtvaerdighey[d]t int straffen van den
onschuldighen Adam, daer kennen sy selve dat dit Lam Godes on
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nosel was, ende daerom sondelijck ende onrechtvaerdelijck gedoot is gheweest.
d Soude die grouwelijcke moort aen den onschuldighen ende heylighen So[n]e
Gods, dan oock het goet wesen, daerom God selve dat quaet van Adams sonde ende
val self gewilt ende gedaen soude hebben? wie sal mogen toestemmen dat de goede
ende ooc rechtvaerdighe God dat quaet soude doen vanden onnoselen Adam, zijn
goet schepsel, quaedt ghemaeckt te hebben, om een meerder quaets willen, namentlijck
op dat zijn lieve ende onnosele Soon onschuldelijck ghedoodt soude worden?
e Dit soude dan noch niet zijn gheweest quaet doen, op datter goet uyt kome: maer
quaet doen op datter noch arger quaedt uyt soude komen. Uraeghdy wat? dat God
self manslachtigh soude worden aen zynen Sone Iesum. Want dese dat werck
toeschrijven [ni]et den Ioden, maer Gode self, die sy segghen, self al te doen datter
gheschiet. Machmen grouwelijcker lasteringhen van Gode bedencken? magh yemant
hier in u Martyr verschoonen ? Het volght so ontwijfelijck uyt sulcke zijne leere: als
die ende de uwe, daer met eens zijnde, ontwijfelijc valsch, godloos ende Duyvelsch
is.
e O onsalighe ende versierde onschult Adams ende schulde Godes, die dan verdient
soude hebben door Godes volkomen verderven een halve gheneser tot lasteringe
Godes ende oneere Christi, na dese onsalighe ende schandelijcke leere Martyrs,
Calvini, Bese, ende heuren aenhangeren.
Geref. Cal.
f Ghy seght wonderlijcke dingen.
D. Koornh.
113 Om dat uwe vaderen lasterlijcke dingen schrijven? ende dit souden de luyden
noch willen zijn, die boven allen dinghen Godes eere willen schijnen voor te staen.
Ende boven allen de ghezonde leere souden hebben, daer voor allen anderen souden
moeten wijcken?
114 Ghy siet doorgaens, oock hier nu wat schandelijcker eere sy Gode aen doen:
ende wat schadelijcker nut veroorsaeckt wort, uyt dese heur verderflijcke dolinghe
int stuck van Godes Predestinatie.
Geref. C.
115 Dits vreemt. Nochtans schrijft Calvinus naecktelijck: (L.iij.23.Dist.8.) Dat d
eerste mensch ghevallen is, om dat God dat oordeelde also nut te zyn. VVaerom hyt
alzoo gheoordeelt heeft, dat is ons verborgen.
D. Koornh.
116 Doet blycken dat God gheoordeelt heeft dat het soo nut was: ende men sal u
niet vragen na de waerom, maer so verborgen als u de waerom is, so verborgen is u
dat Godt nut heeft geoordeelt dat Adam vallen ende verderven so[u]de.
a Moste God niet wonderlijck zijn verandert, so dat dichten Calvini waerheyt
waer? God heeft voor ende int scheppen goedt ghedeelt, te maken, dat de mensche,
Adam, een beelde Godes soude wesen, dat hy levendigh soude wesen, ende dat hy
saligh soude wesen, ende heeft sulck zyn werck selve voor goet ghepresen. Maer
daer na soude God gewilt hebben dat Adam verderven soude, hy, ende zij[n]e onnosele
nakomers des duyvels beelde wesen, doot wesen, ende onsaligh wesen soude.
b Of uwe Leeraren met opset voorgenomen hadde met heure schriften Gode te
veranderen in een Duyvel, in een quaetdoender, ende in den verderver: hoe souden
sy dat meer hebben mogen bestaen? Maer wat soude de wijsheyt doch porren zijn
goede schepsel self quaet te maken?

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

Gereform. Calv.
117 Dat beantwoort Calvinus aldus ter voorgheroerder plaetsen (L.iij.23.dist.8.)
Nochtans ist seker dat hyt niet anders gheoordeelt en heeft, dan om dat hy sagh dat
die eerlycheyt zyns naems daer door recht verklaert wort. Alsmen de eerlyckheyt
Godes hoort melden, so moetmen op zyn rechtvaerdicheyt dencken. VVant het moet
rechtvaerdigh zyn, dat lof verdient.
D. Koornh.
118 Terstont hadde Calvinus gheseyt dese woorden: waerom hyt also geoordeelt
heeft: te weten het nut zyn van Adams val, dat is ons verborghen. Dit is hem hier
stracx daer aen vergeten, nu weet hy sekerlijck waerom dat God also gheoordeelt
heeft, te weten: om de eerlyckheyt zyns naems.
a Soude die man behooren geloof te hebben in zyn segghen van een selve sake,
dat hy die niet en weet, ende weder daer tegen dat hy die sekerlyck weet?
b Nopende d'eerlijckheyt zyns naoms, die God door sulck verderven, ende
verdoemen zynre goeder schepselen soude behalen: die is hier vo[o]r (j.48.) so
schandelijck ende lasterlijcken bethoont, dat het schandelyck is te bedencken, ende
my oock verdriet daer af meer te spreken. Siet daer zyn de notulen van dat ons
ghespreck, lust het u ghy moghtet lesen.
Geref. Calv.
119 Neen, ick heb mede daer inne gheen lust meer.
120 My lust noch een woort te segghen op Calvyns ydele bewijsinghe daer hy
seydt: want het moet rechtvaerdigh zijn, dat lof verdient.
D. V. Coornhert.
121 Neen, maer zijn bewijs daer uyt weet ick onvast ende onwaer te sijn. Hy moste
eerst bewijsen dat God sulckx doet, te weten zijn goede schepsel self verderft: ende
dan most hy doen blijcken dat sulck sot ende quaet werck lof verdient. Dit beyde te
bewijsen is hem onmoghelijck, ja oock een van beyden: ende dit hout hy niet anders,
dan oft hem beyde al schoon toeghestemt waer, om dat hy't maer gheseyt heeft.
122 Maer anders seyt hier af Godt selve van sich selve (wie kent God beter dan
hy sich selve) in zijn geschreven woort? Daer verklaert ons God dat zijn eer is
gheleghen niet int verderven of dooden, maer int ghenesen, ende int saligh maken
der menschen: so oock in onse eerste bykomste heb bewesen uyt de H. Schrift selve
(j.88.) siet daer is de plaetse, daer is de Bybel ende daer hebdy de aenwijsingen, ghy
moochtse nu na sien of de schrift oock also hout.
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Geref. Calv.
123 'tIs onnodigh. Ick kenne die plaetsen meest al, wat sluyt ghy daer uyte?
D. Koornh.
124 Dit. Na dien het ghenesen, ende salighmaken vande verdorven ende onsalighe
mensche eerlijck is voor Gode: so souden het verderven ende het verdoemen vande
goede ende salige mensche Adam, schandelijc voor Gode moeten wesen. Want de
teghendeelen hebben elck in 'tzijne een selve reden. Hebdy daer wat teghen?
Gereform. Calv.
125 Neen.
D. Coornh.
126 Dat verderven ende verdoemen des onnoselen ende goeden Adams: 'twelck
u Calvijn met zijn aenhang Gode tegen de Heylige Schrift op dicht is schandelijck.
Daerom moet het oock onrechtvaerdigh zijn na Calvijns regel self.
Hier is nu bewesen dat dese uwer Leeraren leere Gode, die rechtvaerdigh ende
boven al eerlijck is, onrechtvaerdigheydt opdichten. Daerom moet oock dese uwe
leere een valsche ende schandelijcke dolinghe zijn.
Gereform. Calv.
125 Ghy spreeckt ende sluyt al aen een, niet anders, dan of wy leerden dat Adam
niet willens, maer nootsakelijck hadde gesondigt, ende ghevallen ware.
D. Koornh.
126 Ist anders? wildy nu weder segghen dat Adam geen vrye willekeure ende
maght hadde van Gode, so wel om staende te mogen blijven, als om te vallen?
Geref. calv.
127 Hebbe ick u self niet bethoont uyt onser Leeraren schriften selve, (ix.56.iij.66.)
dat sy eendrachtelijck leeren ende schrijven dat Adam hadde mogen staende blyven?
D. Coornhert.
128 Ia ghy, maer hebdy daer na niet weder doen blijcken dat heure boecken houden,
haer leere te zijn: dat Adam niet door zijnen vryen wille, willens, maer door Godes
Predestinatie, decreet, wille, ende verborghen raet onvermijdelijck ende
nootsaeckelijck is ghevallen? (xj.107.)
Gereform. calv.
129 Ick heb.
D. Coornh.
SS hebdy dan daer mede bewesen dat uwe Leeraren contrarie of strijdighe saken
leeren: namentlijck dat Adam is ghevallen vrywilligh ende dat nochtans nootsakelijck.
Wat verdient sulcke strijdighe onware ende valsche leere by den menschen die sulcx
recht verstaen: dan dat sy die, als dootlijck venijn der zielen, opt alderspoedelijckste
weder uyt braken?
Geref. Calv.
130 Maer wat verdient u onbescheydenheyt int niet verstaen, dat Adam
nootsaeckelyck, ende des niet te min vrywilligh heeft ghe+sondight? niet dat Adam
+
bedwongen is gheweest tot desen val, alhoewel hy nootwendigh ghevallen is,
Of Adam nootsakelyck ende
vrywillich
heeft ghezondight.
dewyle hy uyt vryheyt zyns willens niet siende op Gods decreet ghevallen is, &c.
(A.E.ar.3. ende daeromme so wel nootsakelyck als vrywilligh heeft ghesondight.
D. Coornh.
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131 Ware berispinghe ende rechtschuldige beschaemtheyt: by al dien ghy sulck
u segghen kont bewijsen waer te zijn.
Geref. calv.
132 Ghy meynt dan hoore ick wel, dat ick sulcx niet en sal vermoghen.
D. Coornhart.
134 Begint werck, ende versoeckt u vermoghen.
Geref. calv.
135 Ick sal u ontwijfelijck bewijsen dat een selve werck van een selve mensche
mach gheschieden teffens nootsaeckelijck ende des niet te min oock vrywilligh, ende
dat oock in Adam selve.
D. Coornh.
136 Ick verneem u wil, is die macht daer toe nodich by u, so suldy doen dat ghy
belooft.
Geref. Calv.
137 De daet salt thoonen. Om dat te doen begin ick aen de beschrijvinghe ende
deylinghe der nootsakelijckheyt. Nootsaeckelyc is 'tgeen niet anders en mach wesen,
(P.Mar.B.iij.j.Dist.44. Of so Calvyn schrijft, (contr. Pig.142.) een staet die vast ende
bestandigh is, daer het ding niet anders en mach wesen dant is. Of oock 'tgeen dat
so behoort te wesen, nochte anders niet en magh wesen, (U.Pag.66.)
a Maer dwang noemen wy die niet vrywilligh, nochte door inwendighe beweging
des verkiesings he[r]waerts of derwaerts neyghet, maer door een uytwendighe
beweging gheweldelyck wert gevoert.
b VVilligh seggen wy te zyn, dat sich van self keert, waert gheleedt wert, maer niet
onwillens wert gheruckt of getrocken, ende de eygen wille is, die om de verderffenisse
onder 'tghebiet der quader begeerlyckheyden wordt ghehouden: soo dat sy niet en
mach verkiesen dan 'tquade, al hoe wel sy dat willens ende gaerne doet: sonder van
eenighe uytwendighe beweginge wort gedreven. (U.contr.Pig.66.pag.) wat seghy
daer toe?
D. Koornh.
b Dat het duystere beschrijvingen zijn, die ghy self als wy die komen te
verhandelen, so niet en sult willen toe laten. Ooc is het nootlijckste deel in dese uwer
Uaderen deylinghe vergeten of met wil (soot heur opinie teghen is) uyt gelaten: ende
daer teghen een onnoodigh deel hier by ghest[e]lt.
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Geref. calv.
138 Wat souder uyt ghelaten, ende wat te veele inne ghestelt zijn?
D. Koornh.
a Het vrywillighe is uyt ghelaten, dat in Adam was, ende de eyghen wille is daer
vergheefs ghestelt, ghemerckt wy nu niet en spreken van Adams afkomste, die
ghylieden hout verdorven te wesen.
Gereform. Calv.
139 Hebdy beschrijvinghe ende deylinghe nu t'onser saken bequamer dienende,
brenghet voore ick maghs wel hooren.
D. Coornhert.
140 Ic sal, hoort ende oordeelt, dan berispt of stemt toe, of beraet u so langhe het
u sal believen. Al dat in allen menschen (daer af spreken wy) gheschiet is 1
nootsakelijck, of 2+ dwangelijck, of 3 willighlijck, of 4 vrywillighlijck. Feylt u yet
+
in die mijne deyling, soo seght wat daer by ofte af ghedaen behoort e wesen.
j.ij.iij.iiij.
Geref. calv.
141 Gaet door, ick sal alst my goet dunckt van self spreken. Verklaert nu dese
viere, wat elck is.
D. Coornh.
142 Dat nootsakelijck is, gheschiet gants sonder des menschen wille: dat dwang
is, teghen zijn wille: dat willigh is, gheschiet wel teghen maer niet heel sonder zijn
wille: dat vrywilligh is, gheschiet sonder alle noot ende dwangh uyt een vrye keure
van des menschen wille.
Geref. calv.
143 Dats waerlijck oock niet klaerlijck gheseyt maer duysterder dan mijn voortstel
was.
D. Coornh.
+
144 Hoort dan verklaringh van elck, nu u dat soo belieft. Alsoo houde ick het
nootsakelijck te zijn datter gheschiet onvermijdelijck, heel sonder des menschen +j.
wille door de innerlijcke werckinghe van Gode buyten of door de natuere.
+
a 't Geen dwanghelyck of dwang is, gheschiet mede heel teghen des menschen
wille, onvermijdelijc door een uyterlijcke werckinghe van eenigh ander schepsel. +ij.
+
_Het willighe gheschiet eensdeels door een uyterlijcke macht ende oock eensdeels
+
uyt een innerlijcke dwang-keur van minder uyt meerder quaet, tegen, maer niet
iij.
heel sonder innerlijcke werckinge van des menschen wille.
+
_Maer vrywilligh geschiet het gene dat sonder alle nootsakelyckheyt ende dwangh
gheschiet, maer niet sonder innerlycke werckinge van des menschen wille int vry +iiij.
verkiesen. Tusschen goet, beter, alderbest, ende tusschen quaet, arger, ende
alderquaetste.
b Daer hoordy mijn meyninghe hier van breeder verklaert, so dat ick niet en hope
dat u met reden yet daer inne mach ghebreken. Ist anders ghy mooght nu spreken.
Ick hebbe gesproken.
Geref. calv.
145 Wie macht al opt scherpste wederspreken? soude ons die tijdt niet gebreken?
alsmen inde hooftstucken eens zijn, so hoortmen om kleyne saken geen groote
woorden te maken. Uwen sinne versta ick tamelijck, doch wilde ick de selve wel
bevestight hebben met eenige bybelsche gheschiedenissen.
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D. Coornh.
146 Gaerne, hebtse. Dat Adam een mensch maer geen Koe, ende dat een man
maer gheen wijf was gheschapen, sichtbaer: spijs ende slaep behoeftigh, ende niet
als d'Enghelen, (Matth.22.30.) die des niet en behoeven, is alles in hem
onvermijdelijck ghenootsaeckt gants buyten zijnen, alleen door des Scheppers wille,
ist niet sulcx?
Geref. calv.
147 Onghetwijfelt. Wat konde Adam, eer hy was, willen tot zijn worden, swijghe
tot zijn hoedanigh worden?
D. Coornh.
148 Dat Adam uyt den Lusthove werde+ ghedreven, (Genes.3.23.) Dina werde
+
verkracht, (Genes.34.2.) Symon Cyreneus Christi kruys moste helpen dragen,
ij
Matth.27.32.was dwang.
Geref. calv.
149 Recht.
D. Koornh.
150 Dat de Apostelen koren Gode meer +gehoorsaem te zijn dan den Phariseen
+
ende Oversten der Ioden, (Act.4.19.) ende midtsdien heur tyrannijcke
iij.
dreyghementen verachteden in heur Christkondighen volherdigh bleven: daer anderen
uyt ancxt der Ioden Overste van Christo niet opentlijck dorsten spreecken,
(Ioan.9.22.7.13.) was willigh werck of dwang-keur.
Gereform. Calv.
151 'tIs wel gheseyt.
D. Coornhert.
152 Maer dat Israel heur kleynodien +gaven tot gietingh vant Calf, Exod.32.3.
+
oock tot bouwinghe des Tabernakels, Exod.35.21. etc. he[t] Weeuken heur
iiij.
penningsken in d'Offer [k]iste, Marc.12.42. De gheloovige heur Have brochten voor
den Apostelen, Act.4.34.35. ende dat Paulus Evangeliseerde, 1.Cor.9.17. Dat alles
ende meer anders desghelijcx, gheschiede vrywilligh. Wildys noch meer?
Gereform. Calv.
153 Neen, daer af hebdy my na wille vernoeght.
D. Koornh.
154 Dat is my lief, laet ons nu hooren, of ghy my oock so sult konnen vernoegen
met u beloofde bewijsinghe, dat kan ick niet geloven. Dat en meyn ick niet in u
vermoghen te zijn. Want | waer nootsakelijckheydt is daer en is gheen wille, ende
waer geen wille is, en mach deughde noch sonde zijn.
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Geref. Calv.
155 Daer op antwoort Calvinus (U.cont.pig.140.) Dat God nootsakelyck goet is,
ende heeft des niet te minder eere uyt zyn goetheyt om dat hy niet anders dan goet
en magh wesen: VVederomme is de Duyvel nootsaeckelyc quaet. Des niet te min is
oock zyn zondelyckheyt quaet.
D. Koornh.
156 Daer op schrijft Augustinus, (quest.83.quest.21.) alsoo: waer geen behoefte
en is, daer en is gheen nootsaeckelyckheydt, waer geen ghebreck en is, daer en is
gheen behoefte, maer in Gode en is gheen ghebreck, daerom en is in Gode gheen
nootsaeckelyckheyt.
a Is dan in Gode gheen nootsakelijcheyt, so Augustinus daer seyt ende bewijst: soo
en mach oock God niet nootsakelijck goet zijn, so u Calvijn daer seyt, maer dat
sonder eenich bewijs altoos. Soude dan Calvijns bewijseloos bloot segghen geloof
verdienen b[o]ven Augustini vast bewesen seggen?
b Men zie dan noch op de wyse van Calvijns besluyt uyt zijn simpel seggen. Dat
is dusdanigh. Al wat waer is in Gode, dat is inden mensch waer. God mach niet
sondigen noch vallen. Daerom mocht de mensch Adam sondigen noch vallen. Bedenct,
ko[n]dy, sotter besluyt, ende berispt my, soo Calvijns besluyt niet sodanigh en is.
c Item noch, de sonne, mane, sterren ende alle onredelijcke schepselen zijn
nootsakelijck goet, e[n]de nochtans des niet te min prijsens waerdigh: ergo oock de
mensch die goedt is buyten zijnen wille nootsakelijck als die willelose schepselen.
d Neen, niet sulcke schepselen, maer de schepper is in heur prijsens waerdigh, sy
self niet: so weynigh als sy lasterens waerdigh zijn, om dat sy noch in so langhe
eeuwen niet arger, oock niet beter dan sy gheschapen waren en zijn gheworden.
Neen, de mensch die met zijn pont neerstelijck woeckerende beter wort, is prijsens,
ende die zijn pont niet en verbetert is scheldens waerdigh, ja ooc straffens,
M[a]tth.26.21.23. Als de kinderen van hondert jaren, Matth.25.27.28. Ezai.65.20.
e D[e] Goddelijcke goetheyt is zijn eeuwighe eyghen natuyre, ir niemants schepsel,
ende heeft al zijn goetheyt van sich selve, na zynen wille: maer des menschen goetheyt
is verkreghen deughde, door deelachtigheydt der Godlijcker natueren.
f Entlijck is God uyt zijn selfs wesen [v]an eeuwigheyt goet. Hy hee[f]t eenmael
ghewilt goet blyven, zijn wil is almachtigh, soo dat al wat hy wil gheschiet,
Psalm.114.3.) zy is oock onverande[r]lijck, so dat hy die eenmael ghewilde wil,
vrywillighlijck ghewilt, nu [n]iet en mach veranderen, ende is also zijn
eeuwigh-blyvende goetheyt vrywillich ende onveranderlijck goet.
g Nu ist so niet met de geschapen of vreemde ende niet eygen goede wille Adams,
immers daer is gheen goede noch quade wille, maer alleen de moghelijckheyden om
goedt of quaet (welck van beyden hy wilde) gheschapen.
157 Maer laet een goede wil in hem zijn geschapen. Was die nootsakelijck goet:
hoe mocht die vrywilligh zijn ende veranderen van een goede in een quade wille?
sy heeft moghen veranderen ten quaden. Most sy nootsakelijc int quade veranderen,
hoe mocht sy vrywilligh goet zijn?
a So mede en dooght Calvyns ongelijckenisse gants niet over d'ander zyde vande
duyvel, die is nu nootlijck quaet, maer ist van self ende vrywilligh gheworden. Het
is hem nu een straf va[n]de zonde, die hy sonder eenigen dwang des
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nootsakelyckheyt[s] heeft bedreven. Wat ghemeenschap heeft dat met Adam, daer
wy af spreken?
Geref. C.
b Recht (seyt Calvinus) of dat oock niet met ghelijckerwijs en paste opten
menschen. Want wy de nootsa[k]elijckheyt niet en stellen inde natuere, maer int
ghebreck, dat het gheslacht der menschen is onderworpen.
D. Koornh.
158 Magh de Duyvel immermeer goedt worden?
Gereform. Calv.
159 Calvijn bekent self neen, hy is nootsakelyck qua[e]t, ende d'eeuwighe boosheyt
toegheeyghent ofte dienstbaerheydt, sonder hope van vry worden. Ons seyt hy is
noch die remedie ghelaten, van door des heylighen gheests gratie daer uyt te komen.
D. Koornh.
160 Is dat dan nootsaeckelyck te noemen (soot Calvyn self noemt, xj.137. dat so
alst is moet wesen, ende anders niet en magh wesen: daer toe hy oock inne voert de
noodtsaeckelijckheyt, vande eeuwighe ende [o]nveranderlijcke so wel vande goetheyt
Godes, als van des Duyvels quaetheyt: soo en is ooc de quaetheyt alder verdorven
menschen selve niet nootsakelijck.
a Want die mogen noch goet worden, dats anders wesen dan zy zijn. Soude dan
sulcke ong[h]elijcke ghelijckenisse van den onveranderlijcke God ende Duyvele
teghen de[n] veranderlijcken verdorven menschen een goet bewijs wesen?
b Calvijn maeckt self den verdorven menschen, nopende inde quaetheyts
nootsaeckelyckheyt den duyvel onghelijck. Ick swijghe noch dat wy niet en handelen
vanden verdorven menschen, maer van Adam, voor zijn val, noch in zyn onverdorvene
oprechtigheydt staende.
c Doe m[o]cht hy niet nootsakelijck quaet zijn, vermits hy niet quaet en was. Hy
en mocht ooc niet no[o]tsakelijc goet zijn, want hy mocht quaet worden, so de daet
betoonde. So was dan in Adam noyt, noch in zijne onnoosele goetheyt, nochte ooc
in sijn sondelijcke quaetheyt, een staet die vast ende bestandigh was, so dat hy niet
anders dan hy was, en mochte wesen, 'twelck Calvijn selve beschrijft de
nootsakelijckheyt te wesen, (xj.137.)
d Daer uyt ick dan oock vaster, dan ghy mooght ontsluyten, besluyte: dat [u]we
leraren noch ghy door heur niet en hebben bewesen, dat vryheyt nevens de
nootsaeckelijckheydt mach wesen inden mensche. Immers dat die
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n[oo]tsakelijckheyt voor noch in sijn quaetheyt heeft mogen wesen.
e Ghemerckt Adam anders soo weynigh hadde moghen veranderen uyt zijnen
eersten goeden ende onnoselen, als namaels uyt zijnen quaden ende sondighen staet:
'twelck in beyden nochtans is gheschiet, soo Moyses tuyght ende oock u eyghen
leeraren belijden. (Achter xiij.j.h.4.)
f Onmoghelijck ist dat vrywilligheyt ende nootsakelijckheydt teffens op een tijdt
in een mensche in een selve werck by malkanderen moghen bestaen. Mocht Adam
vrywilligh het sondighen hebben gelaten, hoe wast mogelijck dat hy nootsakelijcken
moste sondighen? hoe wast moghelijck dat hy het sondigen mochte laten? of most
hy nootsakelijck sondighen, ende daer by oock nootsakelijck niet sondighen?
Gereform. Calv.
161 Dese saken zijn nadenckens waerdigh. Ick kan niet verstaen dat Godes
voorsienigheyt verborgen soude mogen zijn eenighe dinghen die noch sullen
geschieden, ende hoe die sullen gheschieden.
D. Coornhert.
162 Daer hebdy recht. Want het magh niet wel verstaen worden, dat geen waerheyt
en is. Dat d'alwetenden Gode yet verborgen soude zijn, is geen waerheyt. Hebben
wy nu niet al uyt Calvini eyghen schriften (iij.8.) gehoort dat Godes voorsienigheyt
beter een eeuwighe alsiende vooroogentheyt van al dat was, is ende worden sal, wort
ghenaemt dan op onse menschelijcke wyse een voorsienigheydt? by tijdelijcke
menschen inder tijdt is voor ende na, maer by den eeuwigen ende ontijdtlycken Gode
niet. De H. Schrift dan noemende tot vele plaetsen de voorsienicheyt Godes, spreect
menschelijcker wyse van Gode, maer oneygentlijck.
Gereform. Calv.
163 Dat God dan so weet te sullen geschieden, en mach geensins niet gheschieden:
maer moet gheschieden ende dat oock op die wijse als hy dat eeuwigh vooroogentlijck
siet.
D. Koornh.
164 Also. Gelijc 'tgene dat ghy nu siet in u ghedenckenisse of memorie gisteren
geschiet te wesen, oock dat ghy my nu voor ooghen met desen ghelate hier siet voor
u sitten, niet anders mach wesen, dan so dat gheschiedt is ende nu gheschiet: soo en
magh 'tgheen na ons te rekenen noch margen sal gheschieden ende ten eynde toe:
maer nu al niet anders teffens voor Godes ooghen staet, dan al 'tgeen dat huyden
gheschiet, ende van aenbeginne af gheschiet is, niet anders wesen.
a Ende ghelijck ons weten van 'tgene gheschiet is ende nu gheschiet, niet en maeckte,
nochte en maeckt dat sulcx gisteren alsoo gheschiede, ende dit huyden oock aldus
geschiet: maer wy sulcx weten, om dat het gheschiede ende nu gheschiet: soo dat
niet ons weten des gheschiedens, maer het gheschieden ons wetens van sulcx oorsake
is: Also mede en is Godes vooroogentlijcke alwetenheyt geen oorsake, dat dit of dat
sal gheschieden, ende op die of op dese wyse: maer God weet sulcx om dat het aldus
of also sal gheschieden, soo dat sulcke alwetenheyt Godes gheen oorsaecke,
dwangmacht, noch nootsaeckelijckheyt en is vander menschelijcke wercken hier
nochte geschieden staende: maer geschieden de selve vry ende onbehindert, soo vele
het werck int willen ende doen d[e]n menschen, ja oock den duyvelen aengaet: maer
niet int worden van al 'tgene de menschen ende Duyvelen qualijc willen ende
voornemen te doen.
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b Want Godes wyse ende goede alwetenheyt alle sulcx altijdt bestiert ende schickt
ten alder besten eynde, ooc veel tijdts tegen wil, opstet, ende voornemen der quade
menschen ende Duyvelen.
c Dit heefe men klaerlijck moge[n] sien (behalven in meer anderen) gheschiet te
zyn in Iosephs verkopinge ende Iobs beproevinghe, Genes.37.20. Iob.1.11. want daer
de broeders Iosephs hem meynden onder te drucken, ende de Duyvel Iob meynde
door vertwijfeltheyt in schanden te bre[n]ghen: heeft God heur beyder opset bestiert
tot Iosephs verhevinghe ende tot Iobs vereeringhe van het alderloflijckste voorbeelt
des gheduldiheyts.
d Ende in sodanighe heerlijcke bestieringe Godes van der boosen quade wercken,
laet God zijn alm[o]gende wijsheyt ende zijn ghetrouwe goedigheyt alder
voorneemlyckste mercke[n].
Gereform. Calv.
165 Al dat u seggen kan ick verstaen, ende en kan dat ooc niet wederspreken.
Maer ghy (soo my dunckt) en siet niet wat ick uyte geseyde saken vastelyck mach
besluyten.
D. Coornh.
166 Dat mach wel zijn: wat is dat?
Geref. Calv.
167 Ditte. Het is van Gode voorsien dat Adam soude sondighen.
D. Coornh.
168 Alsoo.
geref. Calv.
169 Dat hy vrywilligh soude sondighen.
D. Coornh.
170 Recht.
geref. Calv.
171 Het was dan nootsakelijck dat Adam vrywilligh sondighde.
D. Coornh.
172 Noch seghdy de waerheyt, doch niet met rechtsinnighe, maer met tweesinnighe,
woorden.
geref, calv.
173 Dat sy zoot wil, ick hebbe u hier selve nootlijck doen belijden myn voortstel
waer te wesen (xj.134.) namentlyck dat een [s]elve werck van [e]en selve mensche
teffens mach geschieden nootsakelyck, ende des niet te min oock vrywillighlyck. Wat
behoe[v]et nu meer woorden?
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D.V. Coornh.
174 Hoort hoe ghy u voorseyt voortstel hebt bewesen. Die uwe woorden, luydende:
het was dan nootsakelyck dat Adam vrywilligh sondighde: zijn (soo ick gheseyt
hebbe) tweesinnigh, want men die mach verstaen, aldus: Nadien gheen sonde magh
gheschieden, ten sy dan dat sulck quaet werck vrywilligh geschiede: soo moste Adam
nootsaeckelijck vrywilligh sondighen of hy en mocht niet sondighen.
a Men mach ooc deselve uwe woorden verstaen aldus: God wilde vermidts zijn
eeuwighe Predestinatie, om zijn bermhertigheydt ende rechtvaerdigheyt tot zijnder
eeren te tonen, dat Adam soude sondighen. Wt kracht van welcke almoghende wille
Godes most Adam nootsakelijck sondigen. Adam was in vryheyt van Gode
gheschapen. Hy most sondighen, hy mocht in gheen ander wijse sondighen dan in
sijn volkomen vryheyt daer hy in stont. So most [d]an Adam nootsaeckelijck ende
dat nochtans vrywillighlijck sondighen.
b Siet die beyde sinnen machmen uyt u tweesinnighe woorden verstaen. Is d'eerste
sinne u meyninghe, so zijn wyt daer eens, ende Augustinus ooc met ons, daer hy
schrijft: (de civita. Dei,lib.5.cap.10.) Ghelyck mede als wy seggen nootsaeckelyck te
zyn, als wy willen, dat wy met de vrye wille willen. Ende dan segghen wy sonder
twyfel waerheyt, maer daeromme en onderwerpen wy de vrye wille niet, onder de
nootsakelyckheyt, dat die vryheyt wech neemt.
c So en was Adam niet ghenootsaeckt tot dat zijn quade werck: maer hy dede dat
vrywillighlijck, ende was hem daerom sonde ende te recht strafwaerdigh. Die sin
houde ick voor waerheyt.
d Maer is u meening het laetste, soo heeft Adam niet gesondight. Want dan soude
hy ghenootsaeckt, ende midtsdien oock niet vrywilligh dat quaet werck gedaen
hebben. Ia hy soudet self niet gedaen hebben, maer d'almogende kracht Godes soudet
dan door Adam, als door een wercktuygh gedaen, maer Adam soude da[n] Godes
inwerckinghe gheleden hebben. Ende dan zijn wy strijdigh: want die meyninghe
houde ick voor valsch ende ben wilvaerdigh sulc myn segghen vast te maken.
geref. calv.
175 Niet het eerste, maer het laetste houden onse Schribenten, ende ick met haer,
tot dat my anders sal blijcken.
D. Coornh.
Bekendy niet dat God al doet dat hy wil, (psal.114.3) 'tsy dan sonder of met
middelen door zijn almogende kracht?
Geref. Calv.
Soude ick niet? dat tuyght de Schrift klaerlijck, ende dat seggen d'onse
openbaerlijck, 'tgeen God wil daer mach niemant teghen, maer het moet nootsakelyck
geschieden ghelyck hy wil.(A.a.f.49.)
D. Koornh.
a Houden ende leeren de uwen niet self dat God self wilde dat Adam soude vallen.
Gereform. Calv.
Dat is noch huyden uyt veele onser vernaemste Schribenten gebleken, (xj.107.)
D. Coornhert.
176 Die 'te[y]nde wil, die wil oock het middel daer toe nodigh zijnde, so de uwe
self leeren, H.196. siet vij.62.
Geref. Calv.
177 'tIs beyde waer.
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D. Koornh.
178 Het n[o]dighe middel tot Adams val, was het sondighen.
Geref. Calv.
179 Het was.
D. Koornh.
180 Tot het sondighen was gheen ander middel dan dat Adam wil soude hebben
om te doen 't gheen dat God hem hadde verboden.
Geref. Calv.
181 Noch seghdy recht.
D. Coornhert.
182 Dat middel heeft God dan mede ghewilt (vij.62.b.) namentlijck dat Adam wil
soude hebben om te doen teghen 't ghebodt Godes, ghemerckt god ghedaen wil hebbe
'tgene hy verbiet te doen, (L.j.18.dist.3.
Gereform. Calv.
183 Ia trouwen, dat schrijfe oock Calvinus self duydelijck, dat god nemmermeer
door der menschen handen en soude volbrenghen 'tgeen hy heeft besloten: soo hy
niet en vermeerde in heure herten, dien wille, die voor 'twerc gaet. (D.227.) Ende
Nicasius (Instit.A.B. pag.31.) schrijft: den val ende sonde Ade, mitsgaders de middelen
van die, heeft god van te vooren gheweten, ghepredestineert ende voorsien. Soo dat
Adam nootwendelycken sondighen ende vallen moste. 'tIs wel waer dat Adam
sondighde willigh ofte met zynen wille: maer met sulcken wille, die der Predestinatie
ende voorsienigheyt Godes onderworpen ende dienstbaer was.
D. Coornh.
184 Elcx maecksel is zijn makers werck ende niemants werck anders.
Gereform. Calv.
185 Hoe meyndy dat?
D. Coornh.
186 Dese werelt is Godes maecksel, sy is dan alleen Godes, ende niemants anders
werck.
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CClviijv
Geref. calv.
187 Ick verstaet, 'tis recht.
D. Koornh.
188 Die wille in Adam, om te doen tegen Godes [g]hebodt, was dan alleen Godes
ende niet Adams werck.
Geref. calv.
189 Dat volght nootlijck. Oock schrijvet klaer uyt onse Sturmius (A.111.) maer
waer leyt ghy my?
D. Koornh.
190 Tot de saken die nootlijcken volghen uyt dese uwe onware leere. Die baert
dese hellighe niet heylighe vruchten: namentlijck dat Adam niet, maer God self in
Adam gemaeckt heeft de quade wille: dat Adam noyt self heeft ghesondight, maer
de quade wille die in hem was vermidts het werck Godes: dat God self wilde dat
Adam tegen zijn gebodt soude doen.
a Mocht Adam sondigen sonder zijn wille? mocht zijn wille in zyn herte plaets
hebben, als d'almoghende Go[d] self een ander wille daer inne formeerde? of mochte
hy een selve werck teffens willen doen, ende niet willen doen?
b De machtighste wille moste dan noch de swackste vernielen, te weten des
Scheppers almogende, des schepsels swacke wille. Adam hadde dan self gheen wille,
veel min een vrye wille (xj.97.) Hadde hy dan gheen vrye wille, so en mochte hy
oock niet vrywilligh ende oock nootsakelijck sondigen: maer moste onwilligh, dat
is sonder wille lijden: dat die moghende wille Godes door zijn Predestinatie in hem
dede teghen 't ghebodt Godes.
c God self dede dan, ende niet Adam, dat sondighe werck in Adam: tot kontmakinge
van zijn glorie (so u leere hout) int tonen van sulcke felle bermhertigheyt ende
tyrannijcke onrechtvaerdigheyt.
d God wilde dan self 't verderven van zijn goet schepsel met al desselvens
onschuldighe afkomsten, om weynigh weder te ghenesen ende al d'ander menighte
te laten steken int eeuwigh verderven: daer inne dan God selve, niet zy heur selve,
heur inne heeft ghestoten ende genootsaeckt. Kondy dat ontkennen met waerheyt,
laetse hooren?
Geref. calv.
191 Waer leyt ghy my, segge ick noch?
D. Coornh.
192 In u selfs dolinghen daer u de kromme ende verleydelijcke Slange, leydet in
heur blinde ende swarte doolhof doort warregaern van syne vermetele ende
venyninghe opinien, op hopen dat ghy die eens sout mogen voor sulckx kennen,
haten ende verlaten, ende u vande bedrieghelijcke menschen afkeeren tot de ghetrouwe
waerheydt, dat Christus is.
Geref. calv.
189 Heere God, wat seltsamer saken ghemoeten my hier telcken. Myne meeste
pylen stuyten te rugghe ende treffen, niet mijn party, maer my, my selve treffen sy.
Nochtans voldoet my u segghen noch niet. Wy kennen dat God self der menschen
herten beweeght om die daer hyse wil hebben, te brengen. Wy kennen datter sonde
gheschieden moste, soude hy bermhertigheydt tonen. God is de bewegher, God is
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de stierder ter sonden waert: maer God en doet de zonde niet, de mensch doet die,
God bestiertse.
b Ick sitte als op een paert dat hinckt ende ick drijvet voort. Dits mijn werck. Dat
hincken is des Paerts werck. Mijn werc is goet, des paerts werck is quaet. Ick sla wel
op een misstemmende harpen. Wie moet niet bekennen dat het twistich klincken des
harps, maer het wel spelen myn werck is. So gaet het met Godes inwercken inde
verdorven mensche.
D. Koornh.
190 Dwaesheyt. Wie lochent dat Godes wyse goetheyt der verdorven menschen
quade wercken wel kan stieren, ende wel bestiert? dat dan het quade werck des
menschen, ende het goede, Godes werck sy?
a Maer wie bewijst waerschynlyck (waerlijck en vermachs niemant) dat God den
oprecht ende goet-gheschapen mensche self verdorven, dat goede paert ghelemt,
d'afkomst hinckende ende bevleckt ghemaeckt (f.128.) ende de welghestelde harpe
ontstelt heeft? dit, niet dat, most bewesen zijn.
b Niet dat God de quade instrumenten wel gebruyct, maer dat hy de goede, quaet
maect: dat is, dat God self den goeden Adam ende daer door alle zijn afkomste quaet
heeft ghemaeckt. Heeft God self Adams wil, ende daer door hem quaet ghemaeckt,
hoe mach[t] Adam ghedaen hebben? hoe kan Adam, sel[f] gheen wil hebbe[n]de,
vrywilligh gesondight hebben?
c Ia hoe mach hy gesondight hebben sonder wille, ick swyghe vrywilligh ende
nootsaeckelyck teffe[n]s. Yemant bewys, heeft hys macht, dat een mensch sonder
zyn wille mach sondighen.
Gheref. Kalv.
191 Dat der eerste mensche ghebrecx oorsake is geweest een willig[h]e neyginge
des willens ten qauden leeren d'onse self, te weten des willens die goet was
gheschapen, maer soo dat sy mochte veranderen, (F.117. ende 118.)
D. Coornhert.
192 Ten gheschiet niet al dat mach geschieden, maer al dat moet gheschieden, dat
gheschiet. Nu vraghe ick u of dese veranderlijcke goede wille mochte veranderen
alleenlijc, of dat sy moste veranderen uyt een goede in een quade wille?
Gheref. calv.
193 Des menschen goet-gheschapen wille mocht niet veranderen sonder dat werck
van anders te willen dan sy doe wilde, dat is: sonder inde plaetse van 't goede te
willen, d'welck sy eerst wilde, het quade te willen.
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D. Coornhert.
194 Is willen een werck of een lijden?
Geref. calv.
195 'tIs gheen lijden maer een werc, niet des lijfs, maer des ghemoets.
D. Koornh.
196 Dats noch al recht ghesproken. Wy spreken nu van des menschen wille ende
van desselfs veranderinghe uyt goet in quaedt, doen wy niet?
Geref. K.
197 Wat anders? Godes wille mach niet veranderen, veel min noch uyt goet in
'tquade, nopende des Duyvels wille, desselfs verandering en roert ons niet. Des
eersten menschen veranderinghe van wille uyt goet in 't q[u]ade gaet ons allen aen,
soo de onse leeren.
D. Coornh.
198 Recht seghdy. Die is verandert uyt goet int quade.
Ger. calv.
199 Sy is.
D. Koornh.
200 Niet sonder dat werck, so ghy terstont oock seyde, van anders te willen, dan
sy eerst wilde.
Gereform. Calv.
201 Neen.
D. Coornh.
202 Alle werck heeft zijn eygen wercman, ende is elcx wercx werckman, die dat
werck doet, maer niet die dat lydet.
geref. calv.
203 Dat moet zijn.
D. Coornh.
204 Wie was de werckman die dat werck wrochte, daer door Adams wille uyt een
goet gheschapen wille veranderde in een quade wille?
geref. Calv.
105 Besa antwoort hier: Dat de wille verandert is door dien god die verliet, (F.118.)
Ontreckende de ghenade, sonder welcke hy niet en mochte staende blyven, seyt
Sturmius, f.111.
D. Coornh.
206 Dat verlaten ende ontrecken was Godes werck. Dit werck Godes veranderde
dan Adams goede in een quade wille, Godt self is dan de werckman ende oorsaecke
van Adams sonde ende quaetheyt: also God self dat werc dede, van Adams wille te
verlaten: ende niet Adam, die sulcke verlaten leet, ende nootlijck moste lyden.
a Mocht het krancke Schepsel dan Almogende Schepper dwinghen by zijnen wille
te onderstutten? ende die met zijn wijsheyt recht te bestieren? De mensche dan en
verliet Gode niet eerst, maer God verliet des menschen wille eerst.
b Na dien nu sonder God niet goets en is, so en mochte in Adams wille, doe God,
dat is de goetheyt, haer verliet, niet goets altoos blyven. Dit ontberen vant goede,
was de quaetheyt van Adams wille, daer door dan Adam uyt een goedt schepsel is
verandert in een quaet schepsel:
c Dit geschiede dan oock niet door Adams vrywilligh werck, maer door zijn
nootsakelyck lyden, van dat God synen wille verliet. Dat was Godes, niet Adams
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werck. Wie anders dan God self, is dan de eenighe ende rechte werckman van Adams
quaetheyt ende sonde? dit volght nootlyck uyt het voorsz. segghen van u Theodore
Besa.
d Met hem stemt over een Petrus Martyr schrijvende (B.iij.j, dist.37.) aldus: Ende
staet nochtans te aenmercken, soo veel des eersten menschens sonde belanget, dat
die niet en mach gheseyt worden te zyn, de straf van eens anders sonde. VVant is hy
d'eertste (sondaer) gheweest, soo en heeft hy gheen ander voor hem ghehadt.
e Maer dat God die sonde gants niet en wilde, en mach immers gheensins gheseyt
worden: want hoe mochte die gheschieden tegen Godes wille? hy sagh voorwaer dat
hy soude vallen, so hy met een overvloediger geest ende gave niet en worde bevestight.
Hy en quam hem niet te ghemoete, hy en onderstutte hem niet metter handt op dat
hy niet en soude vallen.
f Boven dien en soude hem de Duyvel niet hebben derren tenteren, soot God niet
ghewilt en hadde. Behalven dat so hadde hy oock ghepredestineert in hem zyn
goetheydt ende strengheydt te verklaren. Daer toe gaf hy hem oorsaecke, hy stelde
hem een VVet, dien hy wiste dat hy niet en soude houden, ende gaf hem oock een
VVyf, die hem aen locken soude.
g Entlyck en mochte hy het werck self, dat hy door 'tmiddel vande ontbering des
oprech tigheydts, als het subjeckt sustineerde, sonder Godes macht ende kracht niet
volbrenghen.
h Daer uyt dan blyckt dat god die sonde eenighsins heeft ghewilt, ende eenigherwys
Authoor of oorsaker af is gheweest. Alhoewel het gheen straf en was van een
voorgaende zonde.
i Maer daer teghen wordt gheseyt dat godt sulcx niet en wilde. Ende dier sonden
Authoor of werckman niet en was. VVant hy verboot die ende straftese[,] &c. Daer
mooghdy meer lesen. Dat zijn altsamen P. Martyrs woorden. Wat brengen die anders
mede dan twee strijdighe willen inden eenvul[d]igen ende een quaet werck vanden
goeden Gode?
k Die wist wat aenvechtinghe hem aencomen soude: soo hy hem daer teghen niet
ghenoegh met sterckheyt ende wapeninge en begaefde, die Adam van self niet en
mocht hebben, die sulcke swackheyt hadde niet uyter erfzonde, maer uyt Godes wille
self. Wie anders soude die sonde veroorsaeckt hebben, dan God self?
l Dan God self, sonder wiens hulpe hy niet en mochte staende blyven, ende die
met opset hem zyn hulpe onthielt, hem inden noot verlatende op dat hy vallen soude?
op dat hy
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(Godt) sijn goetheyt ende strengheyt toonen soude?
m Dit schrijft hy het eynde te wesen, daer toe God Adam liet bekoren ende vallen.
Dat was het middel dan tot betoon van Godes goetheyt ende strengheyt. Men segghe
dan dat Godt onwijs is, of der zonden Adams oorsake.
n S[o]udet gheen onwijsheyt sijn van Gode, so hy wilde dat de menschen sonder
het volherdigh bewanderen des weeghs ('twelck alleen Christus is, Ioh.14, 6) k[o]men
souden tot hem int leven? So is de zonde oock d'eenighe wegh ten doode ende
straf-waerdigheyt. Hoe moght God A[d]am of zijn nakomers rechtvaerdighlijcken
straffen om Adams zonde, so Adam niet en hadde ghezondight? Wilde God dan het
straffen, so wilde hy het zondighen, vij.62.
o Nadien dan God sijn strengheyt int rechtvaedigh straffen door Adam wilde
toonen, so hier Martyr, Beza, Calvijn ende de uwen meest al leeren, ende dat niet
sijn en moghte sonder Adams zondighen: so moet ghy oock segghen dat Godt self
(niet Adam) de zonde heeft gewilt ende gedaen, ende mitsdien der zonden oorsake
oock self is: of ghy moet seggen dat Godt onwijs is. Dit sijn beyd[e] Godslasteringhen.
Wat seghdy nu hier toe?
Ger. calv.
207 Datter Beza toe seydt. Die, so[o]'t schijnt, wel merckende self dat hier wat op
mochte worden geseyt, so hier nu van u wort ghedaen, seyt daer voorts aen sij[n]e
voorsz. woorden aldus: VVant aen wien is God verbonden? F.118.
D. Coornhert.
208 Aen sijn woordt. Dat hy niet en verlaet het werck sijnre handen, Psal.137, 8.
Was dat Adam niet? so leertmen tegen Gods geschreven clare woort. Wel aen, laet
Go[d] v[e]rbonden sijn aen niemanden. Maer wie is [o]ock aen gode verbonden, dien
Godt self buyten schulde, si[j]n eens ghegheven gave van des willens goetheyt weder
beneemt?
Geref. Cav.
209 Neen, Adams wille veranderde sich van selfs vrywilligh, schryft daer noch
Beza.
D. Coornh.
210 Neen, Beza schrijft daer strijdighe saken ende openbare onwaerheyt. Want
veranderde A[d]ams wille uyt goet in quaet, door dien haer God verliet (als Beza
dear schrijft) so is zy door dat werck Godes verandert in quaet. Is dat, so en moght
zy nu al int quade verandert sijnde do[o]r Godes doen, gheensins door heur eyghen
doen of werck int quade veranderen.
a Want onmoghelijck wast, doe die veranderinghe door Gode al was gheschiedt, dat
die veranderinge door Adams wille of door yemant anders soude geschieden.
Gereform. Calv.
211 Maer (doet Beza zich hier, F.118, noch vraghen) indien sonder het Decreet
Godes die veranderinghe niet en is gheschiet: so soudet voorwaer moghen schynen,
datmen alle dat quaet Gode moste toeschryven.
D. Coornhert.
212 Dats nu looflijck anders gekalt. Neen, men laet so 'tgeschreven woort niet
weder in den halse halen. Uoor heeft Beza al geschreven, dat die veranderinghe in
Adams wille geschiede, door dien God haer verliet. Godt verliet haer niet teghen,
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niet sonder, maer door sijn wille, dats wat meer geseyt dan hy nu seyt: Niet sonder
sijn Decreet.
Maer laet ons dit noch also mede nemen: so vraghe ick, of met die veranderinghe
van Adams wille, uyt een goede in een quade wille, anders moghte geschieden dan
'tgheschiet is, dan niet: te weten, of in Adams machte stondt sijn wille in heur
gheschapen goetheydt onverandert te doen blyven dan niet?
Geref. calv.
213 Beza self werpt hem self tegen, F.119. Dat het anders niet en moghte
gheschieden dan't God ghedecreteert (of ghewilt) hadde, dat het soude geschieden.
Daer op hy antwoort: Ick laet u dat beyde toe.
D. Coornh.
214 Dat is, dat God gewilt hadde dat Adams wille, die hy goedt hadde gheschapen,
veranderen soude in een q[u]ade wille, ende dat het oock niet anders, dan Godt dat
ghewilt hadde, en moghte geschieden.
Gereform. Calv.
215 Alsoo ist:
D. Koornh.
216 Al wat Godt heeft ghewilt, dat heeft Godt ghedaen.
Gereform. Calv.
217 Dat tuyght Godes gheest der waerheyt self inde H. Schrift (Psa.114, 134, [6]
Iob 23, 13) ende d[']onse, dat Gods wille is, noodsakelyck moet geschieden, A a.fol.49.
D. Koornh.
218 Al wat Godt self doet, dat en doet geen ander dan God: gel[ijc]k doe God self
Hemel ende Aerde schiep, doe en dede dat werck gheen ander.
Geref. calv.
219 Neen, maer Godt selve.
D. Coornhert.
220 God heeft (soo Beza schrijft) ghewil[t] dat Adams wille, uyt goedt in quaedt
soude veranderen, Godt self ende niemandt anders heeft dan oock Adams wille uyt
goedt in quaet verandert. Die veranderinghe was quaet, zonde, ende verderf.
a Niet Adam, noch Duyvel, noch yemant anders, heeft dan het quade, de zonde,
ende het verderf, dat in Adam is geschiet, gedaen, noch veroorsaeckt, maer alleen
God selve.
Ende dese leeringhen Beze komen wel over een met andere sijne leeringen, te
weten, daer hy seyt, H.39. Dat God Adam of de mensche oprecht hadde gheschapen
ende onnosel, maer
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dat nochtans ten verderven: Ende oock daer hy schrijft (H.108) dat Godt self alles
doet, oock het quade niet uytgenomen.
b Sulcx leeren Calvijn met meest alle uwe andere Schrijvers mede, als voren 9
ende 10 gespraeck is geschreven, daer zy schrijven dat Godt het quade niet toe en
laet, maer dat God self doet al datter gheschiet, maer dese u luyder leere strijt
opentlijck tegen de waerheyt der [g]oddelijcker schrifturen, ende so heel teghen
'tghemeen verstandt selve, dat ghyse oock selve niet en derft beke[n]t staen, maer
self wederspreeckt ende lochent, segghende dat God niet en is oorsake ende werckman
van de zonde, van 't quade, ende va[n] 'tverderf: niet teghenstaende ghy leere[n]de
dat Godt alles doet, oock het quade, te weten de veranderinghe van Adams goede in
een quade wille, ende sulcx niet toe laet, so noodtvolgelijck leert, dat God self
werckman ende oorsake is van 'tquade: als het noodvolgelijck is dat elck oorsaecke
ende werckman is van sijn eyghen werck, dat hy self, ende niemant anders doet.
Geref. Calv.
221 Beza seydt neen daer toe.
D. Koornh.
222 Met wat redene?
Geref. calv.
223 Dat dese noodsakelyckheyt, waer deur noodsakelyck moste gheschieden 't
gheen dat God gedecreteert (of gewilt) hadde, niet wech nam de wil, contingentie of
gebuerlycheydt, maer ordineerde sulcx veel eer, ghemerckt de wille de voorneemst
is onder de saken van de menschelycke wercken.
D. Coornh.
224 Alle macht is van Gode Ioan 19, 11, maer alle willen en sijn niet van Gode
(Aug.de civitate. Die.lib.5, cap.8) des menschen wille is een macht des menschelijcken
[g]hemoets, daer door hy yet voorneemt te doen of te laten. Wy neme[n]t nu dat
Adams wille voor haer veranderinghe goet zy geweest, so dat haer voorne[m]en was
Godes ghebodt te ghehoorsamen, of anders moght zy niet goet geweest zijn: Ist
anders?
Gereform. Calv.
225 Neen, maer also.
D. Coornh.
226 Moghen twee strijdighe willen teffens ende van een selve sa[ec]ke bestaen in
een selve mensche?
Geref. calv.
227 Gheensins: Wil de wille ja, zy mach gheen neen willen: Wil zy neen, sy mach
oock gheen ja willen.
D. Coornh.
228 Recht, want dan soude zy een selve werck op een selve werck willen doen,
ende dat oock willen laten[.] Waren zy even sterc, so soude elc anders voornemen
beletten, so datter geen [d]oen of laten uyt mogt worden, sulcx dat het een onnut, ja
geen willen en soude wesen.
a Maer soo d'een deser strijdigher willen machtigher ware dan d'ander, soo moste
de swackste voor de krachtighste wille wijcken ende ontworden: Ende mitsdien de
machtigste wille alleen wille blyven ende 't veldt behouden inde ziele om de
menschelijcke krachten na haer believen te gebruycken. Hebdy hier wat teghens?
Gereform. Calv.
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229 Neen, maer moet dat toestemmen.
D. Coornhert.
229 Nu staet te ondersoecken of de kracht van d'almoghende wille Godes haer
gebiedt ende werckinge oock heeft inde krachten van de menschelijcke ziele, dan
niet.
Geref. calv.
231 Dat mach niemant beneenen, dan die segghen wilde, dat de Schepper niet en
soude gebieden, ende na sijnen wille wercken in alle sijne schepselen.
D. Koornh.
232 'tIs so, ziet nu watmen uyt alle sulcx nootlijc ende waerlijck soude moeten
besluyten, so Beze bewijseloos segghen, vo[o]r verhaelt, waerheyt waer.
Gereform. Calv.
233 Wat?
D. Koornh.
234 Dat in Adam noyt, oock voor sijn val met een goede wil mach geweest zijn:
Dats een goet voornemen om Godes ghebodt te gehoorsamen, want al v[a]n
e[eu]wigheyt hadde God al gedecreteert of gewilt, dat Adam vallen, ende Godes
geb[o]dt overtreden soude, so Beza, Calvijn, Martyr, etc. uytdruckelijc schrijven.
a Die eeuwige ende almogende wille Godes doet al dat zy wil in sijne schepselen,
ende hadde mitsdien oock hare almogende werckinge in Adams ziele, ende desselvens
krachten, so krachtelijck, dat daer inne niet anders en moghte ghewilt worden, dan
des almogende Scheppers wille wilde, te weten dat A[d]am sijn gheb[o]dt overtreden,
zondighen, vallen, ende verderven soude.
b So en hadde dan Adam noyt goede, maer een quade wille, te weten om teghen
Godes ghebodt te doen. Hoe Beza dan sal moghen laten te segghen niet alleen teghen
sich self, H.39, P.iij, 7, 8, 9, maer oock tegen de heylighe Schrifture, Genes.1, 31,
dat Adam niet goet maer quaet vanden goeden Schepper was geschapen: te weten,
met een quade wille, die Gods ghebodt wilde overtreden, laet ick hem bedencken.
c Maer laet o[n]s noch al nemen, so ick hebbe gezeyt, d[a]t Adam eerst een goede
wille hebbe gehadt: so en moght [h]y 'tghebodt Godes niet overtreden sonder wille
te hebben om sulck quaet werck te doen. Ist niet so?
Gereform. Calv.
235 Onghetwijffelt, sonder wille en wordt niet gewilt noch ghedaen. Dats
onmoghelijck.
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CClxv
D. Koornh.
236 Na dien nu God al van eeuwigheydt ghewilt hadde dat Adam vallen ende
sondigen soude: so wast van node dat de almogende wille Godes in Adams ziele dat
voornemen ende wille oock wercken soude: om sulcken val, sonde ende verderven
te doen worden so Calvijn [oo]ck selve duydelijck heeft gheschreven:[dat] God door
des menschen handen niet en soude volbrenghen 'tghene hy te doen heeft besloten:
so hy niet en formeerde in heur herten, de wille, die voor 't werck gaet, ende Besa
(I.cap.iij.prop.v.) want dewyle hy het eynde gheordineert heeft so moet hy immers
de oorsaken die tot den selven eynde leyden oock verordineert hebben, ende die het
eynde wil die wil oock de middelen ende die dinghen die tot het eynde spreken, (vij.62.
Idem H.f.77.47. Sturmius A.f.115.
Geref. Kalv.
237 Dat schrijft hy ende d'anderen, ende daer en mach ick niet tegen.
D. Coornh.
238 Soo most dan die Almachtighe wille Godes, komende haer werckinghe te
hebben in Adams ziele, daer inne willen doen teghen Gods ghebodt. Daer waren nu
twee strijdighe willen in een selve sake, in een selve ziele, ende op een selve tijdt
teffens.
a Die mochten daer inne tsamen soo weynigh ghemeenschap blijven houdende
met malkanderen, als vuyr met watere, licht met duysternisse: maer moste nootlijck
een van beyden uyt A[d]am ruyme[n] ende ter[s]tondt te niet worden. Welc van
beyden soude dit zijn? des Scheppers, of des Schepsels, Godes almoghende of Adams
swacke wille?
Gereform. Calv.
239 Dat wijst hem selven.
D. Koornh.
240 Daer gh[e]schiede dan terstont de veranderinge van Adams goede, in een
quade wille, so dat ter selver ooghenblick Adams goede wille ruymde ende
verdwijnde, ende in hem Adam nu niet meer en was Adams, maer Godes wille alleen.
a Adam en wilde dan oock doe niet meer self, maer God self wilde in Adam,
dewijle dan Adam doe niet altoos meer en wilde, soo en mocht hy oock niet vrywilligh
willen, want dat oock willen is. Mocht hy niet vrywillich willen: soo en was niet
moghelijck, dat hy vrywilligh, ende oock daer by nootsakelijck soude willen, want
hy mocht gants niet willen.
b Ende dat was nu ons gheschille, dat segghen uwe Schribenten dat wel magh zijn,
ende dat hebbe ick nu bewesen onmoghelijck te zijn. Daer by dan dese uwe opinie
klaerlyc ende waerlijc blyct valsch ende bedriegelijc te zijn: oock daer beneven so
grouwelijc ende Godslasterlijck, dat sy onloghbaerlijck Gode self maeckt de eenighe
werckman ende oorsaecke vande zonde, van 'tquade, ende van 'tverderf.
c Dae[r] by maeckt ghy Adam onschuldigh ende onsel, die dan heeft moeten lijden
dat Godes almoghende wille self dat quade werc in hem wrochte: om welck werc
Godes, niet Adams, God Adam ende alle zijne afcomste na u leere ten eeuwighen
doode verdoemde: ende maect midtsdien Gode ooc een felle ende wreede tyranne
int eeuwich verderven van zijn goede ende onnosele schepselen.
d Dit is mijn besluyt uyt uwer Leeraren eyghen woorden nootlijc v[o]lgende. Hebt
ghy of yemant van alle uwe Vaderen waerheydt ende verstant, men besta sulck mijn
besluyt te ontsluyten ende te wederleggen, maer ic vermoede sy dat so weynigh
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sullen bestaen, als sy bestaen hebben te wederleggen mijne boecken vande Toelatinge
Godes, die nu al achthien Iaren in druck uyt ghegeven zijn gheweest, sonder datmen
hier oyt ghesien heeft eenighe antwoorde daer teghen uyt komen.
Gereform. Calv.
241 Dat de dwang wech neemt de wille, o[f] de ghebuerlijcke saken (dat is die
anders mogen gheschieden of niet gheschieden) bekendt Besa wel, F.120. maer hy
en kent dat van de nootsaeckelijckheyt niet
D. Coornhert.
a Dat de nootsakelijckheyt de wille gantselijck wech neemt is nu terstont by my
al waer te wesen bewesen, (xj.206.240.)
Geref. calv.
b Dat het anders is, bewijst Besa hier me[t] de Schriftuere. Christus moste sterven
in sodanighe zyne oudtheyt, op sulcken tydt ende op sulcke plaetse, of anders zouden
de Propheten hebben mogen liegen: Maer so ghy de natuerlycke ghemeenschap des
vleeschs Christi aenmerckt, soo hadde hy, dits buyten twijfele, natuerlyck langher
mogen leven, &c.
D. Koornh.
242 Was Christus soo wel self God als mensch, of was hy maer een Goddelijck
mensch.
Geref. calv.
243 Christus was ooc self God ende d'eenighe so[n]e Godes.
D. Koornh.
244 Sone des eeuwigen Godes: of de eeuwighe sone Godes?
Geref. K.
245 De eeuwighe sone Godes: self oock eeuwelijck God gheweest, niet gheworden.
D. Coornh.
246 Christus was danvan eeuwigheyt met Gode een.
Geref. Calv.
247 Onghetwijfelt.
D. Koornh.
248 Sijn wille was dan oock van eeuwigheyt een met Godes wille.
Ger. calv.
249 Recht.
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D. Koornh.
250 Godes wille is o[n]veranderlijck, te wete[n]: datse niet en magh veranderen
van goet in quaet.
Gheref. Kalv.
251 Alsoo.
D. Coornhert.
252 Christi wille mocht dan oock so weynich als Godes wille veranderen van
goedt in quaet, als mede als Godes onveranderlijc wesende.
gheref. calv.
253 Dat is alles waer.
D. Coornhert.
a Wy spreecken nu van Adams wille ende van desselfs veranderinge uyt goet in
quaet. Ist niet so.
Gereform. Calv.
b 'tIs soo.
D. Coornh.
254 'tIs dan oock so dat het segghen Beze: hier inne ghevoert tot bewijs, dat de
nootsakelijckheyt, de vrywilligheyt des menschen te weten Adams, niet en mochte
wech ghenomen hebben, geen antwoort altoos waerdigh en is, maer als een impertinent
of onvoeghelijck segghen gantschelijck is te verwerpen.
geref. calv.
Waerom dat?
D. Coornh.
Om dat het een spotlijcke bewijsinghe is van ongelijck tot onghelijck: ende staet
also. Al wat in Christi wille waer is, dat moet oock waer zijn in des menschen wille:
het is waer dat Christi wille, die eeuwigh ende onveranderlijck is, vrywilligh, ende
daer by oock nootsaeckelijck doet alle dat sy doet: soo volght dat oock des menschen
wille, die tijdtlyck ende veranderlijck is, vrywilligh ende daer by oock nootsaeckelijck
doet al dat zy doet.
geref. Calv.
255 Neen soodanigh en is die bewijsreden Bese niet.
D. Coornh.
256 Letter wel op ghy sultse soo bevinden. De wille Christi, die God ende oock
als Godes wille onveranderlijck is, heeft van eeuwigheyt vrywilligh ghewilt sterven
opt beste zijns levens, als die menscheyt na den loop der natuyren noch langer hadde
mogen leven, 'twelck sy hadde mogen laten ende niet willen. Dit eenmaels so by
hem gewilt zijnne, moste doen nootsakelijck sulcx ende niet anders gheschieden.
Ende sterf Christus midtsdie[n] alsoo nootsakelijck ende nochtans vrywilligh. Daer
uyt volght dat de wille Adams die menschelijck ende veranderlijc wesende vrywilligh
het sondighen mochte laten ofte doen, ende des niet te min het sondighen niet
mogende laten, nootsakelijck sondighde, ende nochtans oock vrywilligh.
Sluyt dese bewysreden Bese? is sy niet sodanigh? soude sulcke bewysinghe
ghelden, soo soude oock dese gelden: al wat in Christo waer is, dat was oock in Adam
waer: Christus is almachtigh, ergo oock Adam. Christus is so goet dat hy niet quaets
mach willen, ergo oock Adam, Christi wille magh niet veranderen, ergo oock niet
Adams wille. Christus die God is, wilde self, om ons int leven te brenghen, willigh
sterven in zyn jeugh[d]elijcke manheyt, en[d]e sterf so, doe hyt eens so ghewilt
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hadde, oock nootsakelyc: Adam die een mensch is heeft noyt wilt sterven, ende doe
hy eens ghezondight hadde, sterf hy onwilligh ende oock nootsakelijc. Hy wilde
sondighen, maer hy wilde niet sterven. Maeckt dese grove onghelijckheyt ghelijck
kondy.
Geref. calv.
257 Dat is my soo ghereet niet om doen. Maer wat segdy tot het ander, daer aen
volghende exempel?
D. Koornh.
258 Welck is dat?
Geref. calv.
259 De ghebeenten mochten worden ghebroken, so men siet opter ghebeenten
natuyre: maer siet men op Godes decreet (of wille) soo en mochten sy niet meer
ghebroken worden, dan God syn sententie, of voornemen veranderen. Ende also en
neemt d'onveranderlycke nootsakelyckheydt de Godlijcken willes niet wech de
gheboorlijckheydt of contingentie vande tweede saecke, (Besa. F.f.120.) di[t] schrijft
oock Calvyn. (D.216)
D. Koornh.
260 Duyster voortstel, ghebogen Schrift, ende daer uyt zot bewys. B[e]wysen zy
niet opentlyck dat heur klare waerheyt, slechte en recht sproken der H. Schri[f]t ende
eenvuldige wysheydt ontbreeckt: die heur niet en ontsien sulcke blinde dinghen voort
te stellen, met verkrachtinghe des geschreven woorts Godes, om deur sodane onwyse
bewysinge heur waen[,] waerheyt te doen schynen?
Wel aen, laet ons dese contingentie of geboorlyckheyt verklaren met Bese eygen
woorden. Die gheboorlyckheyt seyt hy daer voor te zijn, 'tgene dat mach geschieden,
ende dat oock mach niet geschieden. Ist niet so?
Geref. calv.
261 Ia.
D.Coornh.
262 Wat is d'oorsake?
Geref. calv.
263 Dat God daer af niet en heeft besloten met zijnen almogende wille.
D. Koornh.
a Meyndyt aldus: dat sulcx sal geschieden, nochte oock niet, dat het niet en sal
geschieden, maer dat Godes wille daer inne ledigh staet ende niet en heeft 'teen of
'tander ghewilt? maer so God daer inne ghewilt hadde dat het soude gheschieden, so
mocht sulcx niet
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zijn geschiedt, dat is, het moste noodsakelijck so sijn geschiet geweest. Of so God
hadde gewilt dat het soude niet geschieden: so waert g[e]schieden gantsch
onmoghelijck gheweest, want teghen Gods wil mach niet altoos geschieden, maer
buyten of sonder Godes wille geschiet vele, want van den dingen daer inne Godes
wille ledigh is, so dat die niet en wil datse geschieden of niet geschieden, moghen
de selve gheschieden of niet gheschieden. Dit sijn contingentia of ghevoorlijcke
dinghen.
Maer soo en wast niet met de ghebeenten Christi, want al waren die van [n]aturen
brekelijck: so waren zy nochtans onbrekelijck, ja onbuyghelijck, ver[m]its
d'onbuygelijcke ende onveranderlijcke eenmael gewilde wille Godes, die als God
self onveranderlijck is, e[n]de alle middelen van die te breken afkeerde, niet anders
dan de zonne, wiens loop van natueren sich streckende is voorwaerts, te rugghe
keerde, door't woort ende wille Godes, die alder natuerlijcke dinghen schepper is,
ende gebiedende Heere, Esai.38, 8.
Geref. calv.
b Ick mercke u meyninge, ende begin Beze misbruyck in dese sproke te mercken.
D. Koornh.
264 Maer merckt ghy oock, dat Beza hier weder-spreeckt sich self ende u leere,
van dat het God self alles doet, ende niet altoos toe en laet van de dinghen die ter
werelt gheschieden: of dat hy alle wille, swijghe vrywilligheydt, oock uyt Adam
selve, wech neemt?
Geref. Calv.
265 Neen.
D. Koornh.
266 Mercket nu dan: so daer yet is geschiet in Adam, als hy noch goedt was, dat
in sijn macht stont te doen of laten, soo mach Godt selve sulckx niet ghedaen hebben,
maer heef[t] dat toeghelaten, ende heeft dan Adam wat ghe[da]en vrywilligh, ende
niet noodsaeckelijck.
a Want daer af en was by Gode niet ghewilt of ghedecreteert, dat hy't soude doen,
of dat hy't soude laten, ende hier inne bestondt dan Adams vr[y]heyt, te weten, in dit
niet willen Godes, of in dit sijn ledigh sijn, of ru[s]ten in die sake.
b Maer so daer in Adam niet en is geschiet dan dat Godt selve hee[f]t ghedecreteert,
ghewilt ende ghedaen: so en heeft Adam noyt ghehadt vrye wille om yet te doen of
te laten: maer heeft noodsaeckelijck, ende niet vrywillighlijck gedaen 'tgeen hy
gedaen heeft.
c Daer ziedy mijn laetste segghen nu oock bewesen te si[j]n: namelijck dat het
voorschreven bewijs Beze een zot bewijs is. Ist geen z[o]t bewijs, dat self bewijst
valsch te sijn, 'tghee[n] de bewijser self daer mede meynt te bewijsen dat het waer
sy?
e Nopende mijn segghen voorschreven van de geboghen Schrift, en mach niemant
verholen sijn: Die daer ziet dickmael in de H. Schri[f]t te blijcken, dat God de meester
blijft boven sijnen Wet, by hem eenmael de nature ghegheven in alle gheschapene
dinghen: uytgenomen alleen in die vrye willekeure die hy den redelijcken mensche
eenmael heeft ghegheven.
d Wie heeft daer niet ghel[e]sen dat het water totten gront wijckende aen beyde[n]
zijden als een muyre staende blijft tot een droogen ende veyligen doorgang der
menschen? Exo.14, 21, 22, Iosue 4, 10. Dat de zonne stille stont ja (so terstont verhaelt
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is) achterwaerts ging? Dat het vuyr menschen daer inne blijvende de selve niet en
verbrande? Dan.3, 24. Dat een maghet sonder manlijcke metwerckinge, een zoon
baerde? Mat.1, 18. met ontallijck[e] vele andere dinghen, die teghen der natueren
Wet ende aert sijn gheschiet, alleenlijck door dien der natuyren Schepper ende meester
wilde, dat sulcx soude geschieden?
f Want alle natuerlijcke, maer onredelijcke schepselen, wille dervende, so
noodsaeckelijck de Goddelijcke schickinghe moeten gehoorsamen: dat oock alst den
almogenden Schepper sulcx soude willen, het vyer verkoelen, ende het ys branden
soude moeten.
g Maer wie heeft erghens een woordt inde H. Schrift ghelesen, betuyghende dat
Godt Adam, die hy redelijc ende met macht hadde geschapen, om vry te moghen
willen ende niet willen, eenigh werck heeft noodsakelijck doen willen of niet willen?
h Dit most bewesen sijn, maer dat niet: want dit leestmen nergens, maer dat tot
vele plaetsen inde H. Schriftuere. Moght de zoon sonder vriesen het weecke water
met sijn ghedachte so hart maken, dat hy, oock Petrusdaer op moghte gaen als op't
landt: Soude Godt de Uader, door't spreken vant selve sijn Almachtigh woordt, de
breeckelijcke beenen Christi niet onbrekelijck moghen maecken? Ia hadde hy de
selve in heur natuerlijcke ende weecke brekelijckheyt latende, niet moghen verbergen,
of Hemelen in sijne hooghe Hemelen, datse niemant en hadde mogen genaken[,] om
te raken, swijghe om te breken?
Geref. calv.
267 Dat machmen niet lochenen.
D. Koornh.
268 So en machmen mede niet, dat, hoewel zy eerst inde scheppinge schijnen
breeckelijck gheweest te sijn met aller anderer menschen natuerlijcke ghebeenten,
de ghebee[n]ten Christi noyt brekelijck, maer ee[u]welijck gantsch onbrekelijck sijn
gheweest, vermidts de eeuwighe ende almoghende wille Godes van aenbegin hadde
gewilt datse niet en souden moghen worden ghebroken. Dats verde van daer, datse
teffens tot eenre tijdt souden sijn geweest, brekelijck ende ooc onbrekelijc.
269 So en was dit dan gheen contingens, so Beza qualijck seydt, te weten, een
sake die moghte geschieden, ende oock niet geschieden, maer moste noodsakelijck
niet geschieden. Is dat niet een geweligh buyghen ende verkrachten der Heyligher
schrift? Wat segdy hier toe?
D. Coornhert.
270 Dat icx niet en versta, oock niet 'tghene Nicazeus pag.24, schrijft, wijsende
op Calvijns Inst.iij.boec xxiij, cap.7, dist. seggende: De Stoische Philosophen die
hebben wel bekent, datter een noodtwendigheyt aller

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

ccLxijr
dinghen is die sy hebben ghenaemt Fatum a fando, maer hier inne hebben sy ghefaelt,
dat sy de kause der nootwendigheyt aller dinghen toegeschreven hebben den planeten
ende der natuere, dien sy behoorden alleen toe geschreven te hebben der Predestinatie
Gods. Door d[e]se nootwendigheyt der Predestinatie Gods heeft Adam ghesondight,
ende is hy ghevallen inde schult der eeuwiger doot ende verdoemenisse. Door dese
nootwendigheyt der Predestinatie Gods sondigen de verworpene, ende sullen
nootwendelyck verdoemt worden. Door dese nootwendigheydt moste Christus lyden,
Luc.24.26. door dese nootwendigheyt heeft Iudas Christum verraden (Actor.1.16.)
door dese nootwendigheyt hebben de Ioden Christum ghekruyst, (Act.1.28.) ende
nochtans mach niemant segghen, ghelyck wy lesen dat den knecht van Senoden
Philosophe seyde, dat hy t'onrechte ghestraft werdt, om dat sulcx als hy heeft ghedaen,
nootwendelyck gheschiede.
D. Koornh.
271 Seker 'tzyn grouwelijcke, ongehoorde onredelijcke ende onschriftlijcke laster
reden die ick gheen wederlegh ghewaerdighe, ende meyn niet datse u konnen behagen
om heure al te naeckte plompheyt.
a Laet Besa, of yemant anders, wie dat het sy, bewijsen dat God van eeuwigheyt
gewilt heeft dat Adam nootsakelyck soude vallen, ende men zal moeten belyden dat
Adam noyt vrye wille ghehadt heeft om staende te blyven, of om te vallen. Dats
mede wijdt van nootsakelyckheyt ende vrywilligh te valen. Want wie kan de
nootsakelicke wille, ordinantie ende predestinatie Gods wederstaen of veranderen?
maer dan sal oock Beze metten synen over heur zyde moeten bekennen: dat sy lerende
mette heylige schrift dat Adam vrye macht hadde om te willen staende blijven of te
vallen: onwaerheyt daer aen seggen, dat sy leeren dat God gheen oorsake en is van
de zonde, want sy leeren, daer sulcx nootsakelijck uyt moet volgen: Insgelijcx dat
God Adam onrechtvaerdelijck heeft ghestraft.
b Maer moeten bekennen dat heur leere inhout tegen de H. Schrift dat Adam noyt
vry en was, maer nootsakelyck moste vallen: dat God self, niet Adam, heeft
ghesondight ende dat God den onschuldigen Adam tyrannichlijck ende
onrechtvaerdelijck heeft ghestraft met des selven onschuldige afkomste.
c Dit alles is Beza, Calvijn, ende al heur aenhang onmoghelijck te wederleggen,
ende blyct derhalven dese heure opinie van Adams nootsakelijcheyt, ende nochtans
vrywillichlyck sondigen, een menschelycke, wederschriftelycke ende onvernuftige
versieringe.
Geref. calv.
Ten derden schrijft Besa daer noch (F.120.) dat Christus oock door des Vaders
decreet of wille is ghestorven ende dat nochtans willigh.
D. Koornh.
272 Calvinus (C.vj.53.) voor sich hebbende die woorden Godes: Laet ons den
mensche maken tot onsen beelde ende ghelijckenisse: seyt dat God zich niet en beraet
metten Engelen, noch dat hy oock niet te hulpe en roept den Hemel ende d'aerde (so
sommighe Ioden droomen) noch dat hy oock niet sich selven aen spreeckt (soot
anderen ongheschicktelyck uyt legghen) maer dat hy zijn wijsheyt te rade, ende zyn
macht tot gemeenschap des wercx beroept, etc.
a So men nu niet seggen wil, dat Christus, die des Uaders woort is, niet eeuwich
met den Uader is gheweest, of dat zyn wil met des Uaders wil niet van eeuwigheyt
een eenighe wille gheweest en is, oock dat de Uader yet sonder zijn wijsheyt Christo
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heeft gedaen: so moetmen segghen dat Christus, als de wijsheyt des vaders wesende,
med[e] in den eeuwigen reatslach Godes, nopende zijn sterven voor 't me[n]schelijcke
gheslacht, niet alleen mede tegenwoordigh is gheweest, maer oock sulcx mede toe
gestemt ende oock self vrywilligh sonder alle nootsakelyckheyt met ten vadere
ghewilt heeft.
b Welcke syne vrye wille doe nootsakelijck is gheworden: overmidts des selfs
onveranderlijckheyt, ende oock om dat Christus self de waerheyt is (Ioan.14.6.) die,
so hy anders dan eens gewilt ende ghesproken was, dede, gheen waerheyt meer soude
moghen wesen noch onveranderlyck blyven. Die seyt oock self, van sich self, dat hy
zijn leven gaf voor zyne Schapen. Oock dat niemant het leven van hem nam, maer
dat hyt self verliet ende weder soude aennemen (Ioan.10.15.16.).
c Wil Besa of yemant anders sulcx of derghelijcken van Christo opten mensche
Adam te passe brenghen ende segghen, so heeft een selv[e] werck vant sterven Christi
mogen gheschieden vrywillighlijck, ende oock met een nootsakelyck: daerom m[a]gh
oock een selve werck van Adams vallen ende sterven soo mede gheschiet wesen: sy
sullen dan ooc eerst moeten bewijsen dat Adam voor zynen val vrywillighlijck ende
met voorbedachten rade heeft willen vallen ende sterven: ende men sal heur toe laten
dat Adam na sulck beraden ende vrywilligh voornemen, maer niet daer voor noch
teffens, nootsakelyck heeft moeten vallen ende sterven.
d Laet heur sulcx metter Schrift bewijsen, hebben sy macht om te bewysen dat
loghen waerheyt is. Meer soude ick hier moghen teghen 'tvoorsz. onbewesen seggen
van Besa, bewijsen, ende desselvens onwaerheyt voor ooghen stellen, soo dese selve
sake hier naest voor (xj.241.) int handelen van Christi jong sterven, niet al
volkomelijck van my en waer bewesen.
Geref. calv.
273 'tIs onnodigh, 'theeft lange nu gheduert, oock ist maeltydt. Dus wil ick gaen
wat eten ende vroegh rusten om margen tijdelijck te moghen weder hier zijn, ende
onse saken te eynden. Goeden nacht vrunt.
D. Coornhert.
God gheve u zijn eeuwighe dagh.
Eynde des Elfden gespraecx.
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Tvvaelfde Ghesprake.
Tusschen Geref. Cal. ende D.V.C.
Van Godes openbare ende verborgen Wille, ende of in Gode tvvee strijdige
Willen sijn.
Gereform. Calv.
1 Goede marghen vrundt.
D. Koornh.
2 Die gonne u de Heere, die ons desen marghen heeft ghejont.
Geref. calv.
3 Al wederomme hebdy my hier vroe marghens. Gidter avondt scheyde ick met
hooftzeer, ende kome nu in de marghen met hertseer. Uoor minder pijne comt meerder
droefheyt my ontrusten, min quelde my d[e]s Lichaems smerte, dan 't verdriet int
herte.
D. Coornhert.
4 Hoe dat lieve man?
Gereform. Calv.
5 Na mijn slape huyden de klocke twee mijn hooft ruste, maer quam terstont in
ghedachten die mijn zinnen grootelijck ontrusten. My quam voor de redene van
Christi vereenighde wille met sijn Uaders wille, die onses gisterigen ghespraecx
eynde was, daer uyt vermerckte ick het begin van't aenstaende, daer voorbeelde my
sodane swarigheyt, datse mijn gemoet swaerlijck beswaerde, want ick noch voor
my, noch voor u, derhlaven gheen uytkomste en sach, want wy sullen noodlijck
comen moet[en] ae[n] de verborgen wille Godes. Die is my, ick kent, onbekent. Dat
houde ick van u mede. Moeten [s]y niet dolen die van onbekende dinghen oordeelen?
Is de dolingh niet sorghelijck in so hooge saken, die onse nederheyt hooghe
onthooghen? De hooghste sijn de swaerste vallen. Lieve segt doch waer de nederheyt
voor ons nederen niet veyligher ende heyligher, dat is saligher? Wat noodt ist ons
die ongrondelijcke diepte der Godtheyt te willen doorgronden? Ist niet beter [d]ie
van verde te eeren, dan in't diep gronderen daer inne te verzincken ende te
verdrincken?
D. Koornh.
6 Dats nu gantsch anders gekalt, dan ghy spraeckt in ons eerste beghinne, j.13,
want doe hielt ghy't metten uwen heel noodigh, dats meer dan nut.
Gereform. Calv.
7 Ick heb zedert ghehoort dat my doe niet voor ooren en was ghekomen: Daer
door zie ick nu dat ick doe niet en sagh. Ghy selve hielt hier af te gronderen doe voor
sorgelijck, so houde icx nu mede.
D. Coornhert.
8 So doe ick als noch oock. Maer doe seyde icx, ende nu mede, noodigh te sijn
geworden: door dien uwe voorneemste Leeraren, heur onware Leere van de
Predestinatie waer waenden te doen schijnen: veler te diep daer inne al hadden
gewadet. Zy meynde de ongrondeerlijcke wille Godes te doorgronden: waer door zy
vele grondeloose waengronden hebben gestelt: daer op zy heur o[n]ghegronde leere
so onwijselijck op ginghen gronden, dat zy nu heur gheloovers verleyden, ende vast
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houden in zonden. Dese heylose dolingen sijn nodich nu ontdeckt te worden, sal
'tvolck uyt desen Babelschen dool-bou geraken. Omme 'twelc bequamelijc te doen,
wy nu niet en sullen ondersoecken de verborgen, maer de gheopenbaerde wille Godes,
daer inne sullen wy soecken na sodanen verborghen wille Godes, als nu uwe Leeraren
leeren, maer mey[n]e wy die daer in niet en sullen vinden.
Gereform. Calv.
9 Hoe, of op wat wijse?
D. Koornh.
10 De H. Schrift salt ons wijsen. Wijst [o]ns die erghens een wille Godes, die
sodanigh is als u volck leeren van de verborgene, so moete[n] wy die toestemmen,
want wat de H. Schrift getuyght, dat is alt'samen waerheyt, ende dan en sal ons die
wille Godes niet meer, als eerst, verborghen, maer openbaer sijn. Maer so wy die
i[n]de Schrift soo ni[et] en vinden, maer oock plat s[t]rijdigh daer tegen: Wy sullen
niet moghen ghelooven Godes verborghen wille sodanigh als de uwe leeren te wesen:
Maer het teghendeel inde schrift ziende, sullen wy moeten weten der uwen, verziert
ende valsch te wesen. Of soudy menschen segghen sonder, ja teghen het tuyghnisse
Godes van Gode selve, boven het tuyghnisse Godes gelo[o]ven?
Gheref. Kalv.
11 Gheensins. Maer houdt ghy, dat God ons inde H. Schrift heeft gheope[n]baert
s[ij]n gantsche wille? W[y] moghen dan beginnen, want dit u voornemen is recht.
Doch sal ick niet langhe moghen blyven, want ick moet voor een weke of twee van
huys reysen ende dat mogelijck noch desen margen. Uallet so, men sal my hier halen.
Ghy hebt nu de saken int hooft, ende mooght die dan by u self voort in gheschrifte
stellen, om een aenhang te worden van't ghehandelde, so wordt dat volco[m]en. Ick
salt in mijn wederkomste met u wel overlesen.
D. Coornh.
12 Ick wilt doen, ende nu dese sake beginnen. De wille Godes is als God self
onghemete[n] ende oneyndl[ij]ck: maer wy ende ons verstant is ghemeten, oock
eyndtlijck. Het eyndlijcke of matelijcke, en mach het ghene dat ong[h]emeten ende
one[y]ndtlijck is niet begrijpen, maer al dat van Gode mach gheweten worden (ende
dat ons ter saligheydt om weten noodigh is) heeft Godt den menschen self
gheopenbaert, of door den Schepselen, of door sijn beschreven woordt, Rom.1, 19,
20, daer uyt ick dit besluyte:
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b Alle 'tghene yemandt, wie hy zy, voortbrengt voor een wille Godes die verborghen
is, ende strijdich teghen Godes wille, ons in de H. Schrift [g]eopenbaert, moet ick
achten voor onwaerheyt, of God self voor onwaerachtig, maer God is waerachtig
(Ioan 3, 33, Ier.10) en alle mensch is logenachtig, Rom.3, 4. Godes woort moetmen
dan geloven, en niet de loghenachtighe menschen, die daer stoutelijck spreken van
den godlijcken saken, die sy selve segghen verborghen te wesen voor allen menschen.
c Sodanigh segghen zy te wesen dese verborghen wille Godes. Die is heur, als mede
mensche[n] sijnde, dan oock verborghen. Soo spreken zy daer af, als de blinde van
den verruwen. Wil hy niet bedroghen sijn die 't seggen sodanigher vermeteler blinden
ghelooft, betrout ende op bout?
Geref. K.
13 Wilt ghy dan verachten den grooten ende noodtlijcken onderscheyt die in de
wille Godes maken, niet alleen al onse, maer oock mede meest alle oude Uaderen?
Ick meen tu[ss]chen de verborghen wille Godes, die zy de behaghelijcke ende de
geopenbaerde, die zy beteeckende noemen?
D. Koornh.
14 Neen ick voorwaer, want rechte onderscheyt dient tot rechte verclaringe des
meynings. Die dan meer duysterheyts, dan verclarings by brenghen, en can ick voor
geen rechte onderscheyden aennemen. Sodane is in mijnen (wat die by anderen is
dat laet ick staen) ooghen die voorsz. onderscheydt der School-vaderen.
Geref. calv.
15 Om wat reden? Ick acht die nochtans recht.
D. Koornh.
16 Godes wil is (als God self) eenvuldigh niet tweevuldig of dubbelt. God heeft
maer een wille, geen twee willen. Anders moghte God, vermits die verscheyden
willen in sich selfs oneens ende strijdigh worden.
a Dit mach ja moet vallen, waer twee of meer willen sijn dan een, want twee is
niet een. Dat niet een is, dat is ongelijck, te weten 't een niet als 't ander. Onghelijck
mach oneens ende twistigh worden: maer niet dat ghelijck is, als het een is. Dese
eendrachtige eenheyt ende gelijckheyt van wille was uytgebeelt inde eenwillicheyt
of eenmoedigheyt der eerste Christenen met die woorden:
b Ende de menighte der gheloovighen was een herte ende een ziele, Act.4, 32.
Was dese eenheyt door den gheest Godes in den menschen: Ende souder
verscheydenheyt of onderscheyt wesen inde wille Godes selve.
c Waer inne doch? Int verstant? so waer de eene wil wijser dan d'ander, ende moght
d'onwijse wat anders willen dan de verstandighste wille. Siet daer alree twist. Moet
niet een rijck dat in sich selve gedeylt is, verwoest worden? Mat.12, 25. Sal God, so
hy met sich selve twistigh moghte worden, oock bestendigh blyven?
d Daer hebdy reden waerom ick niet en mach toestemmen dat in Godes wil
onderscheyt is, noch min dat in Gode souden sijn twee verscheyden willen, dat niet
en mach wesen sonder onderscheyt tusschen d'een ende d'ander, want daer gheen
ondersch[e]yt en is, blijft niet over dan een eenigh een.
Gereform. Calv.
17 Dits wat wonders. Seght dan, was 'tverbodt, dat Godt Adam gaf, niet Adams
wille?
D. Coornh.
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17 Dits wat wonders. Seght dan, was 'tverbodt, dat Godt Adam gaf, niet Adams
wille?
D. coornh.
18 Het was.
Geref. Cal.
Adam dede teghen 'tverbodt, ende daerom+ teghen Godes wille. So maeckt u
+
segghen Godes wil niet Almachtigh, ghemerckt de mensch daer tegen moghte
Ofmen in 't zondigen tegen
'tgebodt of wille Gods doet.
doen. Dats openbare Godslasteringhe.
D. Coornhert.
19 Hola! Uerhaest u niet. Adam dede teghen Gods verbodt, maer niet teghen Godes
wille. Inden verboden ende geboden Godes vindtmen groot onderscheyt, maer geen
altoos in Godes wille. Alle dat God heef[t] verboden ende gheboden was ende is
godes wille dat hy dat sulckx ghebiet ende verbiet. Maer sijn alle godes verboden
ende gheboden alleens, sonder eenighen onderscheyt te hebben?
Ger. calv.
20 U meyningh is my duyster, verclaert die.
D. Koornh.
Gaerne, God gebiet ende verbiet over al sijn schepselen. Die sijn redelijck of
onredelijck: De redelijcke mogen doen tegen 'tgeen God heur gebiet int laten, ende
tegen 'tgheen God heur verbiet int doen, van 'tghebodt of verbodt: Maer dat en
vermach gheen onredelijc schepsel, oock int minste niet: maer moeten altsamen ende
elck nootsakelijck 'tverbodene laten ende 'tghebodene doen: al waer't oock teghen
heur ingeplante natuer.
a Soo droegh het weecke water Petrum Mat.14, 29. So braeckte de Walvisch het
ingeslockte aes levendigh uyte, Ionas 2, 11. So stont de zonne stille, Ios.10, 13, ging
te rugghe (Isa.38, 8) ende so heeft d'aerde, de bosschen (4 Esd.4, 13, etc.) berghen,
Uelden, ende oock de zee elck heur verbodt van [h]eur palen te overtreden, 'twelck
zy eeuwelijck niet en vermoghen, Psalm 103, 8, 9, 148, 6. Ierem.5, 22.
b Maer soo en ist niet metten redelijcken mensche. Daer over heeft God niet, als
over Paerden ende Muylen met breydel of toom willen gebieden, Psalm 31, 9. Waer
leestmen dat eenigh onredelijck Schepsel sijn ghebodt heeft overtreden? Nerghens.
Adam heeft Gods ghebodt overtreden: Dit maghmen niet ontkennen, Gen.3.
c So segt ghy nu een van beyden: dat Adam ghedaen heeft teghen godes verbodt,
daer inne de wille godes soodaigh was, dat die Adam vrye keure ende macht gaf om
dat verbodt te gehoorsamen of daer teghen te doen, maer niet jeghen Godes wille,
gheme[r]ckt daer inne gheen wille godes en was van dat
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Adam soude staen of vallen, maer een waerschouwende raedt ende verbodt, dat Adam
moght gehoorsamen of overtreden: of zeght ghy nu selve, wildy immers dat verbodt
Adams te sijn geweest Godes wille: dat Adam teghen Godes wille heeft gedaen, ende
volgens dien dat God niet almachtich is, 'twelc segghende ghy sult moeten Gode
lasteren, dat ghy my t'onrecht aenseyde.
Geref. calv.
21 Ick weet quaelijck wat segghen. Ick mercke u segghen mijn meyning teghen
te l[o]open, oock dat icx niet wederspreken can, ende dat icx niet grondelijck versta.
D. Koornh.
22 Merckt, in alle 't ghene Godt verbiedt of gebiet, is sijn wille, maer dat op sulcke
wijse ende so verde in elck, so ende als hy dat daer inne wil. Die is inde geboden der
willelosen of onredelijcke schepselen dat zy moeten maer inden mensche (reden
ende wil hebbende) dat hy mach gehoorsamen of niet.
a Het mogen, is Godes wil, ende niet verder int gebodt Adams, ende niet het
moeten. Waer dit, soo moste hy (als d'ander schepselen) nootlijck ghehoorsaemt
hebben d'almogende wille Godes, die dan int verbodt Adams soude sijn gheweest,
als over d'onredelijcke schepselen.
b Maer nu was sulcke wille Godes niet in Adams verbodt, maer een
moghelijckheydt, ende niet een noodsakelijckheydt van gehoorsamen. Sulck niet
willen Godes, maer sijn willen van moghen gehoorsamen of niet, gaf Adam macht
daer toe, ende dede Adam int overtreden na sijnen, niet tegen Godes wille, maer
teghen Godes verbodt.
c Het verbodt godes is een verclaringh van dat hy sulck geschieden niet en wil,
maer het willen godes dat het niet en gheschiede is een almachtigh beletten dat sulcx
niet en geschiede. Godes niet willen zietmen aen den verbode vande vruchte, daer
hy af moghte eten, so de daedt betoonde. Maer het willen godes dat eenigh daet niet
geschiede: saghmen aen't krachtelijck beletten van't eten vanden boom des levens,
int verstoten uyten Lusthof ende des Engels uytweren, dat Adam daer in niet moght
komen. Daer mercktmen lic[h]t den grooten onderscheyt tusschen godes niet willen
dat yet geschiede, 'twelck Godt verbiet: Ende tusschen het willen dat yet sal niet
gheschieden int beletten, dat God verbiedt mach gheschieden ende gheschiet: maer
dat Godt belet, mach niet geschieden, ende gheschiedt nemmermeer.
Geref. Calv.
23 Ick soudet beter verstaen, so ick wel verstont wat ghy verstaet by de wille
Godes.
D. Coornh.
+
24 Die houde ick te wesen een goet besluyt om yet doen of te laten, 't welck altijt,
+
ende in allen saken geschiet. Het willen doen, doet dat wort of blyve in allen
Gods wille.
schepselen, na, oock teghen haer natuere, maer inden redelijcken na of teghen heur
voornemen. Aengaende godes wille om yet te laten, is niet veroorsaken inden
redelijcken schepselen eenig[h] quaet.
25 Metten kortsten, de menschen en mogen oock niet goets dencken uyt heur selve
(2 Corint.3, 5) als van heur selve, want God is alleen goet, ende komt daeromme alle
goedt van hem, oock tot een goede gedachte toe.
Gheref. Kalv.
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26 Ick merck u meyninghe, so wildy wederom datter niet quaets in den menschen
of Engelen vanden goeden Gode, oock niet een quade gedachte, gelijck vander zonnen
klaerheyt gheen duysterheyt altoos en mach comen.
Al anders houdent d'onse in dit laetste: maer int eerste, namentlijck, dat niemandt
yet goets van sich selfs mach dencken, zydy't met heur eens.
D. Coornhert.
27 Dat weet ick niet. Maer hoe meyndy u segghen van 't quade, daer in ick oneens
soude sijn met u volck?
Geref. calv.
28 Hout. D'onse leeren dat Godt self alles doet, niet uytghenomen, na Pauli
woorden, Eph.1, 11 (H.108) in Adam is zonde ghedaen ende is gevallen na den raet
des verborghen wille Gods. God niet alleene toelatende maer oock ni[e]t willende
beletten dese[n] val, ende wat God toelaet dat wil hy oock, anders soude hy sulcx
beletten. (A.E) Daer teghen hout ghy dat God het quade self niet en doet maer toelaet.
Maer dat sluyt qualijck, want oft noch also moght sijn, so laet God het geschieden
des quaets toe, met of teghen sijn wille. Seghdy met sijn wille, so doet Godt dat self,
maer seghdy tegen sijn wille, so is hy niet almachtigh.
D. Koornh.
30 Soo wilde Godt datter gheen quaet e[n] soude geschieden, so en mocht niet
quaets geschieden, ghemerckt sijn wil (die almachtigh is) dat soude beletten, maer
want uyt Gode (als wesende goet) niet quaets en mach voort komen: soo en heeft hy
noyt yet quaets voorgenomen of besloten te doen of te veroorsaecken in eenighe
sijnre goede schepselen.
a God heeft dan noyt willen doen, nu mach geen werck sonder wille gedaen
w[o]rden van Gode. God heeft dan 'tquaet dat in Adam geschiede (ja oock dat oyt
gheschiedt is in yemande) self niet gedaen: noch ghy (so ick nu mercke) mijn
verclaringhe van de wille Godes niet heel wel verstaen. Sonderlingh dat ick sprack
van Godes niet willen in sij[n]en verbode: End[e] van sijn willen int beletten, dat
eenigh werck niet en geschiede.
b Maer wel, ghyluyden hout dat God niet altoos toe en laet, maer self alles doet.
Adam heeft gewilt vande verboden vrucht eten: die wil [h]eeft Adam self gemaeckt,
ende niet God: of God heeft self die wil gemaeckt, ende niet Adam.
Gereform. Calv.
31 Ioannes Calvinus spreeckende (in sijn boeck vande Predestinatie, D.pag.227)
van der quaden quade wille, seydt dat God niet volbrenghen en soude door der
menschen handen het ghene dat hy heeft beslooten,
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ten waer hy formeerde inde rmenschen herten, de wille die daer gaet voor 'twerck.
Daer ziedy wel der onseren leere te zijn, dat God self ghemaeckt heeft die wille in
Adam om vanden verboden vrucht te eten.
D. Koornh.
32 Dat blijckt onloghbaer, ick kent uyt uwer Schribenten seggen. Daer tegen blyckt
uyt het segghen van Godes Schribent, namentlijck de H. Geest in Moyse, dat Godt
niet e[n] wilde dat Adam van den verboden vrucht soude eten.
a So moet ghy nu ooc seggen een van beyden, te weten: dat God tot Adam
seggende: vande boom des wetens goets ende quaedts en suldy niet eten: daer by
meynde, daer suldy af eten, ende dat God neen segghende metten monde, maer ja
meynende in zijnen gronde, dubbelt van herten is: of dat God niet en wilde, ende
oock teffens wilde dat een selve werck soude gheschieden 'twelck in sich selfs strijdigh
is, ja oock onmoghelijck. Want wilde God dat Adam niet soude willen van den
verboden vrucht te eten: soo en mocht hy dat niet willen, maer wildet God, so en
mocht hyt niet willen.
Geref. calv.
33 Nochtans lees ick by Meester Ian Calvyn, N.64. dat God door een verborgen
decreet of wille ter dolinghe schickt, den hy b[e]veelt recht te gaen.
D. Koornh.
34 Dat God den mensche, Adam, beval recht te gaen int ghebodt van alle de
vruchten des Lusthofs te eten, gen.2.16. is waerheyt want daer onder was oock de
boom des levens, daer hy rechts weeghs na toe gaet, die gode gehoorsaemt in zijnen
ghebode.
a Maer onwaerheyt ist dat god yemandt noch niet verdoolt zijnde ter dolinghe schict,
ende een stoute versieringhe Calvini. Waer heeft hy dat inde Bybel ghelesen?
nerghens. Of heeft hy sulcx ghelesen int boeck van de verborghen decrete of wille
godes? neen hy oock, want is dat boeck verborgen, so ist hem mede verborghen.
b Maer wie mach zijn sondigh vernuft geloven buyten ende teghen de H. Schrift?
daer beveelt god elc recht te gaen, maer en beveelt niemant te dolen. Schickt nu god
yemandt, den hy beveelt recht te gaen) ter dolinghe, soo Calvyn hier dichtet, soo wil
god dat een selve mensche doolt, dien hy niet en wil dat hy doole. Is dat niet een
openbaer strijdelijck spreken van godes een vuldighe wille?
c Of is willen datmen dole ende oock niet willen dat men dole een selve wille?
hoe salt de mensche hier maken om niet te sondigen? doot hy, doende na Godes
verborghen wille: hy sondight teghen godes ghebodt, dat hem beveelt r[e]cht te gaen.
Maer doolt hy niet, doende na godts openbaren ghebode, hy sondight teghen godes
verborgen wille.
d Of salmen hier Libertiniseren ende van sonde gheen sonde maken, maer segghen:
dat ic dole en komt niet uyt mijnen maer uyt Godes vergborgen wille, die my ter
dolinge schict ende wie ben ick arm schepsel, die des almogendes schickinghe soude
moghen behinderen of wederstaen? Daer ziedy de vrucht va[n] uwer Leeraren
versieringhe van een dubbelde ende menighvuldighe wille Godes.
Gereform. Calv.
35 Neen so niet, want Calvinus schrijft self daer teghen also: L.j.18.dist.3. Maer
hoe wel zynen (Godes) wille eenigh ende enckel is, soo schynt ons die menighreley:
om dat wy door swackheyt onses verstants, niet en begrypen, hoe hy op verscheyden
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wyse een ding wil ende niet en wil dat het gheschiede. ende noch: (N.54.) Hy weet
by sich self, hoe hy wil ende niet en wil dat een selve dingh geschiede.
D. Coornhert.
36 Calvinus schrijft al te vrymoedelijc, vele saken die Godes gheest inde Bybel
niet en schrijft. Die heeft dit daer niet gheschreven. Wat weet hy dan, dat God een
selve ding wil ende niet en wil? men moste immers weten dat sulcx by Gode is,
salmen waerlijck moghen weten, hoe of op wat wyse sulcx is:
a Maer ten is so niet als Calvyn daer dichtet: dus en magh niet gheweten worden
hoe 'tselve is. Mach hyt oock niet begrijpen. Ist niet vermetelheyt anderen voor
waerheyt te willen leeren ende doen gheloven 'tgheen hy self niet en kan begrijpen?
kant de meester niet, hoe salt de jonger konnen?
Geref. calv.
37 Nochtans bewijst meester Ian Calvijn de selve syne meyninghe van Godes
willen ende oock niet willen in een selve werck, met verscheyden exempelen, die
alle ende elck sulcx verklaren, al en ist niet met de selve woorden uytghedruckt: als
God niet wilde dat de Sonen van Eli gehoorsaem souden zyn haers Vaders raet, dese
wille was verschelende vande VVet, daer gheseyt is, dat de Sone zyn Vader eere?
(I.Calv.predestinati[o]n.D.f.241. ende L.1.xviij.dist.1.dist.2.etc.) ende dat onder
anderen oock met den exempele van Absolons bloetschendingh[e] aen zyn Uaders
Wijven. Semeis vloecken aen den Coning. Hadde God sulcx niet inde Wet verboden?
wilde God selve niet dat Absolon e[n]de Semet sulcx soude doen? dat blyckt nu
immers Calvyns seggen waerheyt: dat God een selve ding wil ende niet en wil. Dus
ist niet gedicht, soo ghy Calvino opdichtede.
D. Koornh.
38 Dit is voren, x.104. ende 113. bewesen dat in dit werck quaet ende goet
gheschiede. Quaet was het willen ende doen, (om een te nemen) vant bloetschende
tegen het goede verbodt Godes: maer goedt was het werck vande rechtvaerdighe
straffe Davids, om zijn moordelijck overspel.
a Seght my nu, wilde God dat quade ende goede werc beyde: of wildet Absolon
beyde, of wilde ende dede Absolon alleen 'tquade, ende niet het goede, ende so mede
God alleen het goede ende niet het quade werck.
Gerefrom. Calv.
39 Neen, salmen recht segghen, soo houde ick 'tlaetste, dat elck het zyne alleen
wilde.
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D. Coornh.
40 Thoont nu u verstant, int thoonen van 'tghene dat God selve soude hebben
gewilt, ende niet gewilt in een selve werck. Seghdy van 'tquade werck dat het Godt
wilde, of Absolons wille formde, om die bloedtschendinghe te willen ende te doen:
so onschuldight ghy Absolon, ende maeckt Gode, als quaetheyts oorsake, schuldigh.
Seghdy over d'ander zijde int goede werck, dat Godt niet en wilde David straffen,
soo prijsdy Absolons rechtvaerdigheyt, ende niet Godes.
a Maer segdy dat God int goede alleenlijck wilde de rechtvaerdigheyt van de
straffe, soo vindtmen in dat werck van straffen niet altoos dat God niet en wilde.
Wederom seght dat Absolon alleen wilde dat quaet werc van bloetschenden: so
vindtmen niet met allen daer inne dat God wilde. So wilde elck sijn werck alleen,
ende is daer niet met allen inne dat God in een selve werck wilde, ende niet wilde.
Ende hier blijckt Calvijns verzieringe onwaerheyt te sijn van dat Godt een selve ding
soude willen ende niet willen.
Geref. calv.
41 Is dit u bewijs al recht? wy en connens niet begrijpen, daerom en ist niet.
D. Koornh.
42 Neen, so en bewijs ick niet, maer aldus, ende dit mijn bewijs is recht. Calvijn
self kent dat h[y] sulcke strijt-willigheyt in Gode niet en begrijpt, dus en verstaet
hyse niet. Ende oock dit: Calvijn wil anderen leeren 'tghene hy self niet en verstaet:
Dus bestaet hy in desen blint sijnde, andere blinden met sich te verleyden in de graft
des doolinghs. Sluyt dat bewijs of niet?
Gheref. calv.
43 Hy en wil niemant verleyden, die selve sijn onverstant bekent. Meester Ian
Calvijn bekent self opentlijck niet te verstaen, hoe God op verscheyden wijse een
ding wil, ende niet en wil dat het gheschiede, soo gheseyt is. Immers sulc[k] sijn
beken noch breeder verclaerende, vernieut hy't met dese woorden een luttel daer na.
a Ia als wy niet en verstaen hoe God wil gedaen hebben dat hy verbiedt te doen:
so laet ons onse swackheyd in ghedachtenisse komen, L.j, 18, Dist.3.
D. Coornhert.
44 Die sijn onkonde eens weeghs bekennende, daer beneven af laet die wegh voor
de rechte aen te wesen, oock self daer inne niet voort en gaet, maer stille staet,
bethoont dat hy niemant en wil verleyden. Doet Calvijn in desen also?
a Neen, maer het trechte teghendeel, want niet tegenstaende sijn uytgeperste beken
sijns onverstants gaet hy voort sijn doolweg inne, seydt vastelijck die een rechte
wegh te sijn, ende arbeydt om allen anderen op die doolwegh te leyden. Wil hy dat
niet verleyden? So doetmen anderen met sich doolen, om te schijnen niet te doolen,
dats hertneckelijck ja [v]erderflijck doolen.
b Want in plaetse van den menschen af te raden van die meyninge voor waerheyt
aen te nemen, dat God gedaen wil hebben dat hy verbiedt te doen, beveelt hy onse
swackheydt te bedencken ende bestaet te doen schijnen waer te sijn, die sijne onwaere
opinie van Godes dubbeltheydt ende twee verscheyden willen, d'een tegen d'ander
strijdende.
Gereform. Calv.
45 Ghy willet alles op d'onse schuyven. Hebdy dan niet gelesen (Gen.22, 2) van
dat Godt Abraham beval sijn zoone te offeren, daer door Abraham (Gods spreken
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wel kennende) hielt dat het Godts openbaere wille was, dat hy Isaac soude dooden,
ende Godt na sijn verborghen wille wilde sulcx niet als namaels bleeck. Of was God
doe verandert?
D. Koornh.
46 Neen, by God is gheen veranderinghe, of Gods wille was niet verscheyden of
contrarie, noch sijn wille was noyt dat Isaac soude gedoot werden, maer Abraham
beval hy't tot proef sijns gehoorsaemheyts. Dat bevelen was Godts wille om Abraham
te versoecken. Dit dede God niet tot sijn verderven (als de Duyvel versoeckt) maer
tot sijn verbeteringe int oeffene[n] van sijn onderdanigheyt. God seyde oock niet,
ick wil dat Isaac van dy ghedoot sal werden.
Ger. calv.
47 So veynsde God in sulck gebieden aen Abraham anders dan hy wilde sich
ghelatende.
D. Coornh.
48 Sulck veynsen is van self niet quaedt, maer middelbaer, men macht wel ende
qualijck doen, wel alst geschiedt ten goeden, qualijck alst ten quaden eynde gheschiet,
dit was ten goeden eynde Gods goet veynsen.
Geref. Kalv.
49 Maer door sulckx veynsen soude Abraham niet anders wetende dan dat het
Godt sos wilde, die zoon-moordt hebben moghen doen.
D. Doornhert.
50 Onmoghelijck wast, want Gods wille wast dat Abraham sijn zoone niet soude
dooden, maer sulcx beletten, soo hy oock dede, Gen.22, 11. Soo scheen Godes wille
Ezechiam te doen sterven, Eza.38. Ende Ninive in 40 dagen te doen vergaen (Ioan
3, Iere. 18.8) tot niemants schade, maer tot heur verbeteringhe, ende dede, dat hy
scheen te willen doen, niet. God zagh al tegenwoordigh het eynde dat Abraham,
Ezechia, ende Ninive toekomende was, wat zyluyden, ooc wat hy soude doen, ende
hadde noyt wil om 'tgeseyde te doen. Weet yemant so sekerlijck als Abraham wiste
hem yet doen van Gode bevolen te sijn, hy mach niet zondighen aen't willen, ende
bestaen sulckx so te doen. Wil God dat hy't niet en sal doen, sijn almogentheyt sal
'tbeletten. Over des menschen zyde is dan hier niet quaets in, noch ooc niet over
Godes zyde, diens wille niet verscheyden of strijdigh wesen mach, als u volck qualijck
leert, ende noch terst[o]ndt uyt u Calvijn ghehoort is.
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Geref. Calv.
51 Hoe soudt ghy konnen verantwoorden u aen segghen van dat onse Leere in
Gode maeckt twee strijdighe willen: Machmen grouwelijcker Godslasteringhen
bede[n]cken?
D. Koornh.
54 Nu suldyt moghen zien: Beza schrijft dat ghebieden ende verbieden con[t]rarie
ofte strydighe dinghen sijn, H, 181.
Gereform. Calv.
55 Dunckt u dat [o]nrecht?
D. Coornhert.
56 Neen, maer is recht ende waer: Calvijn schrijft, dat God ghedaen wil hebben
dat hy verbiedt te doen, L.j, 18, Dist:3, xij, 44, b, so terstont is ghelesen 'tgheen God
seydt dat hy gedaen wil hebben, is gebieden: Gebieden ende verbieden sijn (soo Beza
recht schrijft) contrarie oft strijdighe dinghen: Dese beyde wil God so Calvijn schrijft.
Nu ziedy immers (meyn ick) dat u Leere in Gode maeckt twee strijdighe willen.
Gereform. Calv.
56 Nochtans bewijst Calvinus terstondt daer aen sijne meyninghe waer te sijn, van
die strijdighe willen Godes met twee exempelen van twee zoonen, een goede, die
teghen Godes wille met goeden wille wil dat sijn Uader levendigh blyve: Den welcken
God wil dat hy sterve: ende een quade zoone wil met quade wille, dat Uader sterve,
'twelck God mede wil met goede wille, ende komt des quade zoons quade wil, so
wel niet met Godes wille over een, hoewel zy 'tselve w[i]l dat God wil: als des goede
zoons goede wille, dat God niet en wil willende. Sijn daer niet co[n]trarie willen?
Die meyningh schrijft ende bewijst Calvinus ter voorschreven plaetsen, L.j.xviij,
Dist:3.
D. Coornhert.
58 Ia, het sijn tusschen Gode ende Menschen: Wie lochent dat? Wat vindtmen
meer meer dan sulcx? Dit behoeft gheen bewijs: maer dat in Gode self contrarie
willen sijn, dat most hy bewijsen: Dat doet hy niet, dat vermach hy oock niet, maer
bestaet in blindheyt op desen wegh, hem self (soo hy schrijft) onbekent sijnde, andere
blinden met sich te verleyden, so ick stracx seyde, xij, 44, a.
a Hier staet mede te mercken Calvini blintheydt in dit sijn blint bewijs in allen
deelen onwaerachtigh sijnde: Eerst is onwaerachtigh dat twee willen in Gode, daer
ghevonden werden in een van beyde der Uaderen, 'tzy inden ghenen die Godt wil
dat sterven, of die hy wil dat leven sal, want dese en wil God niet dat sterven, noch
d'ander niet dat leven sal: maer is Godes wil van elck maer eenreleye ende nergens
inne strydigh: Dats een onwaerheyt.
b Nopende der zoonen wille, dat niet Godes wil (daer wy af spreken) en is, sijn
beyde quaet, ende teghen Godes wille, dat is wydt van dat des eenen wille goedt
soude sijn, ende des anderen een met Godes wille, want Godes wille is goet, so wel
als hy sijn Schepsel doet sterven, als langher laet leve[n]. Daer tegen wil de zoone
die sijns Uaders langher leven wil: Macht een goede wille sijn, die teghen Godes
wille (die goet is) wil? Die onrechtvaerdelijck wil dat de Schepper niet en soude
doen met sijn eyghen schepsel wat hy wil.
c Niet beter en gaet het met des manslachtighen zoons wil, die, soo veel aen hem
staet, een Uader-moorder is. Wil of gebiedt God yemant doot te slaen? hy verbiet
dat. Waer in is nu des quaden zoons wille eens met Godes wil? Daer inne dat hy
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teghen Gods gebodt wil? of om dat hy, soo wel als Godt sijn Uaders doot wil, maer
tot een ander eynde: namentlijc God ten alrebesten, de zoon ten gquaden eynde?
d Of mach des quaden menschens wille ten goeden eynde strecken? Of mach sulck
quaet menschen quade wille, eens sijn met des goeden Godes goede wille? Even so
eens als de wille van twee menschen eens sijn, die (wesende op eenen wegh) d'eene
zuydwerts, d'ander noordwerts loopen.
e Siet daer nu d'onwaerheyt in beyde Calvijns (of wiens die mogen sijn)
exempelkens waer mede Calvijn hier bestont te bewijsen Godes dubbelde of
twee-willigheyt. Soude dat moghen heeten met reden, swijghe met schrif[t]uere te
sijn bewesen? Ende dit sijnse die van der Catholijcken Exempelkens preken, spotlijck
spreken. Wat kondy oock hier doch teghen spreken?
Gereform. Calv.
59 Ick en weet waerlijck nauwelijckx wat spreken: wy verwerren. Weten wy wel
waer af wy nu spreken?
D. Coornhert.
60 Met allen wel, wy spreken vande tweestrydighe willen, die uwe Leeraeren
dichten inden eenvuldighen Gode. Hebdy dat noch niet ghenoegh ghemerckt by my
te zijn bewesen, soo mooghdy oock noch wat daer gheschreven staet lesen.
Gheref. Kalv.
61 Hier (D.131.) staet, dat God altydt de zonde heeft gehaet. Wildy daer wat teghen
segghen?
D. Coornh.
62 Mijn seggen suldy hooren: Leest eerst wat Beza daer seyt, believet u, H.47.
Geref. calv.
63 Gaerne. Maer dat derde, 'twelck hangt uyte voorste dingen, hebben wy (schrijft
Beza) d'aldervaste volgh-reden te wesen bewesen: dat is so gheschiet: daerom was
het Godes raet, dat so soude geschieden. Dit schrijven oock d'onse: (A.E, art.iij) Dat
dit also zy, (te weten) dat Adam ghevallen is na den raedt des verborghen wille Gods:
daer toe allegeren wy de uytkomste der saecke, die sulcx geleert ende geopenbaert
heeft.
D. Koornh.
64 Merckt nu op mijn seggen: Al wat God haet, dat en wil hy niet, ende dat God
haet, en doet hy niet. Nadien u Godt de zonde haet, so en wil Godt de zonde niet,
ende en doetse oock niet. Dat Adams zonde is gheschiet, en ontkennen uwe Schryvers
niet.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

CCLxvv
Gereform. Calv.
67 Gheensins.
D. Koornh.
68 Het was dan Godes raedt, ende midtsdien oock sijn wil dat Adam soude doen
de zonde, die God haet, ende niet en wil dat soude gheschieden. Zijn dit niet
verscheyden, ja strijdighe willen in Gode, namentlijck te willen dat Adams zonde
soude gheschieden, ende niet te willen dat die zonde soude gheschieden?
a Immers in der wijsen alsmen ghemeenlijck seyt: dees mensch ziet, maer hy is
blint, hy loopt, maer hy staet teffens stille. Of soudy houden dat voor een willen
Godes, te willen dat Adam soude zondighen, ende sijn niet willen dat Adam zondighen
soude.
Ger. calv.
69 Dat waer ja ende neen van een selve sake geseyt. Wie soude dat segghen?
D. Koornh.
70 Seght noch, houdyt voor een selve sake, dat Godt ons wat ghebiedt te doen,
ende dat hy ons wat beloo[f]t te geven?
Geref. Kalv.
71 Neen. Het een is bevelen, maer 't ander is beloven, het gebieden of bevelen den
menschen (niet den onredelijcken Dieren) houdy, ende ick nu met u, niet so veel als
ick plachte voor een krachtelijck willen Godes, als wel voor een lieflijck raden Godes,
anders moste so nootlijck in den menschen als in den anderen onredelijcken
schepselen, Godes ghebieden onvermydelijck gheschieden, ende e[n] moght dan
Adam Godes geb[o]dt noyt overtreden hebben ghehadt. Dit merck ick nu eerst recht
ende waerlijck by u ondergescheyden te sijn.
a Maer so en ist niet met Godes beloften, want hy is ghetrou ende almachtigh, dus
wil ende mach hy gheven 't gheen dat hy belooft. Daer blijckt Godes wil, dats wat
meer dan raden, want al wat God belooft te gheven, dat wil hy self volbrenghen:
maer al dat God gebiedt, en wil hy self niet volbrenghen. Anders soudet al gheschieden
dat God den mensch gebiedt.
D. Koornh.
72 Wel hebdy verstaen, onthouden, ende ghesproken. Nadien dan God self in
sijnen beschreven woorde tuyght dat hy belooft eenigher menschen herten so te
besnijden, dat zy G[od]t den Heere sullen lieven uyt alle heur herte, ende uyt alle
heur ziele, Deutro.30, 6, so machmen niet twijfelen, of God wil sulcx gheven, of
doen worden. Of houdy anders?
Geref. calv.
73 Neen, maer alsoo.
D. Coornhert.
74 Daer teghen schrijft Calvijn (C.iij.94) onmoghelijck te wesen tot sodanighe
liefde hier te moghen komen, dat yemant Gode lievet van gantscher [h]erten, etc.
Oock dat noyt yemant op Aerden Gode alsoo lief ghehadt heeft. Daer hoordy Calvijns
wederspreken der voorschreven beloften, hoort nu sijn reden van sulcx sijn
wederspreken.
a Hieronimus (schrijft Calvijn daer mede) schroom niet inden banne te doen, die
daer hielden dat des VVets onderhouden onmogelyck is. VVat Hieronimo goedt heeft
gheacht, en acht ick (seyt Calvijn daer) niet onmogelyck noeme ick 'tghene door
Godes dispensatie o[f] schicking wordt belet dat het noyt en is geweest, nochte oock
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namaels niet en sal wesen. Te weten, dat hier eenig mensche God also lief heeft
ghehadt, of so lief sal hebben, want van sodane liefde spreeckt Calvijn daer: Ende
den Prediker op den Catechismum, (Ser.k.f.296.) dat God hier niet volcomelijck wil
wederbaeren van weghen sijner ordeninghe.
b Dat Godt nu sulcke liefde belooft ende mitsdien oock sijn wil is om te geven
blijckt opentlijck, want hy self getuyghet inde Heylig Schrift, maer dat God sulcx
wil beletten door sijn dispensatie, schickinge, [o]f ordeninghe. Schrijft daer Calvijn
metten Catechismus preker opentlyck uyt sijn goetduncken, ende niet uyt de H.
Sschrift, maer plat daer tegen. Willen doen ende willen beletten zijn niet alleen
verscheydene, maer plat uyt tweestrijdighe willen. Weet ghy daer yet teghen?
Geref. calv.
75 My dunckt dat d'onse daer teghen souden seggen dat sulcx niemanden hier ter
werelt maer den geloovighen hier na inden Hemele wort belooft, ende daer eerst
ghegeven sal worden.
D. Koornh.
76 Inden Hemel sullen gheen onherborene noch onbesneden herten comen, hier
niet, daer salmen de herten besnijden, wederbaren ende de vleeschelijcke lusten
dooden. Hier wercktmen, hier strijdtmen: Daer sal men rusten ende vrede ghenieten.
Desen groven uytsluyp hebbe ick u v[o]lck al dicht versperret in mijn Hemelwerck
of quade toeverlaet. Dus mooghdy daer niet door.
Gereform. Calv.
77 Daer is noch meer op te segghen. Calvijn spreeckt daer van de liefde niet, die
God in Deutronomio belooft te gheven, die oock onvolmaeckt is, als maer zijnde,
liefde van gantscher herten, ende van gantscher zielen: maer hy spreeckt vande liefde,
die ons Godt beveelt inden Evangelio die volmaeckt is, ende meerder dan d'ander,
namentlijck van gantscher herten, zielen, ghemoeden ende krachten. Dats nu een
ander liefde.
D. Koornh.
78 Ick ken sulck heur ydel segghen wel. Al stont inde Deutronomische belofte,
maer een van beyden alleen uyt-ghe[d]ruckt, het waer dan hert, ende gheen ziele, of
ziele ende gheen herte, so en moght aen de beloofde liefde niet altoos gebreken, want
by elck is geseydt dat woordeken gantsch. Wat gantsch is, dat is ooc volmaeckt, ende
wat volmaect is, daer en is oock niet gebrecx aen.
a Wederomme al stonden inden Evangelio ses of 8 deelen, so dat by de viere noch
toegevoeght waren deser ghelijcke woorden: van gantser zinnen, van gantser
ghedachten, van gantser affectien ofte bewegingen, van gantser lusten, van gantscher
begeerten, ende van
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gantscher willen: so en souden alle dese toevoeghselen de vier daer ge[n]oemde niet
gebrekelijck maken.
b Soo mede dese vier, niet en maken ghebreck in een vande beloofde twee, ick
swijge in beyde. Want een alleen is van noode soo des menschen, of herte, of ziel,
vol sijnde van Liefde gantselijck lief heeft: Wat mach daer aen ghebreken?
c Of soude een mensche God moghen lieven van gantscher herten, sonder Godt
te lieven van gantser zielen? of van gantser zielen, sonder Godt te lieven va[n] gantser
herten? Dats even so onmoghelijck, alst is teffens te zien met het eene ooghe opwaerts
na den Hemele, maer met het ander nederwaerts na der aernde, want een selve kracht
treckt (oock uwes ondanckx) 't ander mede ten Hemelwaert.
d Soo ist mede met d'ander woorden daer toe gevoeght inden Evangelie, alleenlijc
tot meerder verclaringe, dat God met ghee[n] gedeelder, maer uyt geheelder herten,
of zielen, of gemoede, of krachten, of hoemens soude mogen noemen, dat inden
mensche, ende daer over heerschapt, lief ghehadt wil wesen.
e Want dat maer een is, niet vele, die in den mensche ghebiedt over al sijn doen
of laten. Also mede een eenighe God, niet vele Goden des menschen Heere ende
ghebieder is, die als de alderbeste ooc alleen moet lief gehadt worden in ende boven
alle dat wesen heeft ende is.
f Siet so blijck noch al eve[n] vast dat u leere lasterlijck inden eenvuldighen ende
eenighen G[o]de verziert twee strijdighe of contrarie willen. Soude het rijcke Godes,
ja God selve (als in sich selven gedeelt) oneens ende stry[d]igh sijnde, dan niet
moghen, ja moeten vergaen, ende tot niet worden? Matth.12, 25.
Geref. calv.
79 Uwe redenen heb ick wel verstaen, die en mach ick nu (dat moet ick bekennen)
geensins wederspreken. Nochtans is onder Leeraren opinie hier af in my oudt ende
soo diep gewortelt, dat my ondoenlijck is, de selve so schielijck uyt te roeden. Dat
eyscht tijt, betrachting ende rijp overweghen. Dit wil ick doen. Immers ick met het
doen, want myn ghemoedt sal my in desen twijfele niet laten rusten. Het is een vande
alderwichtighste saken.
a Wat mach meer Godes Eer beroeren ende der mensche[n] heyl dan ditte? So
Godt twee-strijdighe willen heeft, een verborghen ende een openbare: daer d'eene
het selve belet, dat d'ander gebiedt: Wie sal sulcken dubbelden Godt (in sijn
gheschreven woordt anders dan sijn verborghen| wille is houwende) voor eenvuldigh,
oprecht, ende waerachtigh houwen ende betrouwen?
b Wie sal moghen seker sijn, ja wie sal niet altijt noodtlijck moeten twijfelen: Of
'tgene Godt ons gebiet of verbiet in sijnen beschreven woorde, oock sijnen wille is
so gedaen of ghelaten te worden: Dan of hyt met sijnen verholen wille recht anders
wil?
c Sullen de menschen dan oock altijdt daer aen m[o]eten twijfelen, wie sal mogen
de Godlijcke Schrift geloven, warachtigh te wesen? wie sal een ware gelovighe
moghen sijn ende een vast gelove moghen hebben is s[o] stadigen swijfel zijnde?
d Ende nadien sonder een waer ende vast geloof niemant saligh en mach worden?
wat mensch die in sulcken twijfel altijt wanckelt sal saligheyt verhopen moghen, die
in dese opinie niet en wanckelt, maer vast staet?
e Ick bevinde my nu te wagghelen in dese onse opinie vande twe verscheyden
ende strijdighe willen Godes, dat is my oock (int wel bedencken komende)niet leedt,
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maer moet u om uyter herten eenvuldelijck te spreken deshalven hooghlijck
bedancken, voor u moeyten int bescheyden bericht aen my bewesen?
f Want hoe 'tselve oock mach bevallen in mijn voorder natrachten, 'tsal m[y]
moeten baten ende niet mogen schaden. Bevinde ick mijn oude opinie noch oprecht
te wesen: zy sal niet geswackt, maer veel meer dan te voren bevestight sijn. Maer so
ick die oock bevinde onwaerheyt, ende u gevoelen oprecht: so en macht my gheen
schade, maer moet my gro[o]t gewin vallen, l[o]gen om waerheyt verwisselt te
hebben. Wat Koopman soude niet gaerne dreck verliesen om gout te winnen?
D. Koornh.
80 Dese uwe redenen vol redens verblyden my: niet mijnent halven, om danck by
u behaelt te hebben, hoewel het den vrome[n] een lust is vroomheyt ende deughde
te vinden in den Menschen, van de welcke danckbaerheyt die minste niet en is: maer
my is uwenthalven lief dat ghy mijne woorden soo wel hebt verstaen ende ter herten
genomen, so dat ghy door dat middel in dese salighe twijfel sijt gekomen, ende in
voornemen om dese sake sonder een vast voor-oordeel met scherper aendacht te
overweghen.
a Saligh noem ick dese uwe twijfel, om dat de hartneckige waen eender valscher
opinien vast aen de loghen ende onsaligheyt schroeft: sodanich weet, niet waen, ick
uwe opin[i]e van de strijdighe ende verscheyden willen Godes te wesen, ende sijt nu
op weghen, om midts 't Godtsvruchtigh ondersoeck ende ernstigh bidden, om in
desen tot de waerheydt te komen: Dat niemant en vermach so langhe hy moet
willighlijck vast blijft gheketent, ende sich self uyt een vermetel oordeel verstijft in
sijn valsche waen.
b De Hee[r]e zy gedanckt. Nu en behoefdy dan niet dat ick u de onwaerheydt meer
bewijse: maer sal genoegh sijn, voor dese reys, dat ick u maer aenwijse, de plaetsen
in desen, nu al sijnde bewesen, in o[n]se vorige gespraken: Die mooghdy met u
nemen, so ghy reyst, ende ledigh sijnde, by wijlen na zien.
c Dat sal u moghen nut sijn int nadencken deser saken, tot omsichtigher
overweginghe der selver want het gheschreven papier ghedenckt vaster dan de
vluchtige g[e]denckenisse of memorie selve: om claerder e[n]de seeckerder het eene
met sijne redenen teghen 't ander te overweghen, ende [o]ntwijffelijck te Oordeelen.
Gereform. Calv.
81 Wel seghdy. Maer suldy my uwe ae[n]tee[c]keninghen wel betrouwen? ghy
hebter niet anders af, ooc sijnse meyn ick, by u noch niet herlese[n] noch ghebetert.
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D. Coornhert.
82 Seer wel. Om u is dit spreken tusschen ons gheworden, voor u zijn die
ghespraken gheschreven. Sy sullen door u oock anderen moghen nut zijn. Ghy alleen
(al wordense verloren) zijt my den arbeyt waerdigh, oock zydy verstandigh ende my
niet ongonstigh. Dus suldy daer i[n]ne wat misstelt zijn[d]e, wel ten besten konnen
duyden.
Gheref. calv.
83 Herts vrundelijck spreeckt ghy tot een gants onverdient. Ick dancke u, ende sal
de ghespraken gaerne met my nemen ende lesen: nu ghyt my van selfs aenbiedet,
dat ick u niet soude hebben derren verghen, ende wil u die tot mijnder eerste
wederkomste getrouwelij[ck] weder in u selfs handen leveren.
D. Coornh.
84 Daer legghen sy. Daer inne wil ick u nu aenwijsen de plaetsen, daer al tusschen
ons nu ende dan, van uwer Leeraren dubbele ende strijdighe willen Godes is
ghebleken, ende sal die met vouwen in slaen ende teeckenen. Siet, daer is ten eersten
een, ix.36.c. ghy sult moghen het voorgaende ende het navolghende daer by lesen.
Daer is noch een, j.34.b.c. oock daer, x.66.a. hier mede, x.62. ende daer noch, xj.104.
van gelijcken hier voor, vj 49.151. hier na, vij.142.b. noch voorwerder, iij.42.a. Item
hier achter, xj.182.190.
Geref. calv.
85 Hola, vrunt, daer hoore ick mijn vrouwe na my vragen. Nu moet ick reysen.
d'Ander sulcke plaetsen die hier meer inne moghen zijn: sullen my van self wel
voorkomen, int [o]verlesen. Want ick dat wil doen van begin ten eynde toe. Die sal
ick dan wel aenteecke[n]en, want my dese sake ter herten gaet. Nu e[n] magh ick
hier niet langer vertoeven.
D. Coornh.
86 Gaet in vreden. Neemt daer al de elf ghespraken draeghtse met u. Leest ende
bewaert dat huyden tusschen ons is ghevallen ten halven, dencke ick terstont in u
afwesen in gheschrift te stellen, om u weder gekomen zijnde, mede te behanden
metten aenhangh vande leelijcke ongheschicktheyden, nootlijck uyt uwer Schribenten
opinien volghende, midtsgaders oock vande vermetelheyden.
Geref. calv.
87 Men roept my, ick moet wech, stellet, ick salt dan moghen sien. Nu bevele ick
u met grooten vrundelijcken danck des Heeren ghenade.
D. Coornh.
Die sy met u ende be[h]oede u v[o]or 'tquade.
Eynde des twaelfden ghespraecx.

Aenhang.
Der voorgaende tvvaelf ghespraken in plaetse des dertiende, genaemt
der
Waengheleerden Doolhof.
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Vertonende
Dat de Calviniaensche Consistoria[n]ten leere is streckende tot de grootste oneere
god[es], ende het meeste verderf der mensche vermidts de selve doorspeckt is met
veel lasteringhen Godes, oock Christi, ende niet weynigh lelycke ongheschicktheyden,
behalven dien oock mede oorsake is veeler verderflijcker vruchten, herkomende uyt
desselvens Leeraren stoute vermetelheyden, die daer door oock so strijdigh zijn tegen
de Goddelijcke Schrift selve, als ooc elck teghen sich selven, ende daer en boven
onderlinghen teghen malkanderen: dat hare Schriften met goeden rechte den name
moghen voeren als boven int hooft van desen. Ende naeckte vergelijcking van der
Christenen Godt met deser Leeraren Godt.

Eerste Hooftstuck.
Vande lasteringhen Godes, daer med[e] dese Leeraren leer doorspect
is.
DEswits pinne waer na mijn penne nu micket in sommiger Consistorianten doolschrift,
en is ni[e]t ymants danck of [o]ndanck, maer Godes eere ende der menschen heyl.
Het middel daer toe,k ontdeckinghe des eenvuldighen waerheydts: ende dat met
eenvuldighe, ende so ick trouwelijcste ooc sal mogen met eygentlijc[k]e woorden,
die den sinne naecktelijck ende recht mogen verklaren, dats meer, noch min, maer
soo de sake self is.
My is niet onbekent hoe swaerlijck het valt de ghedachten eygentlijck met woorden
uyt te beelden. Ick bekenne oock gaerne dat in dese schilderye ijn ongheleerde penne
noch noyt myns herten verbeeldengen so eygentlijck heeft konnen afmalen, dat d[e]s
pinceels verwen mynen sinne ghenoegh deden, veele min dat het werck den
voorbeelde ghelijck was. Maer my is oock wel kont dat d'aldergheleertste mannen
oyt daer over gheklaeght hebben, namentlyck dat sy de saecken beter bedencken,
dan bewoorden konden.
Sulcx heeft oock syne merckelijcke redenen, hier so onnodigh als te lang te verhalen.
Ende moet my derhalven wel laten vernoeghen, dat by my Idioot niet en is, dat
d'aldergheleertste meest al noch hebben ontbeert, d'een meer, d'ander min, e[n]de
ick veel meer dan my lief is, ende bewoorden kan. Magh
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ick dan in desen [n]iet so ick wil: wat staet my anders te doen, dan te willen so ick
mach?
Vermagh ick niet opt alder eygentlijckste mynen si[n]ne uyt te beelden: ick vermagh
die ghetrouwelijck ende rechtsinnelijck uyt te spreken: sonder door pluymstrijckende
jonst, of schamperheyts haet, maer waerschouwens lust, nu aen mijnen naesten te
benaerstighen.
Dat is hier nu mijn voornemen, de woorden na vermoghen, den sinne te doen
dienen, ende niet eenige hatelijcke of jonstigh hertstochten, sonder het kleyn te
vergroten, of het groot te verkleynen, so de valsc[h]e brillen doen, maer rechtsinnich
de slechte waerheyt te volghen tot stichting der lesers, ende verlichting der duystere
ende verdoemelijcke dolinghen, die ick voor hebbe den eenvuldighen te ontdecken.
Dit mijn werck, u ten goeden gedaen, goedige leser, neemt int goede, oock dat ick
wat korter ben in desen aenhang dan inde voorgaende twaelf gespraken. Dat is ooc
meest om u minder moeyten ende kosten te oorsaken, ende mede vermidts inde selve
gespraken breeder gh[e]handelt is vande navolgende saken, of ten minsten so vele
al daer af geroert, dat het lesen vande selve, dit volgende lichter sal doen verstaen.

A Dat God Adam niet goedt heeft geschapen.
1.
Van Godes lasteringhe valt hier te spreken. Die is van aert tweereley, namentlyck:
alsmen Gode ontbloot van zyn eyghentlycke eere, of alsmen hem yet toe schrijft dat
strydigh teghen zyn natuere is, ende der selver onbetamelyck. Dat seyt Ioannes
Calvinus Comment. Iohan.10.33.
2.
De selve Calvinus arbeyt om te ontkennen dat God den mensche goet heeft
geschapen, (N.42.) Nu seydt de Heere Christus (Matth.12.33.) dat een goede boom
goede vruchten voort brenght.
3.
Adam was Godes schepsel ende een vrucht zijns wercx. Die was niet goet so
Calvinus leert. De boom desselvens vrucht, Godt en mach dan niet goet zijn maer
quaet. Soo ontbloot hier mede Calvijn, voor so veele in hem is, Gode van zijn
goetheyt, wat is eyghentlijcker Godes eere? Calvinus lastert dan God.

B Dat sonde een vverck Godes is.
1.
Dat God self doet al datter gheschiet, sonder yet uyt te sonderen, leeren Calvijn
(D.213.) ende Besa (H.108.) uytdruckelijck. Dat door Adam inden Lusthof sonde is
geschiet en lochenen sy niet (Genes.3.6.) niet Adam, maer God self heeft dan na heur
leere, de zonde gedaen.
2.
Nu is elck werck niemants anders, dan alleen zijn werckmeesters werck. De sonde
is dan Godes werck. Dit te leere[n] is strijdigh teghen de goetheyt van Godes nature.
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So lasteren Calvijn ende Besa Gode. Vintmen oock grooter Gods-lasteringh, dan te
segghen dat de Heylighe God so[n]de doet? meer maghmen sien,
xj.109.ix.36.ix.38.b.f.m.

C Dat God niet en is Almachtich.
1.
Uan eeuwigheyt hadde God besloten Adam met sodanige vrye willekeure ende
gratie voort te brenghen, dat hy vermocht soo hy wilde, staende te blyven. Dat schrijft
Petrus Martyr (iij.j.Dist.37.) waer mede oock over een stemt Calvijn, L.ij.3.Dist.13.
uyt August.self. Immers Besa schrijft F.90. dat de nature wilde ende mochte staende
blyven ende daer toe was gheschapen, ende andere A.E.artic.iij.vers.A.D.9.etc.
2.
Die selve Martyr, Calvijn, Besa, ooc Sturmius ende andere schrijven mede, van
Gode eeuwelijck te zijn ghepredestineert: dat Adam soude vallen tot grootmakinge
zijnder eeren int toonen zijns bermhertigheydts ende rechtvaerdigheyt. Immers P.
Martyr B.j.14.dist, 42.H.Stur.A.112. God heef[t] den val Adae ghewilt, ende 'tis een
dwalinghe der Manicheen te affirmeren dat God gheensins de zonde wil, &c. want
Adams herte is int vallen daer toe bescheyden, &c. ende A.E.artic.ij.ver. is ghevallen
na den raet des verborghenen wille Godes. xj.107. Yet te willen ende dat niet te
vermoghen is gheen almogentheyt, maer onmacht. In Adams wille ende macht stondt
het niet te vallen, maer staende te blyven, ende midtsdien te beletten de Predestinatie,
raet ende verborghen wille Godes.
3.
Die is dan oock, na deser Consistorianten leere selve, niet almachtigh, noch
syluyden onschuldich vande aldergrootste lasteringhe Godes, wiens eere sy verkleynen
tegen het eerste articule onses gheloofs ende teghen de gantsche Godtlijcke Schrift
selve. Welcke grouwelijcke Gods-lasteringe men mach sien meer bewesen te wesen,
vij.86.iij.66, c.f.ix.12.b.vj.212.xj.108.vj.220.e.v.18.a.

D Dat God soude zijn een hypocrijt of beveynst.
1.
De H. Schrift betuyght op veele plaetsen opentlijck dat God syne salighmakende
genade ende gaven allen menschen ende elck int alghemeyn aen biet, Matth.22, 9,
1.Ioan.
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2.2.Matth.11, 28, etc. Tit.2, 11, etc. siet siet vooren ghespraeck, iiij.dist.106, d.
2.
Dit wederspreken dese luyden, duydende s[o]danighe tuyghenisse opten
ver[k]o[o]rnen alleenlijc onder alle staten van menschen, maer dat God selve d'anderen
niet aen en [b]iedt, of ten minsten so slappelijck dat hy heur de macht onthout om
die te ontfanghen of te houden na 'tschrijven veler Gereformeerde, als de Predicanten,
Sturmius (hier voor aenghetoghen, ghesprake iiij.37.) ende anderen meer, als Calvijn
(L.iij.24.Dist.13, 15, N.50, Besa T. tafelken, ende noch Calvyn, L.iij, 24, dist.15.)
wel [b]ottelyck uytdruckende, dat God niet en opent de deure der ghenaden, diese
te ontfangen bereyt soude wesen.
3.
In den schijn sich te gelaten van wat goets te willen gheve[n], sond[e]r sulcx te
meynen met ernst, maer 'tselve niet te willen doen, is het werck ende eygentlycke
aert eens hypocrijts [o]fte gheveynsde, die sich beter uyterlijc toont inden schijn, dan
hy [n]a der waerheyt i[n]wendelijck is. Ende noch: (L.j, 11.dist 3.) God wil gedae[n]
hebben dat hy verbiet te doen. Hy verbo[o]t de Uoorouders van den boom des wetens
te eten: Genes.2.17. nochtans wilde God dat syt souden doen, xj.107. Om desen
eenigen wegh van zyn ontferminghe, rechtvaerdigheydt ende strengheyt tot zyner
eeren te openen, Besa H.f.77, 76, Sturm.A, f, 103, 115, 112. Calv.L.iij.23.dist.4,
dist.7, dist.8. P. Martyr.Clas.iij.loc.j.dist.37. (want) God wil anders dan hy toont,
Calvijn D.f.242. ende door een verborghen decreet schickt hy ter dolinghe, den
welcken hy recht te gaen ghebiedt. N.f.64. soo ghebiet Godt datmen z[ij]n ouders
sal eeren ende ghehoorsaem zijn, maer na een ander wille, verscheyden van zyn wet,
wilde hy dat Elis sonen heur Uaders raet niet ghehoorsaemden. Calvijn.D.fo.241.)
Sulcke dubbelde gheveynstheyt schrijven dees Consistorianten toe den eenvuldighen
ende waren Gode, ende maecken midtsdien daer van een hypocrijt of beveynsde
God. Wat maghmen lasterlyckers van den liefhebbende, milt-gevighen, eenvuldighen
ende waren God bedencken? meer magh worden ghesien, ghesprake
iiij.109.110.etc.ix.36.vij.142.d.

E Dat goet ende quaet in God soude zijn, ende dat hy vvil 'tgeen hy haet.
1.
Is gheen sonde willen goet, sonde willen moet qua[et] zijn. De H. Schrift tuyght
dat God gheen boosheyt en wil, Psalm 5, 5, ende dese luyden schreve[n] dat Godt
de sonde wil (vij 62.) Beyde dees willen, dats goet ende quaet, zijn dan in Gode,
ende is dees dolinghe onlydelycker als der Manicheen was. (x.54.)
2.
Want wil God de zonde (vij.62.) ende ist wa[e]r dat de H. Schrift tuyght dat God
het quade ende de zonde haet, Psalm 44, 8, 5, 5, Prov.6, 17, 16, Sap.14:9, Eccles,
15, 13, Soo wil God 'tghene hy selve haet. Is dit niet lasterlyck van den goeden,
wijsen, ende onbehoeftighen God te ghevoelen ende te l[ee]re[n]?
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F Dat Adam voor zynen val ten quaen vvas genegen.
1.
Heur leere hout inne, dat God Adam heeft ghepredestineert na z[y]n verborgen
wille ten valle, j.C, 2.) ende gheschapen, j.E, 1. om de gantse werelt te verderven,
die hout mede inne 't welck waerheyt is, dat hy oock het middel wil, die het eynde
wil, als ghesprake vij, 62, blyckt.
2.
Hier toe dient Bese seggen, dat der zonden oorsake is, der Enghelen ende der
eers[te] menschen een vrye ghenegentheyt des willens ten quaden, (F, 117.) Is dat
so, wie anders dan de goede Schepper mach o[o]rsaecke zijn van 't quade dat uyt
sulck nootlijck middel van Gode self de natuere is ingheplant?
3.
So komt de genegentheyt niet uyt Adam, maer uyt Gode self. Die niet Adam, moet
dan oock o[o]rsake zyn vande zonde ende van 'tquade. Dat schrijven dese luyden
onbedecktelyck Gode toe, ende dat is openbare Gods-lastering.

G Dat God self ende niet Adam heeft gesondight.
1.
Dit volght van selfs uyt dit voorgaende. Het komt oock over een met Calvijns
wederspreken, dat Adam goet soude zijn gheschapen (N.42.) Hy mocht immers niet
goet zyn, die voor zynen valle al ten quaden was gheneghen, s[o] Besa hier voor
heeft geseydt. Ende oock met anderen dat God ordineerde ende wilde dat hy (Adam)
soude vallen) na zyn verborghen wille ende decreet. (Besa H.f, 75, Calvijn L.iij, 23,
dist.7. Predi[s]. A.E.artic.1. ende Adams herte daer toe bepaelt ende besloten was,
H. Stur.A.Pa.112. ende dat God de wille formeert om zyn besluyt te volbrengen,
D.f.227.
2.
Die quade genegentheyt was dan in onser eerster ouderen natuere: Welcke God,
niet de Duyvel, God alleen, niet de Duyvel met Gode, soo hadde gheschapen, ende
dit buyten Adams weten, willen of toedoen.
3.
Die quade gheneghentheyt was het dootlyc veni[j]n van Adams onnosele leven.
Dat heeft dan Adam met weten ende wille inghenomen, maer God hebet hem buyten
zijn weten, wil ende werck inne ghegeven ende hem mette zonde dootlijck vergeven.
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4.
Men mach dan met gheen waerheyt segghen dat Adam heeft gesondight: maer
men moet God, als oorsaker ende werckman, de schulde met recht geven. Want God
self, ende niet Adam, heeft dan ghesondight. Dit volght nootlijck uyt dat segghen
deser Leeraren. Wie mach die van Godslasteringhe met recht ontschuldighen? meer
mooghdy lesen ende sien bewesen dat Adam niet en heeft ghesondight (xj,101, 103.
etc.) oock mede (ij.26, c.) dat Adams afkomst aen heur quaetheyt onschuldigh, maer
God schuldigh soude zijn.

H Dat God self de zonde heeft ghedaen door Adam, als door een Steen of
Block.
1.
Heur leeringhe wert van vele, niet sonder redene, gheacht voor de grontsop vander
Libertynen dolinghe. Dit merckte Beza, die so 'tschijnt om zyn meester Calvyn, ende
sich self in Calvino, te verschonen, uyt zijn meesters boeck teghen den Libertynen
verhaelt in 'tzyne (H.93.) dese woorden:
2.
Maer dese dronckene luyden, snorckende dat alle dinghen van Gode ghedaen
worden, maken hem werckman van 'tquade, ende een weynigh daer voor noch van
Iob, Achab, ende anderen ghesproken hebbende, seyt also: 'twelck de Libertynen
hoorende, &c. besluyt[e]n zy, dat de schepselen niet met allen meer en doen (H.89.)
3.
Nu hout Besa self (H.108.) zijn meester Calvijn (L.iij.23.dist.2.) Petrus Martyr
(j.13, dist.15.) Sturmius, A.112. met meer anderen vande zynen, mette Libertynen,
dat het God self doet al datter gheschiedt, ende dat God niet altoos toe en laet.
4.
Is sulck segghen Calvijns ende Bese warachtigh teghen den Libertynen, om
'tvoorschreven heurluyden segghen: soo moet oock Calvyns ende Bese voorsz. besluyt
jegen den Libertyenen, niet minder waerheyt wesen, teghen heur beyden self,
ghemerckt sy self, dat selve mede so wel leeren, als de Libertynen, so nu is
aengewesen.
5.
Wel is waer dat Calvyn daer oock by seyt ende met hem oock Besa (H.89.) datmen
daerom niet en moet imagineren dat God werckt door den booswicht, als door een
steen ofte block. Maer heur beyder seggen heeft soo weynigh machts, als der
Libertijnen segghen, H.93, om der dinghen natuer te veranderen.
6.
Want na dien sy, soo wel als den Libertynen, segghen dat God selve alles doet:
wie dat leesende ende gheloovende, magh laten (oock zyn ondancx) tegelooven, dats
meer dan te imagineren, dat Godt door Adam heeft ghewrocht, als door een steen
ende block? die doen self niet, maer worden ghedaen.
7.
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Doet het God self alles, soo dede Adam niet, maer worde van Gode ghedaen. Die
dede dan door Adam als door een steen ofte block de zonde. Dats goet Libertynsch,
dats goet godloos ende volmaeckte Godslasterischs.

I Dat God metten Duyvele soude zyn vermenget, na de leere dat Godt alles
doet.
1
Dit is het ghevolgh vant voorighe segghen Bese ende Calvini, teghen den
Libertynen, want sy beyde schrijven daer tegen ter voorschreven plaetsen, H, 89, al
dit: als de Libertynen dese dinghen van Pharao, van Iob, van Achab hooren, so vallen
sy vermetelyc toe, ende besluyten sonder verder te sien dat de schepselen niet altoos
meer en doen. Soo vermenghen sy grouwelyck alle dinghen: niet alleen den Hemel
met d'aerde, maer sy vermengen oock, Gode metten Duyvel.
2.
Na dien nu openbaer is (soo voor is aengewesen) dat Calvijn, Besa, met meer
andere voorneemste Schribenten, self mede metten Libertynen Leeren, dat God het
quade niet toe en laet, maer self doet alles datter gheschiet, ende zy beyde
voornemelijck oock het quade werck niet den mensche of Duyvel, maer Gode self
toe schrijven: dat gheschiet inde handelingen van Pharao, L.j, 18, dist.1, 2. van Iob,
L.ij, 4, dist.2, 3, H, 124, van Achab (L:j:18:dist.1, N, 55, H, 193, etc. wat moghen
de Libertynen onser tyden met meerder reden dese twee heure strenghe beschuldighers
doch antwoorden dan 'tghene volght:
3
Hout op Calvyn, Besa, Martyr, met uwe volgers in desen dus schandelyck de
vrucht uwes zaeyens in ons te schelden, ende den eersten lastersteen soo strenghelijck
te werpen op ons, die door u planten ende natten in ons is ghewassen.
4
Want na dien wy u leeringhe hooren van dat God self alles doet, sonder yet toe te
laten, oock self 'tquade niet, ende die uwe leere gheloofden: hoe mochten wy sulcx
gelovende daer beneven mede gheloven dat de mensch, ja oock de Duyvel self oock
mede yet deden, mosten wy niet nootsaeckelijc besluyten, dat de schepselen, 'twaer
mensch of Duyvel niet altoos meer en doen?
5
Ist nu so dat sulcx te houden, God metten Duyvele vermenght wat
gemeenschapheeft de gherechtigheyt met d'ongherechtigheydt, 2, Corint:6, 14, dats,
God metten Duyvel so denckt dat dese uwe waerheyt teghen ons, oock mede
waerheydt is teghen u selve, die 'tselve ons gheleerdt hebt ende 'tselve mede
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doet: ende u selfs schulde met ons bekennende, belijdt opentlijck met ons uyter
herten, dat ghy met sulcke uwe Leere den name Godes grouwelijck hier mede hebt
ghelastert.

K Dat God soude zyn een bedrieger.
1.
Ioannes Calvinus Godes Toelatinghe van 'tquade niet toe latende, brenght voort
dese text: (Ezech.14.) Ist dat een bedroghen Propheet yet voort brenght, Ick God
hebbe dien Propheet bedroghen, ende myn handt is op hem. Ghy beveelt ons te
vernoegen mette toelatinghe alleen: maer Go[d]t betoont dat zy wille ende hant
d'oorsaecke zyn. Dat schrijft Calvinus (N.55.)
2.
Heeft dan God van me[n]sch noch Duyvel niet toeghelaten, maer selve ghedaen,
so heeft selve bedroghen: dit seyt oock Calvijn. Derghelijcken schrijft hy mede van
Achab. Niet de bedroghene, maer die daer bedriegt is een bedriegher, dese seyt
Calvijn dat God is. So maeckt Calvijn: wiens vermetele waen hem heeft bedroghen,
niet God: vanden trouwen Gode een bedriegher: ende van sich self een Godslasteraer,
die Gode ontbloot van zijn getrouwe waerheyt, ende hem daer voor loch ende bedroch
op dicht.

L Dat God soude zijn gevveest een benyder van zynen Soone.
1.
In Christi salighmakende doot is quaet, oock goet gheschiet. Quaet was der nydighe
Ioden benyden ende vervolghen van 'tonnosel Lam Godes, om door zynen doode in
heur onwaerdighe grootachtbaerheydt ende weelde te blyven. Maer boven al goedt
was des goeden Gods werck int senden van dat sachtmoedighe ende onschuldighe
Lammeken onder die wreede, nijdighe ende eersuchtighe wolven, om in zynen doode
de wereldt het leven te schencken. Calvijn, oock Besa, ende andere met hem, schrijven
dit gantsche [w]erck Gode toe. Noch was de Heyden in [d]esen wyser, die ongaerne
quam aent veroordeelen Iesu Christi, dan dese Leeraren komen aent lasteren Godes,
in dit alderhooghwaerdighste ende loflijcke werck Godes.
2.
Want Pilatus wiste dat de Ioden Iesum hem hadden ghelevert uyt nijdigheyt Matt.
17.18, Maer dese Phariseen schrijven Gode mede toe dat benijden der Ioden, ende
maken Gode de oorsake vander Ioden nijdt op Christum.
3.
Waeromme dat? om liever de liefde Godes werckman vander Ioden hatelijcke
nijdt te maken: dan met waerheydt tot Godes eere God ledigh te segghen geweest te
zijn in dat quade werck te veroorsaken vander Ioaden benyden. Om dan niet toe te
laten dat Godt het quade toe laet: hebben sy niet ghelaten dat schandelycke werc te
bedrijven, van Gode lasterende hem zyns zoons benijden toe te schrijven.
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4.
Wat behoevet meer woorden. Laet God niet altoos toe, oock het quade niet soo sy
leeren: doet God self alles datter gheschiet, so zy mede leeren (j.h, 3.) ende moghen
sy niet ontkennen dat de nydige Ioden Iesum hebben benijdt: wie anders dan de
aldoende God de Uader self, heeft dan zynen lieven Sone Iesum benijdet? wie meer
dan dese lasteren Gode die self de liefde is? 1.Ioan.4.8, meer staet x.89.90.etc.

M Dat Godt de quade wille maeckt of formeert.
1.
Niemant en ontkent dat Adam heeft ghesondight, dat en mocht niet gheschieden
sonder quade wille. Oock en mochte God niet kont maken zijn barmhertigheyt ende
rechtvaerdigheyt, indien Adam niet en hadde gesondight, so dese oock doorgaens
leeren.
2.
Na dien nu God dit eynde voorschreven wilde, so moste oock God het middel
willen zo zy mede leeren, namentlijck de zonde (vij.62.) ende en mochte die oock
niet geschieden, ten waer God mede het eenighe middel tot zondighen hadde ghewilt,
te weten Adams quade wille.
2.
Dit noemt Besa des hatens oorsaken onderstroyen of voorwerpen, (H: 17:) ende
P. Martyr, iij, 1. dist.37. Sturm.A, 101 oor[s]aken gheven tot sondighen. Ende dit
komt oock wel over een met heur voorschreven, oock der Libertynen opinie, dat God
selfs alles doet, maer niets niet, oock 'tquade niet toe laet.
4.
De quade wille is van yemant gemaeckt, niet van Adam die niet met allen en moght
doen, maer van Gode, die self alles doet. Daerom schrijft Calvyn oock uytdruckelyc.
(D.227.) Dat God zyn voornemen niet en soude mogen volbrenghen door der
menschen handen, ten waer dan sake dat hy formeerde of maeckte in heur herten de
wille die voort affect of werck haet. Wie maeckte dan na Calvyns leere de quade
wille in Adam, dan God selve? wie schrijft dan meer dat teghen des goeden gods
natuyre strijt dan dese, e[n]de wie lastert in desen den goeden Godt, dan Calvyn
selve?
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N Dat God de menschen niet quaet noch verdoemens waert vint, maer maeckt
ende nootsaeckt door zyn Predestinatie.
1.
Dit was Calvijn opgheseydt soo hy self schrijft, D, f, 228, ende dat te recht soo
men mach oordeelen uyt het volgende. De verworpene zyn van eevwigheyt
gepredestineert op datse souden doen 't gheen zy nu volbrenghen, A, f.128. want
God en heeft (seyt Beza.H, f, 245, ende I.cap.iij.prop.v.3. Vrsin.M.f.425) de ghene
diet hem belieft heeft niet alleen ter verdoemenisse maer oock tot oorsaken ende
middelen van dien ghepredestineert, vij.62. ende het en betaemt niet de voorbereyding
tot het verderf tot een ander oorsaecke te trecken dan tot den verborghen raet Gods.
Calvijn, L.iij.boeck, 23, cap.j.Dist.
2.
Nu leeren sy de middelen ende bereydingen te zyn gheweest de zonde, vij, 62,
a.xj, 107. ende Adams val, die God ghewilt heeft ende door synen wonderlycken
raedt gheschiedt is. Calvijn L.iij, 23, dist.7, dist.8, Besa H, 75, 77, T.37, Stur.A, f,
115, 112, P. Martyr. Clas.j.loc.14, dist.42, etc.clas.iij, loc.1, dist.37, Predican.A, E,
artic.j. oock het scheppen Adams met sodanige conditie dat hy door zynen val terstondt
de gantsche wereldt soude verderven: Calvijn N.f, 41, L.iij, 23, Dist.4, dist.7, dist.8,
Beza H, fol.39. Ordinerende alsoo met zynen raet ende wille, dat daer menschen
geboren worden die van des moeders buyck aen sekerlyc ter doot zyn overgegeven,
Calvijn L.iij, 23, dist.6, dist.7, daerom oock de kinderkens haer verdoemenisse met
brenghen van moeders buyck, Idem L, ij, boeck, j.cap.Bullinger Q, iij, serm.x.f, 135,
8, dist:
3.
Ende dit alle soo sy oock leeren, uyt een grouwelyck oordeel, L.iij, 23, 7,
onschuldelijck als die noch niet en konden het oordeel des doots verdienen, dewyle
sy noch niet en waren, Calvijn L.iij, 23, dist.3, ende noch quaet noch goet konden
doen eerse gheboren zyn, Predi. A, a, f, 45.
4.
Dees hebben des Scheppers ordening ende moghende wille moeten volghen. Sijn
sy sondigh, quaet ende verdoemelijck, wie anders dan God heeft sulcx in heur
genootsaect door sodanighe Predestinatie? want wat vermagh 'tkrancke schepsel
teghen d'Almogende Schepper? In d'ongeboornen macht stont het immers niet van
een rechtschapen of verdorven Adam, van goede of quade natuyre gheboren te
werden? Die niet en was, noch yet konde doen, moght die yet misdoen of verschulden?
(ij, 29.)
5.
Merct noch tot het voorschreven de nootlycke vruchten of ghevolgen vander
verwerpelinghen voorbereyding ter verdoemenisse die zy stellen, als namentlyc de
quaetheyt der bedorven natuere (A.f.91, 32, 38, L, ij, boec j, cap.dist.8, xiij, ij, h, 7.)
in het welcke sy door de Predestinatie vallen (Cal: L, iij, 23, dist:8,) waer door zy
van natuyren geneyght zyn God ende den naesten te haten, Cate.5, als quade boomen
die gheen goede vruchten voort brenghen en konnen, (O, iiij, f, 19:) want haer natuyre
niet is dan enckel zaet der zonden, Predicant, siet xiij, ij, h, 7: ende Calvijn, ij, 26,
c. Ia soo heel quaet van natuyren verdorven, onbequaem ten goeden, dat zy de kennis
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Christi niet vaten noch aennemen moghen, Pred.A, C:cap:ij:H, f, 234. Ia noch willen
noch konnen. A, E, art.x, ghesprake, ij,17.
6.
Soo dat dees menschen door tweevoudighe nootsakelyckheydt sondighen, d'eene
uyt het ghevolgh des verwerpings nootsaeck, d'ander uyt nootsaeck vande bedorven
natuyre, H, Stur, A, f, 38, A, B, f, 34, L:iij,23:dist:9.
7.
Daer by leeren sy noch dat God heur verlaet, 3, Ursi: M:431, B: Martyr:Clas:iij,
loc:j:dist.37, Calvyn, C, 14:dist:36, A, E:artic.iiij. zyn hulpe ontreckt:A:f, 99, 111:j,
I:cap:v, prop:vij, L, iij, 24, dist:12: heur verblint ende onverstandiger maect, M, f,
431, A, 123, L, iij, 24, dist, 12. I, cap.v, prop, iiij, nootsaeckelyck verhart,
M:f:431.B.iij, j, Dist.37, A, 105, etc, Ter dolinghen schickt, Mf, 64, D, f, 226, 227,
Bekeerings gave weygert, A, C, cap, ij, al zynse willigh ende bereyt, L, iij, 24[,] dist,
13. Het Evangelium bedeckt, Christum niet voor draghen laet, noch heur niet en
roept: A, C, cap, j, Beza, I, cap, iiij, prop.x, Calvyn N: Pag, 46, Predikanten, A, E,
artic, viij, dan onkrachtelyck ende niet na het voornemen, Ia, heur niet en ontfermt
A, a, f, 47, ende Satans tyrannye overlevert A, f, 105, E, f, 41, H, f, 113, Alsoo datse
niet moghen niet (dats laten te) sondighen A, f, 126, ghemerckt zy den noot tot
sondigen niet en konnen ontgaen, dewyle hen deur d'ordeninghen Gods sulcke noot
opgeleyt wort, Calvijn L, iij, 23, dist, 9.
8,
Is dit alle sulcx als dees schrijven, wie anders dan God, die d'onschuldighe
menschen al van eeuwigheyt sonder aenschou van heur misdaet ghepredestineert
heeft ter verdoemenisse ende der selver ooraken, dan die daer ordineert de onnosele
menschen van soo verdorven natuere gheboren te werden, darse de verdoemenisse
van moeders buyck brenghen, ende oudt werdende nootsaeckelijck niet dan quaet
ende gheen goedt doen moghen, ende die daer by noch niet alleen weygert zyn
ghenade (sonder welck sy niet goets vermoghen) maer oock verblint, verhart, ter
doling schict, ende Sathan overlevert, so datse in quaetheyt moeten volharden, wie
anders segge ic noch maeckt na dees leere, de mensch quaedt ende verdoemelyck,
dan god die heur sodanighe noot tot sondighen op leyt? ende diese door
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aengheboorne broosheyt bequaem heeft ghemaeckt tot het verderven? (Calvijn N.f
50.) ende wie lastert ende b[e]schuldight van felheyt ende grouwelycke tyrannye,
teghen des goedertieren Gods barmhertighe natuyre, den goeden ende ghenadighen
God, dan sodanighe, Leeraers met sulcke heur verdoemelijcke leere? siet meer
vij.159.136.xj.62, 64, 68, 98[,] 190, 216.x.56. ende ghesprake v, ende vj.

O Dat God fel soude zijn.
1.
Wel leestmen inde Godlijcke Schriftuyre dat God zynen gedreyghden straf niet
en heeft volbracht aen den genen die van sonde sich onthielden, of vande sondaren
die het sondigen verlieten, als bleec aen den Heydenschen Koningen met heur volck
Abimelech, Genes.20, 3. van Ninive, Ionas 3.4, 4.11, ende aen den Koning Ezechiam,
4.Reg.20, 1.5. Maer nerghens wert inden gantse Bybel ghelesen dat God een eenigh
mensch boven zijn ghegheven Wet of dreygement heeft ghestraft.
2.
Noch al vele min vintmen inde heylighe Schrift, dat de barmhertighe God oyt een
onschuldighe met quaetheyt of metten doot der zielen heeft ghestraft, maer daer
teghen verklaert God self dat hy oock der zondaren, veel min der onschuldigen doodt
niet en wil maer dat zy heur bekeeren ende leven Ezech.18. ende 33.
3.
God hadde ghedreyght onsen Uader Adam niet eenighe zijnre kinderen, veel
minder al zijn nakomelingen den doot, niet den eeuwighen doot, soo dat nu fellyck
dichten dese Leeraren.
4.
Die leeren oock self mede dat Adam sich bekeerde, gheloovigh was, ja oock
herboren, Delfsche Predicanten ij.ant.77, 79, ende H. Bulling.oorsp.der dwal.ca.5.
zijnen val gebetert was. Soo hadde God na zijn woordt Adam de sondaer self den
ghedreyghde straf van de doot ende verderf zijnre zielen al afghenomen ende
ghebetert, so P. Martyr, iij.4, dist.73. ende Musculus Dusamus (Com. in
Genes.cap.5.quest.3. oock H. Bullinger.Q.deca.iij.Serm.x, f 140. heur eygen
Hooftleeraren leeren, ende Calvyn self, dat so waer God de schulde quyteert, dat hy
daer ooc teffens de straffe wech neemt, Com.Ezai.38, 17, 18, 19, 22.33, 24, Item H.
Bullinger, Q.deca.v.ferm.v.fol.2143, 3, oock Predicanten achter A, B.
5.
Daer beneven leeren die mede, dat Godt die eenighe sonde des bekeerden zondaers
Adam die self hadde ghesondight, sparende alle zyne nakomelinghen ten eeuwighen
doode heeft veroordeelt, ende daerom oock noch soo schrickelijck vertoornt (soo de
Catechismus leert vraghe 10.) niet alleen tydtlyck, maer oock eeuwelijck wil straffen:
soo (die seyt, dat hy God ghesproken heeft, 't welck onwaerheyt is, want men inde
gantse Bybel sulcx niet en bevint vande straf over Adams zonde ghedreyght of
gheschreven te zijn.
6.
Immers Calvyn, als de voorneemste deser felle leere heeft stoutelyck derren
veroordeelen ontallijcke veele kinderkens, O fel Pharaonisch ende Herodiaensch
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Oordeel? ende gheseyt: dat God d'onnosele vrucht van der moederen borsten af stort
inden eeuwigen doodt, N.105, ende L.iij, 23:dist:3, ende dist.6: dats Calvyns felle
opinie, in syn menschelycke dool-schriften, maer nerghens de goedertieren Geest
Godes, inde ware Godlycke Schriftuere.
7.
Na dien dan kenlyck is wat God Adam heeft ghedreyght in zyn Wet, ende niet
zijn afkomst, dat God der sondaren doot niet en wil, dat hy Adam den sondaer self
de straf van zynre zielen quaetheyt ende doodt heeft af genomen, na dient oock
felheyt is boven den Wet te straffen: ende sodanige Leeraers leeren dat God buyten
ende boven zyn selfs Wet: den sondaer self onghestraft latende, al des boetvaerdighen
onnosele kinderen ten verderven ende eeuwigen doot der zielen heeft veroordeelt
ende voor 'tmeerdeel noch straft: wie sal moghen ontkennen dat alle sodanighe
Leeraren, als kindern heurder fellen helschen, niet des barmhertighen Hemelschen
Uaders, den selven van zyn ghenade ontbloten, met vreemde felheyt bekleden, ende
Gode grouwelyck lasteren? ij.47.54.c.vj.88.ix.38, f.x.56.xj.240.c.

P Dat God hatelyck is.
1.
Haet is een veroude of inghewortelde toorn. Dese wort inden mensche ghebooren
uyt een waen of weten dat yemant een ander, of ons self onrecht doet. Nu en mach
niemant twijfelen al wilde hy oock, dat de ghene ons of een ander onrecht doet: die
belooft heeft sulcx, als hy doet, niet te doen.
2.
Dat God self heeft belooft, dat de zoone des Uaders misdaet niet en sal draghen:
insghelijcx door zijns beminden soons bloedigh losgelt quytinghe van schulden,
versoeninghe zyns toorns, ende mitsdien volkomen wechneminghe des strafs, tuyghen
by na alle bladen ende elck bysonder der Godlycker schriftueren.
3.
Daer teghen leeren nu veel Leeraers, dat al het menschelijcke gheslacht om Adams
eenighe sonde noch leyt onder de Goddelycke toorn ende den eeuwighen doodt, ende
daer en boven dat God tegen zijn beloften na de voldoeninghe zyns zoons aen den
kruyce ende volle betalinghe des hantschrifts, die eens te vollen betaelde schult voor
alle des werelts sonden, noch onophoudelijck so strenghelyck eyscht: dat hy verde
het meerdeel van Adams kinderen daeromme noch schrickelyck vertoornt,
grouwelycken straft aen haer zielen, so met nootlycke quaetwordinghe, als met
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verwerpinghe ende veroordeelinghe ten eeuwighen doode.
4.
Dit alles moeten alle menschen voor onrecht houden, niet alleen na den Wet der
naturen, behelsende Wet ende Propheten, maer oock na inhouden vande gantse Schrift
selve, ghetuygende, so van dat God elck sal vergelden na zijn eyghen wercken, als
[o]ock mede dat Christus onse schuldt op sich ghenomen, den Uader te vollen betaelt,
ende midts zijn versoening den toorn gants wech ghenomen heeft.
5.
Sodanighe versierde ongherechtigheydt Godes, brocktmen den kinderen, midts
heur Catechismus, van joncx op in heur Pap. Wat mogen desselven gelovers anders
bedecktelijck inder herten van God doch gevoelen, dan dat hy onrechtvaerdigh is
ende fel? wat vrucht mach sulcx doch anders voort brenghen (weer sy willen dan
niet, dan een vyantlijcke thoorn teghen Gode?
6.
So wortelt die van joncx op in heur herte. Die wast allencxkens tot een ware hate
Godes, ende maeckt Gode metter tijdt soo hatelijck in heur oordeel, dat sy inde
outheyt door die ingheswolghen valsche waen, nu als by na door ghewoonte een
natuyr zijnde geworden, uyt sulcken self ghemaeckte natuere gheneghen zyn om
Gode ende heur naetsten te haten.
7.
Dit en ontsien sy heur oock niet opentlijck teghen de gantse H. Schrift te leeren
in heur Catechismo, (artic.5.) die in plaetse van den menschen van joncx op te leeren
Gode recht kennen ende lief hebben: de selve inne planten dese hatelijcke ende
Gods-lasterlijcke logen, dat de lieflijcke God des Hemels hatelijck soude zijn.

Q Dat Godes kinderen eerlijcker zyn dan God self.
1.
Eerlycker is eens anders, dan eygen nut te soecken. Het eerst komt uyt liefde,
'tander uyt begheerte. Liefde heeft lust haer van anderen te laten ghenieten, ende also
ghevende, anderen nut te zijn: maer begheerte wil van anderen ghenieten, ende
ontfanghende haer selfs nut zyn, ende ware lief[d]e stort haer self uyt voor anderen,
als een overvloeyende altijdt springhende fonteyne. Daer teghen is begheerte
behoeftigh als een ghespleten back onder een spring-aders uyt vliet staende.
2.
De Liefde inde ware kinderen des waren Godes en soeckt niet haer self of dat haer
nut is, (1.Corint.13, 5.Philip.2.4,) levende niet haer self, maer voor een ander, Rom.14,
7. maer God, die self der liefden overvloeye[n]de fonteyne is, 1, Ioan.4.16. ende
oorsprong der menschelijcker of zijnder kinderen, liefde wert de liefdeloose ende
behoeftighe begeerte ende eygen soeckelyckheyt toegheschreven als of die voor zijn
volmaeckte goetheyt behoorlyck ende wat eerlycx waer.
3.
God schrijft Sach. Ursinus (N.pag.425. behoort meer zijn eere te soecken dan der
menschen saligheyt. Wat is dat anders gheseyt, dan dat God meerder [e]eren dan de
menschen der saligheyt behoeftigh is? Godes kinderen zijn inde liefde, soo rijck van
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alle ware goeden, dat sy nu voorts meer niet alleen heur eere niet, maer Godes eere,
psa.113.1. ja oock soo saligh, dat sy heur eyghen saligheyt niet en soecken.
4.
Daer teghen maeckt soodanighe Leeraer met zyn aenhang God, die self de
saligheydt is, Psal.26.1. ende die volkomen oorsprong aller goetheyt, eerlyckheyt
ende heerlijcheyt so behoeftigh, onsaligh ende ghebrekigh: dat hy meer zyn eere:
(daer van hy overvloeyet) dan der onsaligher menschen, die noch self eerloos,
liefdeloos, ende onsaligh zijn, saligheyt, ja oock metter selver onverschulde
verdoemenisse, L.iij.23.dist.8.H.77.B.1.14.dist.42.A.112.xj.117.j.49. behoeft ende
behoort te soecken.
5.
Dat is nu wel een schandelijcke eere, die sulcke eerloose schoolmeesteren des
alwijsen Godes onbehoorlyck Gode bestaen te leeren, dat hy die meer dan der
menschen saligheydt behoort te soecken: ende daer door Godlasterlijck den kinderen
Godes eerlycker dan Gode self, pogen te maken, ende hem t'ontbloten van zijn
eygentlijcke eere ende goetheydts natuyre.

R Dat God onwys is.
1.
Wijsheyt en doet niet vergeefs noch min dat teghen haer voornemen is. Uergheefs
is als niet en wort 'tgheen men eenig werck om doet. Teghen het voornemen is 'tgheen
recht anders valt dan des werckmans voornemen is 'tgewrochte te doen worden.
2.
God heeft den menschen 'tgebodt der liefde ghegheven. Waer toe? op dat sy 't
selve ende daer in d'andere syne gheboden souden onderhouden. Want liefde is des
Wets vervulling, Rom.14.11.
3.
Dat gebodt der liefden en magh hier (daer men gheboden heeft, maer na die leven
niet) niemant onderhouden, soo de Consistorianten leeren ende bysonder Calvinus.
4.
Want die daer en boven noch schrijft dat God self sulcx, door zijn dispensatie of
schicking, C.iij:94: belet.
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5.
Dat ghebodt vander liefden heeft God dan te vergeefs ghegheven. Dat is onwijsheyt:
te meer noch soo God self belet ghedaen te worden, 'tgeen hy ghebiet datmen sal
doen.
6.
Boven dien dreyght God des Wets overtreders den do[o]t: die wort oock ghebooren
vande zonde, de welcke is des ghebots overtredinghe. Magh nu, so Calvijn met de
syne leeren, niemant de Wet der liefden onderhouden: soo brenght der liefden Wet
allen menschen inder doot. Die zijn nochtans al ten leven gheschapen, schrijft Calvyn
self mede, C.vij.20. immers tot d'eeuwighe saligheyt, so Petrus Martyr schrijft
(B.ij.1.dist.29.)
Soo valt dit werck Godes vant ghebodt gheven der liefden niet alleenlyck heel
vergeefs, maer dat meer is, oock gants teghen Godes voornemen, ende dat noch door
dien God self belet, 'tgeen hy daer door wilde doen worden, dat is onwijsheyt, die
schrijven dese onwijse Leeraers, onwijslijck, immers oock Godlasterlijck Gode toe
die self de wijsheyt is, noch vj.90.vij.54.a.b.

S Dat God niemant en leert.
1.
Met moet bekennen mede, dat de gheboden van Gode vergeefs sonden zijn
ghegheven, soo God self den mensche niet en leerde. Daerom schrijft Calvyn, oock
recht uyt Augustino dese woorden, L.ij.3.dist.7. Daerom als God leert, niet door de
letter der wet, maer door de ghenade des geests: soo leert hy also, dat een yeghelyck,
niet alleen bekennende en zie dat hy gheleert heeft, maer oock willende begheere,
ende doende volbrenghe.
2.
Calvijn schrijft mede, K.1.Ioan.3.9. dat God ons leert, niet alsoo dat wy het
sondigen moghen laten, maer dat des heylighen Gheests beweginghe van soo grooter
kracht is, dat hy ons nootsakelycken hout in een vaste ende al aen een geduerige
onderdanigheyt des rechtvaerdigheyts. Dat zijn al tsamen Calvijns woorden, ende
oock in allen stucken met Godes beschreven woort ghelijcksinnigh.
3.
Maer niet rechtsinnigh schrijft hy wederom erghens (U.cont.Piggium.fo.47.) dat
by niemant sulcken leerling Godes hier niet en mach wesen. Waer by weet dat
Calvijn? Om (seyt hy) dat God gheseyt heeft dat niet te sullen doen.
4.
Dat en wort inde Bybel nerghens ghelesen, ten waer dan by Ioannem (1.Ioan.2.27.)
ende ten is niet nodigh dat u yemant leere, maer soo u zyn salvinghe leert, van allen
dinghen, is het waer. Item by den selven, als Evangelist, Ioan.16.15, maer als de
gheest der waerheyt sal komen, sal hy u in alle waerheyt leyden. Uan ghelijcken by
Ieremiam Ierem.31.31.32. ende anderen meer, daer men het platte teghendeel mach
lesen.
5.
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In welck strijdigh segghen Calvini, niet alleen teghen sich self, maer oock teghen
de Godlijcke Schrift, hy zyn verwerde stouticheyt opentlijck bethoont: ende daer en
boven noch die vertwijfelde lasteringhe Godes, dat god selve teghen zijn beloften
soo ontrou, ende onwarachtigh is, dat hy selve gheen mensche en leert: maer dat
oock hy Calvyn self, oock alle zyne Leeraren niet en zijn dan geesteloose
letterknechten, als mede menschen wesende. Soude dat niet wel mogen zijn een ware
lasteringhe teghen Calvinum ende al zijn navolgeren?

T Dat God logenachtich soude zyn.
1.
Inde naest-voor aenghetoghen Schriftlijcke sproken, behalven meer anderen, blyct
onloghbaerlijck, dat god belooft den zynen self te leeren. Petrus Martyr schrijft,
iij.3.dist.8. datse gode, so veel aen heur staet, loghenachtigh maecken: die daer
twijfelen aen Godes beloften.
2.
Die wederspreeckt Calvyn openbaerlijc, soo hier naest voor is ghesien, dats
ongelijck veel arger, dan daer aen te twijfelen. Calvyn maeckt dan, voor so vele in
hem is Gode loghenachtigh. Dat is Gode van zijn eere te o[n]tblooten ende met
schandelijcke lasteren te bevlecken ende onloghbare gods-lasteringhe bedrijven. Siet
oock x.14.b.etc.

U Dat God onrechtvaerdigh soude zyn.
1.
Hier af is wat verhaelt hier voor (j.P.1.) int verhael dat god de soon seyt niet te
straffen om des Uaders misdaet. Al waer mede geseyt is int kort, dat Christus boven
dien noch in allen ghevalle den vader te vollen heeft betaelt, voor de schulde, niet
alleen van Adams zonde, maer oock van alle des werelts sonden.
Mede is daer ghesien der Consistorianten leere te zijn, dat god noch het meerdeel
van Adams kinderen noch grouwelijc straft met d'eeuwighe doodt, oock om Adam
heur alder vaders sonde, soo sy oock mede opentlijck leeren in heur Catechismo,
vrage 10.
2.
So sy nu niet willen segghen tot lasteringe Chrisit, dat hy den vader niet en heeft
betaelt ten vollen voor Adams ende voor alle des werelts sonden ende schulden, ende
Christum midtsdien des werelts salighmaker te wesen lochenen.
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4.
Wat sullen sy anders moeten doen, dan God den Uader openbaerlijck lasteren,
e[n]de seggen dat hy onrechtvaerdigh is, doende sich noch altijdt weder van nieus
de vol betaelde [s]chulde Adams telcken weder betalen, midts de verdoemelijcke
straffe vander zielen verdorvenheyt ae[n] allen Adams kinderen, met sampt de
eeuwighe doot van verde het meerdeel van Adams afkomste?

W Dat God ongestadigh of veranderlyck soude zyn.
1.
Dat God Adam van eeuwigheydt heeft willen begaven met sodanigher vryheydt,
dat hy macht hadde na willekeure omme te moghen staende blyven, of te mogen
vallen, schrijven oock selve de voorbarighste Leeraren der Consistorianten, soo men
heeft moghen sien aenghewesen te zijn, hier voor, j.K,1.
2.
Insghelijcx heeft men daer mede (j.K.2. moghen sien de plaetsen daer eenige der
selver oock schrijven by Gode van eeuwigheyt al te zijn ghepredestineert dat Adam
soude vallen.
3.
Sal sulck segghen der constistorianten beyde waer sijn, so moet het een voor ende
het ander na by Gode zijn ghewildt, ghepredestineert of geordineert, so sy dat noemen,
want te moghen st[a]ende blyven ende nootsakelijck te moeten vallen zijn soo
strijdighe saken, dat die beyde teffens op een selve tijt niet en moghen ghewilt,
voorghenomen ofte besloten worden,
4.
Heeft God dan van eeuwigheyt ghewilt dat Adam vrye macht soude hebben om
te moghen staende blyven, soo sy leeren: soo en heef[t] God niet van eeuwigheyt
ghewilt dat hy soude moeten vallen, maer heeft sulcx daer na eerst ghewilt, maer so
God oock van eeuwigheyt heeft ghewilt dat Adam soude vallen: so heeft God eerst
namaels, ende niet al van eeuwigheyt ghewilt, dat Adam macht soude hebben ende
willekeure om te moghen staende blyven.
5.
Hoe dat het van beyden oock sy ende welcke wille den voorgang soude moghen
hebben ghehadt: men sal niet moghen lochenen, of God en soude moeten ghewilt
hebben eerst aldus, ende na also. Dit waer ontwijfelijcke onghestadigheyt versiert
inden onveranderlijcken eeuwighen Gode, daer voor noch na by en magh wesen,
'twelck te segghen strijdt teghen de gantsche Schrift ende Gods natuyre, ende is een
schandelijcke Godslasteringhe.

XDat God roeckeloos met Adam heeft gehandelt.
1.
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Dese Gods lasteringhe wert bewesen uyt heur Leere dat God al van eeuwigheyt
hadde ghewilt dat Adam niet goet soude blyven. Maer door Adams val hem den
wech te openen om zyn barmhertigheydt ende rechtvaerdigheydt tot zyner eeren kont
te maken.xj.107.iij.51.j.39. Adam most dan vallen, sondighen ende quaet worden.
2.
Haer Leere hout mede dat Adam vrye macht van Gode was ghegheven, oock om
staende te blyven, Ia dat noch meer is, dat Adams natuyr moghte ende wilde
volbrenghen 'tgheen God van hem eyschte, dat was Gode ghehoorsaen zijn, niet
sondighen ende goet blyven. (a.5.11.12.iij.66.a.ix.9.56.b.xj.41.42.F.20.)
3.
Ist nu roeckeloosheyt datmen onberaedtsaem yet doe of late, als int wilde, ende
onvoordachtelyc so het in desen is, van dat God te voren al wilde dat Adam soude
vallen, ende hem oock vry liet om staende te blijven, hy sal waerlijck al roeckeloos
moeten wesen die niet en merckt dat sodanighe[e:op zijn kop en omgekeerd] Leeraren
Godes voorsienigheyt in desen ver[m]etelyck lasteren, van roeckelooselyck met
Adam ghehandelt te hebben.

Z Dat God oorsake is vant quade of zonde.
1.
Dit hadde Calvyn den Libertynen aengheteghen heur leere te wesen, in zijn
boecxken teghen den Libertynen, (A.G.cap.14, fo.91.) so Besa mede verhaelt, H.93[.]
om wat redene? om dat sy snaterden dat alle dinghen van Gode gheschieden.
2.
Sulck besluyt ende segghen van Calvino ende Besa tegen den Libertynen, is
waerheyt: 'tSelve is dan mede waerheyt, teghen alle de ghene, die mede segghen dat
alle dinghen van Gode gheschieden.
3.
Dat segghen alle de ghene die daer seggen dat God niet altoos toe en laet, ooc der
menschen quade wercken niet, maer dat Godt selve alles doet datter gheschiet. Dit
schrijft Calvyn, L.j.18.dist.j. ende Besa, H.108. somen Kalvini segghen mach sien,
(x.55.57.59 61) ende Bese woorden|(ix.101.)
4.
Ende noch: wat God wilde heeft [h]y ghedaen in Hemel ende Aerde, Psalm.[1]34.6.
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Iob 23.13. de Calviniaensche predestinatoors schrijven dat God de zonde wil
(vij.6[3].xj.147.) soo heeft God de sonde gedaen. Wie wat doet of werckt, is die niet
Autoor ende werckman van sulck werck? Calvyn ende Beza maken dan metten
Libertynen, ende die met sodanighe Leeraers Gode oorsake vant quade of zonde.
Ende dit bekent oock P. Martyr. Te weten: dat God de zo[n]de wil ende eenigherwys
Authoor is vande zonde. (B. Clas.3.loc.1.f.237.) twijfelt dan ooc yemant: dit siende:
dat Calvyn, dat Besa, Martyr, ende heuren aen hang Gode lasteren?
4.
Daer aen twijfelde, nu acht Iaren ghelede[n], int Synodo tot Mi[d]delburgh een
vande twee Raets-Heeren, Commissarien aldaer, die: hoorende Caspar Coolhasen
antwoorden: dat hy vande Predestinatie niet en konde ghevoelen, als Calvinus: want
God een oorsake der sonden gemaeckt soude worden, daer teghen antwoorde dat hy
ooc Calvini boecken wel hadde ghelesen: maer met eenen woorde sulckx daer inne
niet en hadde ghevonden. Daer toe doende, dat de ghene die sulcx soude willen
segghen, daer de Schrift soo opentlyc teghen spreeckt vervloeckt moste zyn. Dit
leestmen int kort eenvoudigh etc. verhael ghedruckt tot Dordrecht (Anno 1582.pag.61.)
5.
Of nu die Raets-Heere al Calvini boecken wel, dats aendachtelijck ende met een
onpartydigh oordeel hadde ghelesen, en weet ick niet: maer weet wel dat ick daer
inne sulcke Godlasteringen so veel ende grof hebbe ghelesen: dat ick teghen alle die
willen: bereyt ben, sulcx krachtelijck ende warachtelijck uyt Calvini boecken te
bewijsen, so yemant des aengaende onvernoeght blijft, mette selve Godslasteringhe
daer inne te wesen, hier nu bewesen, ende voren j.M.4.

AA Dat de mensch beter van naturen dan God self soude zyn.
1.
Quade menschen souden oock heur kinderen gheen quade, maer veel eer goede
gaven willen gheven, Matt.7.9. noch gheen natuerlijck moeder en so[u]de heur kint
niet moghen vergheten, sonder heurs lichaems soon te ontfarmen, ende of sy dat al
mocht vergeten, soo en sal ick uwer niet vergheten, Isa.49.15. Dat sprack God tot
het I[o]odtsche volc niet onnosel, niet oprecht, maer een sondigh ende boos volck
wesende. Dat tuygt de H. Schrift vanden goeden, lief-hebbenden ende bermhertigen
waren God des Hemels.
3.
Recht anders van aert is de helsche Godwant die so hy's vermochte, d'onnosele
suyghelinghen van haerder moederen borsten soude afrucken, ende storten die in
ontallycker menighten, in d'eeuwighe verdoemenisse dats in zyn helsche ryck.
N.105.L.iij.23: dist.6:
4.
Dit felle, moordelijck ende wreede werck, des Helsche Duyvels aert toonende,
schrijft Calvinus toe den bermhertighen Godt des Hemels met uytghedruckte woorden,
niet min grouwelyck dan Godlosterlijck. Ende dit dient wel om 'tvolck geneyght te
maken om Gode te haten (Catech.vrag.5.) als een grouwelijcke Tyran: door welck
lasterlijck ghevoelen van Gode Calvyn self gedrongen is geweest te schryven: dat
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sulck oordeel Godes, te weten int verdoemen, oock der kinderen: een grouwelyck
oordeel is, L.iij.23.dist.7. wie soude dan voor sulcken grouwelijcken Gode niet
grouwen?
5.
So maeckt Calvyn niet alleenlyck den natuerlycken menschen beter dan Gode,
maer maeckt (dats argher) den menschen goedt maer Gode quaet van aert. Dat is
Godt te recht ontblooten van zyn goetheyt ende eere, ende hem bekleden met boosheyt
ende schande.

Ac Dat God der onnooselen doot wil.
1.
Dit blyct uyt het voorgaende, want Calvyn noemt self daer de vruchten onnosel,
die hy schryft dat God afruckt vander moederen borsten, ende inden eeuwighen (dats
gheen tydtlycke) doot stort, N.f.105. die het oordeel des doots noch niet konden
verdient hebben, &c, L.iij.23.dist.3 Ist ghenade den dootschuldighen het leven te
schencken: het moet wreetheyt zyn den onnoselen te dooden, ende dat noch met een
eeuwighe doot. Dits Calvyns tuyghenis van Gode.
2.
Tuygt de Godlijcke Schrift dat ergens? nerghens. Wat dan? dat God des sondaers
doot niet en wil. Ezech.12.23, 33, 11. die des sondaers doot niet en wil. Soude d[i]e
der onnoselen doodt willen? die des Godloosen bekeeren ende leven wil Ezech.33.11.
soude die der onschuldighen doot willen?
3.
Daer sietmen Calvyns ende des H. schrifts ghetuyghenissen van Gode plat strydigh
teghen malkanderen. Beyde moghen sy in't voorschreven heur tuyghen niet waer
wesen. Is Calvyns segghen hier waerheyt: so pryst de H. Schrift Gode met een
versierde genadigheyt. Maer pryst de H. Schrift hier inne inder waerheyt van Godes
ghenade: soo lastert Calvy hier waerlyck Gode, die hem valschlyc toe schryft felle
wreetheyt, die heel strydigh is van des goeden G[o]ds goedertieren natuere.
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AB Dat God self in zijn self oogen een grouwel soude zyn.
1.
De H. Schrift seyt: die den godlosen recht spreeckt e[n]de de rechtvaerdighen
verdoemt, die zijn alle beyde den Heere eenen grouwel, Pro.17.15.
2.
Nu leeren de Constistorianten: dat Godt schrickelijck vertoornt over de
aenghebooren sonde, ende die tydtlijck ende ee[u]wigh wil straffen, Catech.10. Ende
dat God alle menschen hier straft met de alderquaetste natuere datse gheneyght zijn
om God ende den naesten te haten, Cat.5. ende dat God d'onnosele suyghelingen van
heure moeders borsten af ruckt ende die in ontallycker menichte inde eeuwige
verdoemenis stort. Calvijn.N.fo.105. ende dit alleenlijck om der eerster voorouderen
sonde int Paradijs, 'twelck een grouwelijc oordeel over den kinderen is.
(L.iij.23.dist.7.)
3.
Leeren oock voorts aen d'ander zyde dat de rechtschuldige Adam ende Eve heur
misdaet vergheven is, ende datse ghelovigh, wederboren, saligh ende van God
gerechtvaerdight zijn (vooren O.4.) Soo dat Godt na dees grouwelycke leere de
onschuldige ziele[n], die niet moeten sterven, ten doode veroordeelt, ende wederom
de rechtschuldighe, die niet souden leven, ten leven oordeelt, Ezech.13.19. Den
godloosen vry sprekende ende den onnoselen verdoemende, (Prov, 17, 15.) welcke
stucken beyde Gode een grouwel syn, ende daeromme godslasterlijck leeren dat,
strijdigh zijnde teghen Gods rechtvaerdigheyts natuere, hem in zijn selfs ooghen een
grouwel soude maken.

AC Dat God de zonde vergeeft inde schijn, ende de verdoemelycke straf noch
na hout op d'onschuldige.
1.
Dit volght uyt het voorgaende van dat God schrickelijck vertoornt over die
aengheboorne sonden ende door een rechtvaerdigh oordeel tydtlyck ende eeuwigh
wil straffen also hy ghesproken heeft: waer toch? ende dat de natuere so verdorven
is dat wy gheneyght zyn God e[n]de den naesten te haten, tot straf vanden val ende
onghehoorsaemheyt Adams ende Eve int Paradys, etc. A.d.Cat.5.7. Welcker sonde
zy oock leeren dat henluyden self vergheven is gheweest, als sy hoopten opten
beloofden Messias, dat hy (Adam) gelovigh was, etc. (j.O.4.voren.)
Nu leeren dese oock mette H. Schrift, dat God ghesamentlyck mette straffe de zonde
vergheeft (j.O.4.) uyt doet als een nevel Isa.44.22. achter zynen rugge werpt, Isa.38.17.
sonder inder eeuwigheyt te willen gedencken, Ierem.31.34. ende dat het strijd en
soude tegen alle reden dat God de straffe der voorleden sonden vanden bekeerden
zondaer selve langhe vergheven hebbende, noch na houden soude.
(Com.Calv.Isa.33.24.19, 22.Insti.C.ix.48.)
4.
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Is dit waer, hoe magh de voorsz. leere des Catechismi waer zijn dat God den
sondaer Adam, selve de zonde ende verdoemelijcke straf ghesamentlijck verghevende
ende afnemende noch so verdoemelijck na hout op al des selfs onnosele afkomste?
ende die daeromme hier alle met een quade verdorven natuere straft ende
d'aengheboren sonde eeuwigh wil straffen? de kinderen van moeders borsten daerom
af rucken ende in d'eeuwige verdoemenis storten? Calvijn N.f.105. als van moeders
buyck aen lekerlyck ter doot overghegeven zynde? L.iij.xxiij[.]dist.6. oock ij.j.dist.8.
eerse noch konden het oordeel des doodts verdienen? L.iij.23.dist.3. zijn dat niet
grou welijcke straffen lasterlijck versiert van Gode? die self des sondaers doot niet
wil, maer dat hy sich bekeere ende leve? Eze.18.32. die daer ghetuyght dat de
ongoddelyckheyt van den ongoddelycken hem self niet en sal letten in wat dagh hy
bekeert, &c. Ezech.33.12. ende soude eens eenighen vergheven sonden alle
d'onschuldighe afkomst tot verdoemenisse zijn? wie hoorde oyt grouwelijcker leer?

AD Dat God zijn gemeynte meer verlost van 'tgoede dan van 't quade.
1.
Goet is Godes straffinghe, want sy i[s] rechtvaerdigh, ende komt uyt liefden,
psal.118.71. H[e]br.12.6. sonderlinghen voor zijne uytverkorene, want s[o]danighe
dient alle ding ten besten. Titus 1.15.
2.
Maer der zonden materie of stoffe, dat altijdt sonde baert ende doet sondigen is
quaet. Want daer door en magh niemant goet worden: maer door des Heeren goede
straffe werden alle ware ghelovighen goet.
3.
Nu schrijft Calvyn ditte (L.iij.3.dist.11.) ende [d]at de Schriftuyre seydt,
Ephes.5.26.27. dat God zijn ghemeynte suyvert van alle zonden om dat hy die ghenade
der verlossinghe belooft door den Doop ende volbrenght in zijne uytverkoorene: dat
verstaen wy meer vande schuldt, dan vande materie der zonde.
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4.
Waer schulde is, daer volgt boet ende straffe. De schulde vergheven, ende af verlost
zijnde, wort oock de straf wech genomen, so mede Calvyn Commenteert op Isaiam,
Isa.38.17. ende de Leeraers houden door de sproken Isai.43.25.44.22.38.17. (j.O.4.
ende A.C.)
5.
Maer daer der zodden materie blijft, daer moetmen noch altijdt weder sondigen,
nieuwe schulde maken, sondigh ende quaet blijven. Wat baet vande oude straf, die
tot het laten van sondighen soude dienen, alsmen altijdt weder op nieus straf-waerdigh
moet worden ende quaet blyven? immers het schadet, is quaet, ende verstijft in
quaetheyt.
6.
Daer teghen is het wech nemen van der sonden materie ende vant sondigen den
mensche nut oock nootlijck ende goet om goedt te worden.
7.
Hier toe helpt die straf, moet die dan niet goet zijn voor den uytverkorenen? van
dese, te weten [d]e schulde, strafmoedere verlost God (so Calvyn leert) zijn
ghemeynte: meer dan vande quade sonde met heur oorsake, die de[n] mensch quaedt
maeckt ende in quaedtheydt hout.
8.
Dit is een verkeerde onwijse ende hatelijcke verlossinghe. Ende die schrijft Calvinus
toe den oprechten, alwijsen e[n]de lieven Gode. Soude dat een eerlijcke verlossinghe
zijn, die God doet aen zijn gemeynte ende uytverkorene? het soude vele eer een
eerlose ende lasterens waer[d]ighe verlossinghe zijn die in zonden verstijft, verhardt,
ende vastelyck [k]luystert.

AE Dat God self 'tgeschieden belet ende wil niet 'tgeen, hy te doen ghebiedt.
1.
God beveelt datmen volmaeckt sy, Mat.5.48. ende hem lief hebbe van gantser
herten, ziele, ghemoede ende krachten, Matth.22.37. Luc.10.27. Deut.6.5.etc.
2.
Hier tegen schrijven dese leeraers: De wille of de ordinantie Gods schynt contrarie
te zyn, overmidts hy ons in desen leven niet volkomelyck wil wederbaren, dat wy hem
een volkomen ghehoorsaemheyt na alle zyn gheboden bewysen.
(O.Pred.Catechis.L.f.296.) ende Calvyn van dees ghehoorsaemheyt schryvende seyt:
Onmogelyck ist te gheschieden dat God door zyn dispensatie belet te worden.
(C.Instit.iij.cap.94.dist.)
3.
So belet God self ende en wil niet 'tgeen hy nochtans so ernstelijck in zi[j]n woort
ghebiedt. Of dit gheen lasterlycke strydigheden in den eenvuldighen Gode ghesicht:
en[d]e de gheboden Gods, met des H. Schrifts autoriteyt vermindert is, om den
mensche in ongheloove, ende onghehoorsaemheyt te houden, sal den leser moghen
oordeelen.
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AF Dat God na dese leere, dat hyt alles doet, arger dan de duyvel soude zyn.
1.
Uan twee die quaet zijn ende quaet doen, moetmen met recht die d'arghste noemen,
die meer machts heeft om quaet te doen ende oock het meeste quaet doet.
2.
Nu is hier voor (j.Z.) bewesen der Consistorianten leere in te houden dat God niet
toe en laet, maer selve doet alle 'tquade datter geschiet. Soo en doet het dan oock de
Duyvel niet.
3.
Immers sy leeren dat oock 'tquade, dat anderen leeren Gode niet te doen, maer den
Duyvel sulcx toe te laten, Godes wil ende werc[k] self is, vermidts sulck zijn toelaten.
Met synen wille is: als die almachtigh zijnde sulck quaet soude beletten, ende daerom
wat hy toe laet dat hy dat oock wil, ende wat hy wil dat hy sulcx doet, ende
nootsakelyck gheschieden moet, (A.a.f.49.)
4.
Sonde doen is quaet doen. Daer toe lockt de Duyvel aen, maer hy magh niemant
tot quaet doen [d]winghen: maer God selve doet al[l]e 'tquaet ende de zonden die
gheschieden, het sy dan doender of toelatender wijse dwelc de Calviniaensche oock
voor een willen, ende dies volghende een doen of werck Godes selve, houden.
5.
Is hy argher van tween, die om quaedt doen de meeste macht heeft ende ooc het
meeste quaet doet: God moet oock dan argher syn, die self alleen doet alle 'tquaet
datter geschiet, ende de Duyvel niet, die maer aenlockt ten quaden, ende dat noch
door de wil ende macht Godes, diet alles doet, ende daerom oock de mensch dat
aenlocken ten quaden in ende door den Duyvel, sulcx als saghe of block maer lydet.
6.
Soo moetmen dan segghen datter gheen Godslasteringhe altoos en is, of datter
geen [g]rooter grouwelycker noch Duyvelscher [g]odslasteringen en [m]ogen bedacht
wor[d]en, die meer strijden tegen Gods goede nature: dan sulcker Calviniaensche
leere doorgaens me
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de swanger is, die sy so bedecktelijck baert in heurder ghelovers herten. Dat syt self
niet en weten, noch die daer voor niet en kennen, maer alle bemantelen onder de
verholen oordeelen, raet ende wille Godes: heur mede verborghen zijnde, ende by
den heuren leren, plat jeghen de geopenbaerde oordeelen ende wille Godes, inde H.
Schriftuere.
7.
Dat ick hier segge, dat de Duyvel mach aenlocken maer niet dwingen tot het quaet,
doen en lochenen sy self niet, mijns wetens: immers Bullinger self schrijft dit: de
duyvel willnnde den menschen: nu al boose spruyten zynde (dats wat anders dan een
oprechte ende goede Adam) arger maken, en vermaghs niet: ten sy dat wy ons hem
overgheven, H. Bulling.Q.x.f.131.4.) dat meer is schrijft Augustinus daer van sy
meest houden also:
8.
VVy laghen, nu zyn wy opgerecht: wy waren gewont, nu zyn wy ghenesen, Daer
en sal gheen veronschuldinge zyn. De Duyvel mach elck ten quaden aenlocken, maer
hy magh niet tsecken: hy brenght last by, maer geen macht, hy geeft raet, maer gheen
daet, &c. Augustinus de Tempore, in Natali Domi[n]i, Sermo.iij. Ende noch:
9.
Js hy niet seer Godloos, de sondaer, so heeft hy Sathan ghereet om te
beschuldighen, Satan seyt hy, hevet ghedaen, die hevet my vroet gemaeckt. Recht af
Sathan macht hadde om te dwingen. Hy heeft list om te bepraten, maer waert dat
Satan sprake, ende God sweegh, soo soudy wat hebben om u mede te ontschuldighen.
10.
Maer nu zyn dyne ooren ghesteldt tusschen den vermanenden Gode, ende tusschen
het qu[u; op zijn kop en omgekeerd]aet ingevende Serpent. VVaeromme worden sy
daerwerts ghekeert, ende niet daer af ghekeert: Sathan en laet niet af van zyn quaet
ingheven, noch God en hout niet op ten goeden te vermanen. Maer Sathan en dwinght
den onwilligen niet. Het staet in dyner macht te bewillighen, of te weygeren, August,
enarratio. in Psal.91.vers.1.
11.
Daer siedy dat de Duyvel niemant quaet maeckt ten sy met zijn bewillighen ende
vrywilligh toestemmen, ende God soude alle Adams onnosele afkomste buyten heur
wille so quaet ende van verdorven natuere doen voort komen e[n]de ten quaden
noo[t]saken? ende daerom noch eeuwich verdoemen? wie hadde oyt opinien die
meer strijden tegen God ende zijn alderbeste natuere? ende wat mach meer oorsaken
om God te haten ende de menschen in boosheyt te houden dan sulck godloos gevoelen.
12.
Tot hier toe heeft men mogen sien een deelken, uyt menighten der
Godslasteringhen, diemen ontallijcke menighten vindet in de Schriften der
voornaemsten vander Calviniaenschen Leeraren of heure Vaderen (sy sy die noemen)
deser tyden. Daer mede ick voor nu vernoegende oock mede wil een weynigh verhalen
in dit

Tweede Hooftstuck.
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Vande lasteringen teghen Iesum Christum, druypende uyte onreyne goten
vande Calviniaensche schriften, ende eerst
A Dat Iesus zyn Ampt niet en heeft volbracht.
1.
CHristi ampt is de sonde wech te nemen, want hy tot dien eynde expresselyck van
den Vader is ghesonden. Dit schrijft Calvinus op de woorden des Apostels, 1.Ioan.3.5.
houdende: Ende ghy weet dat hy is verschenen, op dat hy soude wech nemen onse
sonden.
2.
Op wat wyse, imputavelijck (dat is toerekentlijck?) of reelijck (dats metter daet?)
het eerste niet, seyt Calvyn, maer opte laetste wijse: namentlijck niet mette
quijtscheldinghe alleenlijck, maer mette kruycinghe onses ouden menschen ende
mette doodinghe door synen geest, vermits berou van onsen vleesch ende van desselfs
quade begeerlijckheyden: want den loop des texts en maghs niet lijden, dat dit vande
quijtscheldinghen werde uytgheleyt.
3.
Hoe neemt Christus dadelijck de zonde, wech, ten halven of gantselijck? min noch
meer, seyt Calvijn noch aldaer, opt seste vers, dan de zonne, door zyn klaerheyt
verjaegt de duysternissen, wanter gheseyt is zyn eyghentlycke werck te wesen, de
zonde te verjaghen.
4.
Wanneer ende waer doet Christus sulckx om zijn ampt te volbrenghen? na der
doodt ende inden Hemele segghen eenighe Consistorianten. Na der doodt zyn oock
de zonden metten sondighen vleesche doot. Maghmen 'tghedoode door den doot,
dooden? inde Hemele komt gheen zo[n]de: daer de zonde niet en is magh die niet
ghedoodt noch verjaeght worden.
5.
Dit moet dan hier inde werelt geschieden, of nerghens ende nemmermeer. Wat
seydt Calvijn hier toe? Dat het niet en magh zyn, of de ghelovighen en moeten noch
de zonde onderworpen zyn soo langhe sy hier leven
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in dese werelt, schrijft daer mede noch al Calvijn opt vijfde verset voorsz.
6.
Soo en magh dan mede niet zijn, na dit segghen van Calvijn, dat Christus uyt een
eenigh mensch hier op aerden dadelijck ende gantselijck de sonde verdrijft, ende dat
Christus zijn ampt volbrenght: maer moet dan zijn dat Calvijn met zij[n]e navolghers
Christum schandelijck lasteren.

B Dat Iesus niet en is des werelts Salighmaecker.
1.
Daer blijckt nu klaer der Consistorianten leere, die Christlasteringhe in te houden:
dat Iesus zijn Ampt of eygentlijcke werc, daer toe hy by den Propheten belooft is,
Isa.19.20, 62, 11, 63, 11. Ierem.14.8. Sach 9.9, te sullen komen, namentlijck, om
onse sonden wech te nemen, 1.Ioan.3.5. niet en heeft volbracht.
2.
Dat Iesus oock daer toe is ghekomen, wert oock verklaert midts dat hem die name
is ghegheven. Want: Seyt Mattheus 1.21. hy [s]al het volc saligh maken van heur
sonden.
3.
Moghen sy Iesum met waerheyt soodanighen salighmaker noemen, swijghe metter
herten geloven te wesen: die niet en geloven, dat een eenigh mensche, veel min een
volck, noch vele minder de werelt, 1.Ioan.4.14 door Iesum saligh en is gemaeckt van
zonden.
4.
Sulcx wederspreken, dats meer dan niet gh[e]loven, so opentlijc met vollen monden
de Consistorianten: dat sy oock den ghenen, die dat ghelooven, voor ketteren schelden:
ende dat met soo kenbare waerheyt, als hier nu waerlijck is bewesen: dat alsulcke
Consitorianten Christ-lasteraers zijn, alsoo sy daer door lochenen Iesum te wesen de
salighmaker des werelts.

C Dat Iesus niet en is Christus.
1.
Dit en magh niemant ghelooven, van alle Consitorianten die Calvini leere gheloven.
Want die schrijft opten woorden des Apostels, 1.Ioan.4.1. aldus: te ghelooven dat hy
(Iesus) is Christus, is van hem te hopen ende te verwachten alle t'ghene belooft is
vande Messias.
2.
Hier naest voor heeftmen moghen sien sulcx te zijn wechneminghe, ende volkomen
(niet voor een deel) salighmakinge van zonden. Sulcx wederspreeckt Calvyn mette
zyne. Dit blijckt mede hier naest voor.
3.
Sy en moghen dan niet het teghendeel gelooven, hopen noch verwachten van
'tghene dat vande Messias is belooft: maer moeten mitsdien logenstraffen dat
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Evangelium houdende dat, dat Iesus is Christus, of de beloofde Messias (Matt.1.21.
Ioan.20.31.) dat tot dien eynde is gheschreven, ende den sone Godes lasteren.

D Dat Christus niemandt en reynight van zonden.
1.
De geest Gods bedouw[e]t onse zielen metten bloede Iesu Christi, niet alleen om
ons vander zonden smet te reynighen, nopende de verdoemenisse, maer oock mede,
omme die te heylighen met ware suyverheydt. Dat schrijft Calvinus op Rom.8.2.
2.
Ende Comment.2.Pet.1.10. schrijft Calvyn noch aldus: maer om dat hy ons verkiest
ende beroept te dien eynde, op dat wy souden wesen suyver ende sonder smet voor
zijnen aenghesichte: soo en is de suyverheyt van leven niet sonder sake ghenaemt
het teecken ende tuyghenisse vande verkiesinghe. Waer door de gheloovighe niet
alleenlyc en betonen voor de menschen dat sy kinderen Godes zijn: maer sy
bevestighen oock heur self in dit geloof, etc.
3.
Hier inde wereldt, ende niet hier na in den Hemel maghmen tuygenisse hebben
van zijn verkiesinghe. Wat behoeven oock de salighen die tuyghnisse hier na inden
hemele, daer zy die met saligheyt ghenieten? maghmen sulcke suyverheyt hier in
desen leven heb[b]en?
4,
Wat suyverheydt is, wanneer ende waer Christus door synen bloede inden gelovigen
ende God door Christum in syne verkorenen suyvert, na Calvijns leere selve, heb
ick daer ghetoont. Nu salmen sien hoe lasterlijck syn ghevoelen is vande eere Christi,
ende hoe oneens Calvyn is met sich selve.
5.
Want hy schrijft, L.iiij.15.dist.11. dat wy moeten aenmercken, dat dese
verdraeytheyt ende verdorvenheyt der natueren in ons nemmermeer en rust, maer
altijdts nieuwe vruchten baert, te weten, de wercken des vleesch, die wy boven
beschreven hebben.
6.
Even ghelijck een brandende oven altydt vlamme ende sprancken uyt g[h]eeft, of
ghelyck een fonteyne, sonder ophouden, water uyt giet. Want dese boose
begheerlijckheydt en vergaet nemmermeer gantselijck in den
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menschen: tot dat wy door den doodt van dit lichaem des doodts verlost zynde,
onsselven gantschelyck nyt ghetogen hebben.
7.
so mede schrijft hy elwaerts, C.x.36. dat wy bestiert zynde vanden H. Geest, in
des Heeren wegen, noch altydt blyven in de resten onses onvolkomenheydts, immers
het alderbeste werck, dat vande rechtvaerdighe mach voortkomen noch altydt
verdorven, ende met des vleeschs onsuyverheyt besprenghet is.
8.
So nu yemant mach ghelooven gheen lasteringhe Christi te wesen, datmen houde
dat hy met synen dierbaren ende suyveren bloede niemandt van alle Adams kinderen
en heylight met ware suyverheydt, ende ons suyver oock onbesmet stelle voor het
aensichte Godes, die ons in Christo daer toe heeft verkoren: die sal moghen vermoeden
dat Calvyn, sulckx den synen leerende, Christo van zijn eere niet en berooft ende
niet schandelycken en lastert, my ist onmogelyck.

E Dat Iesus niemant en verlost van zonden.
1.
Op des Apostels woorden: VVetende dat onse oude mensche met hem is ghekruyst,
op dat der zonde lichaem te niet ghedaen soude wesen, ten eynde wy niet meer de
zonde en soude dienen: Commenteert of gloseert Iohannes Calvinus ditte.
2.
Dit woort, d'oude mensche beteeckent de heele natuere, die wy brenghen uyt ons
moeders buyck. Ick en ben ooc niet vander geenre ghevoelen diet uyt legghen: dat
hy gheseyt heeft dat d'oude mensch meer ghekruyst, dan doot soude zyn, vermidts
hy (maer ghekruyst zynde) noch in eenigh deel leeft, ende kracht heeft, &c.
3.
Calvyn wil dan dat d'oude mensch gantselyck niet en halven doot zy, om de sonden
niet meer te dienen, sulcx schrijft hy mede C.ix.7. segghende: men mach niet meynen
dat het vleesch wel sy ghestorven: ten sy dan dat vernielt zy alsoo wat wy van ons
self hebben.
4.
Geschiet dat in eenigh mensche? hier nemmermeer daer men Gode moet ende
magh dienen, soo Calvyns eyghen woorden (hier naest voor (ij.D.5.6.7.) opentlijcken
uyt drucken: maer moeten oock d'alderheylighsten altydt, oock in heur beste
wercken[,] sondighen, ende maer een kleyn beginsel hebben der ghehoorsaemheydt,
A.D.114. wat menschen heeft Christus dan verlost van sonden? niemant. Wat
menschen lasteren Christum? Calvyn met zyne volghers.

F Dat Christus niemant waerlyck en heeft vry gemaect.
1.
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Uanden Heere Chriso self gesproken te zijn tot zynen jongeren, leestmen by den
Evangelist, Ioan 8, 32, 36. dese woorden, Ende de vryheyt sal u vry maken, ende
noch: Ist dat u de zoon vry maeckt, soo zydy waerlyck vry. De zoon self is de waerheyt,
Ioa.14.6. die magh niet lieghen, ende die selve beloo[f]t den geloovigen blyvers in
syne woorden, ware vryheyt.
2.
Die selve waerheyt seyt daer oock, Ioan.8.34. wie zonde doet, die is een dienaer
der zonden. Uintmer die soo waerlijck van de sone zyn vry ghemaeckt? na Calvijns
seggen waerlijck niet, oock niet een van alle herboorenen, want het niet zijn en magh
schrijft hy Comment. A.1.Ioan.3, 9, of de kinderen Godesen sondighen noch alle
daghe.
3.
Wie sondight die doet sonde, soo zijn dan oock de kinderen Go[d]es noch self
altydt dienaren der sonden. Soude dat heeten waerlijc vry gemaeckt te zijn vanden
Sone?
4.
Wilmen des meer: Tegen Piggium (V.65.) schrijft Calvinus also: na dien de vryheyt
maer half is na de wedergheboorte: wat mach in d'eerste gheboorte des vleeschs
doch anders zyn, dan een volle dienstbaerheydt? sondighen sy herboren zijnde noch
alle daghe tot des lichaems doot toe, vermits sulcke halve dienstbaerh[e]yt, daer af
sy hier niet heel en worden ghevr[y]et: so en maeckt Iesus niet een eenich mensche
waerlijck vry.
5.
Waer bl[y]ft dan zyn waerheyt, die hy self is, die wort dan te niet ghemaeckt van
Calvijn met syne navolgers, voor so veel in heur is, ende die en sparen Christum niet
int lasteren zyns persoo[n]s, ampts ende heylsamen waerheyts, om heur eere, staet,
ende heyloose loghen te doen ghelooven.

G Dat Iesus, de waerheydt, ontrou is in zyne beloften.
1
Dit is nu al vastelyck bewesen hier naest voor (ij.F.) ende sondet daer by laten
goedt wesen: ten waer ick wiste hoe hinderlijck ter deughden, ende hoe diep die
voorschreven Calviniaensche valsche waen, ghewortelt is in meest al deser luyden
herten.
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2.
Om de welcke doort noch meer waerheyts natten, meer te lossen, op dat heur de
waerheyt self waerlyck van die logen soude moghen verlossen ende die gantselijc
uytroeden. Ick hier noch wil stellen dese waerheyt, geschreven by Calvinum selve,
die immers geloof behoort te hebben in zijn waerheydt, meer dan in zijn onwaerheyt
leeren, zaeyen ende planten.
3.
Calvinus schrijft (Inst.L.boeck, 3.cap.dist.13.) uyt Augustino alsoo: De ghenade
(seyt hy) om volstandigh te blyven in het goede, was Adam ghegheven, soo hy wilde:
ende ons wort ghegheven dat wy willen, ende metten wille de quade begeerlycheyt
te overwinnen.
4.
Soo hadde Adam de macht, soo hy wilde: maer niet den wille om te moghen. Ons
wort den wille ende den macht ghegheven. De eerste vryheyt was te moghen niet
sondighen, onse vryheyt is veele meerder, te weten: niet te moghen sondighen.
5.
Ende op datmen niet en meyne dat hy (te weten Augustinus) spreeckt vande
toekomende volmaecktheyt in de onsterffelyckheyt (gelyck hem Lombardus
verkeerdelyc hem daer toe dtaeyt) so beneemt hy dese swarigheydt, weynigh daer
na, als hy seyt.
6.
Dat der heylighen wille also wort door den heylighen Geest ontsteken: dat sy
daerom konnen, om dat sy alsoo willen: ende dat sy daerom willen, om dat God in
hen werckt dat sy alsoo willen. Dat alles zijn Calvijns woorden ghestelt uyt Augustino
(de corrept. & gratia.cap.ij.)
7.
Ende noch schrijft Calvijn (K.Rom.6.18.) Het is een absurt of ongheschickt ding,
dat een mensch, na dat hy is vry ghemaeckt, noch soude blyven inden dienstbare
staet.
8.
Alle dit laetste voorschreven seggen Calvini, so uyt Augustino als uyt zyn selfs
meyninghe blijckt waerheyt te wesen, tot grootmaking Christi te wesen, ende met
zyne woorden Ioan.8, 32, 36. voorschreven volkomentlyck eens te wesen. Och of
hy altydt daer inne sich self ghelijck hadde willen wesen.
9.
Maer leyder neen, dat betuyght zijn voorschreven segghen teghen Piggium, vander
herborenen halve vryheyt, van heur sondigen noch alle daghe, etc. ende oock
namentlijck van zijn onware gloose op Pauli ware woorden: want wie gestorven is,
die is gerechtvaerdight vande zonde.
10.
Want wie anders dan of zijn voornemen waer gheweest te loghen straffen den
Apostel, ende sich selve mede (soo ick hier na noch wil doen blijcken) wederspreect
dese gloseerder, den text Pauli ende seydt alsoo: Al ist nu so, dat men onder den
menschen niet een en sal vinden, die dese volmaeckte verlossinge heeft, sodanigh
als hier is ghese[y]t, & c.
11.
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Daer siedy Calvinum d´Apostel l[o]chenen, daer ziedy Calvinum Christi kracht
lochenen, ende daer ziedy Calvinum Christi ware vrymakinge lochenen, die sy beyde
den gelovigen uytdruckelijck beloven. Derhalven soude hy oock met Calvijn de
waerheyt moeten lochenen, die des al niet teghenstaende noch wilde lochenen, dat
Calvijn met alle zijn navolghers, hem is dese syne onware opinien gelovende,
Christum openbaerlijck lasteren.

H Dat Iesus Christus niet heeft volbracht daer toe hy is gesonden, ende niet
den beloofden Christus is.
1.
Wy gheloven (leeren dese luyden) dat God die volkomelijck barmhertigh ende
rechtvaerdigh is, synen sone ghesonden heeft om aen te nemen de natuere, in welcke
de ongehoorsaemheyt gheschiedt was, om inde selve te voldoen ende te straffen de
zonde, door de doot ende lyden zyns soons (x.artic.xx.) want doe God onsen eersten
ouderen Adam ende Eva inde Paradyse haer onghehoorsaemheyt ende afwijckinghe
voor de oogen stelde, beloofde hy haer, ende in heuren persoon den gheheelen
menschelijcken gheslachte, dat vrouwen saet 'twelck daer is Christus, O. Predicatie
ij.fol.15. Om dat die rechtvaerdigheyt Gods vorderde, dat de menschelijcke natuere,
die ghesondight hadde, voor die sonde betaelde, A.D.Cate.artic.16. want God en wil
aen gheen ander creatuere die schult straffen die de mensch gemaeckt heeft, Cat.14.O:
Predicatie vij.fo.31.etc. Daerom ist, onse Heere Iesus Christus die ons tot een
volkomen verlossinghe ende gherechtigheyt gheschoncken is. Idem 18. welckers
tijdtlijck ende korte doot een volkomen ende gelijckweerdige betalinge is voor des
gantschen werelts zonde, etc. O Predicatie v.fo.25, ende 33. (ende dees) is ghekomen
om de menschelijcke natuere weder in als te recht te brenghen, Catechista fo.64.
2.
Nu leeren dese oock dat de menschelijcke natuyre, door Adam verdorven, noch
soodanigh is, dat de menschen van natueren gheneyght zyn God ende den naesten
te haten, A.E.Cat.5. Dat God noch schrickelyc verthoornt over de aengheboren ende
(daer uyt nootvolghelijck) werckelycke sonden, ende die door een rechtvaerdigh
oordeel tydtlyck ende eeuwigh wil straffen, A.D:10: ende ooc doorgaens dat der
natuyren verdorvenheydt oock inden herborenen al 'tleven door een hin
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der is om God te moghen ghehoorsamen, viij.145. Ia dat in dees erfzonde, erf-schult,
ende straf God 'tmeerdeel des menschelycken gheslachts laet steken (x.belydenis,
artic.xvj.) daerom oock verwerpt ende ter verdoemenis predestineert van moeders
buyck aen, L.iij.23.dist.6. die 'toordeel des doodts niet konden verdienen, alleen, om
dat sy uyt een verdorven maffe ghenomen zyn, L.iij.23.23, dist.3. want die peste van
hem (Adam) is (leeren zy) in ons ghekomen, blyft in ons, de welcke te recht ghestraft
wert, L.ij.j.dist.8. So dat so wel gheloovighe als ongheloovighe uyt verdorven natuere
verdoemde kinderen genereren, Calvijn Instit.L.ij.j.dist.7.B, iij.loc,4,dist,13. ende
over al.
2.
Is dit waer, soo heeft Iesus Christus de menschelijcke natuyre (daer hy gekomen
was niet te recht ghebracht is, (niemant, veel min in) alles heeft daer voor niet betaelt
noch voldaen, noch de straffe op hem ghenomen, noch 'tmenschelyck gheslacht
versoent, dat Adam ende Eve int Paradys belooft was, heeft oock den toorn Gods
tegen de zonde des gantschen menschelycken gheslachts niet ghedraghen, A.d.37.
ende en is gheen salighmaker, verlosser, noch de beloofde Christus. Want zijn de
menschen noch so quaet, ende van natueren verdorven om eens eenighen Adams
sonde: waer blyft de salighmakinghe Christo? zijn sy noch vyanden Gods, so dat
hem Godt te recht vertoornt: waer blijft Christi versoeninghe? straft God noch so
verdoemelyc alle Adams afkomste, om desselvens eenige sonde: hoe mach die den
boetvaerdighen Adam in Christo, xiij.1.O.4. vergheven zijn? Is hem die self
vergheven, ende vergeeft Godt ghesamentlyck de straffe met de zonde sonder inder
eeuwigheyt te ghedencken, (Predicanten, vooren ghesprake xiij, 1, A, C, 3.) Hoe
moghen de nakomelingen Adams noch ghestraft werden met so boosen natuere, ende
om Adams vergheven ende gheboete sonde verworpen ende verdoemt werden?
3.
Of God is tyrannigh ende onrechtvaerdigh die met zyns Soons volkomen
voldoening ende betaling niet vernoegt. Oock veranderlijck als die teghen zyn vorighe
wil van aen gheen andere Creatuere die schult die de mensche (Adam) ghemaeckt
heeft te straffen. (Cate.14.O. Predic.vij.fo.131.) nu noch straft met een quade natuere
ten quaden gheneyght in allen menschen, ende met verwerping ende eeuwigh
verdoemen van 'tmeerdeel van al Adams onnosel afkomste.
4.
Of dees leeren lasterlijcke onwaerheyden vanden goeden God ende onsen
salighmaker Christo, streckende inden onwijsen menschen tot verkleyninghe Christi,
verstijvinghe int quade, ende verarging der menschen, 'twelc een yeghelijck hoort te
weren, oock syluyden int verbeteren van so lasterlijcken leere.
5.
Want maghmen verderflijcker leere drijven dan te leeren dat alle menschen buyten
heur schulde argher gheboren werden als de Duvyel (door eygen verschulde misdaet
geworden is?) soudy dit maer voor geseyt houden, so hoort bewijs: H.Bulling. schrijft
Q.iiij.ser.ix.fo.195.2. Dat de Duyvel na zyn enghelycke natuere niet boos is, maer
na zyn eygenwillige verdraeytheyt. De selve schrijft (Q.iij.ser.x.fo.135. oock meest
alle d'ander) De kinderkens brengen uyt des moeders buyc de ve[r]doemenisse in
dese werelt om dat sy een verdorven natuyre met hen brenghen, Item Calvyn
Insti.L.ij.boeck, j.cap.dist.8. ooc oock iij boeck 23.capit.dist.6.N.105. Ia haer nature
is niet dan enckel zaet der sonden. meester Lenert Predicant in zyn
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waerschouwing.f.93. ende zyn van natueren gheneyght God ende den naesten te
haten, Cat.5.
6.
Wie is hier nu arger die van soo aenklevelycker aengheboren booser natueren is,
daer alle quade wille ende hatelycke daden nootlijck uyt voort spruyten moeten, soo
dees alle menschen dichten: of die alleen boos is (niet van natueren) maer na zyn
eyghen willighe verdraeytheydt? soo de Duyvelen zijn. Ende door dees leere
ketentmen den menschen aen de boosheyt onafscheydelijc so lange de mensche blyft,
dats totter doot toe. Soude sulcke leere de werelt verbeteren? soude dat een ghesonde
leere zijn? die Adams misdaet grooter ende veel overvloedigher dan Gods genade:
ende Adams verderven met des vleesch krancheyt veel machtiger, dan Christi
genesinghe maeckt? Die God so hatelijck, toornigh ende grouwelyck dicht, ende de
menschen van so verdorven natueren ende so quaet, dat de gheloovige der selver
leere geneyght werden God ende heur naesten te haten, ende Christi ampt ende kracht
te lochenen met woorden ende daden?
7.
Daerom ghy Consistorianten die desen Calviniaenschen dool-hof noch helpt
planten. Wildy maer op uwe vruchten mercken, ghy sult moeten aenmercken dat het
niet verbeteren van u leere de menschen noch meer sal verargen, so dat de werelt
dagheljicx in [a]rgher verkeerende sal werden vol goddelose Libertynen, die sonde
gheen misdaet achtende, heur knagende conscientie, ende wel-levens voornemen uyt
sullen byten, heur moetwille met uwen voorghebeelden Calviniaenschen verderf-god
na volghen sullen tot heur self ende veler menschen uyterste verderven, dat den
barmhertighen God ende Uader ons Heeren Iesu Christi wende, Amen.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

cclxxivv
Vergelijcking ende onderscheyt van den Ende deser Calviniaensche
Godt der Christenen,
Predestinatoors Godt.
Derde Hooft-Stuck.
Derde Hooft-Stuck.
1. Is Almachtigh.
Desen Is niet Almachtigh
Gen.17.1. Eph.3.20
1 Want Adam mocht sijn wille ende
1 VVant alle dat hy gewilt heeft dat heeft eeuwighe Predestinatie verhindert
hebben. ix.b.c.vij.86.xj.108.97
hy gedaen in Hemel ende Aerde.
Psal.134.6, 113.13. Iob.23.13. Ecls.8.3.
(vj.220.208)
2. Niet alvvillende.
2. Maer alwillende.
x.127.ix.55.66.
x.58.44.66.c.vj.200.224, etc.
1 Want hy is ledich i[n]t quaet te
VVant daer gheschied niet dat hy niet van
willen.vij.56
eeuwigheyd gewilt ende ghedecreteert
2 Ende in te gheven, iij.66.e.x.7
heeft. Beza F.pa.126.
Wil datter geschiede al datter
3 Ende en wil geen boosheytPsal.55
geschiet.ix.3.etc.55.a.61.a
2 Ende syn wille is alder dingen oorsake.
Calvijn.L.j.xviij.Dist.2. ende iij.23.dist.2.
Neyght des menschen wille oock tot
quaet.
H.Stur.A.pa.102.100.74.112. ende
formeert die wille. Calvijn vj.49.
3 Ende wil de zonde vermids sijn decreet.
vij.62.a.xj.107.iij.42.
3. Noch al doende.
3. Ende self al doende.
1 Doet al datter gheschiet, niet
x.66.d.
uytghenomen. Beza.ix.101.vij.181.
1 Want hy doet gheen quaedt, zonde,
Dat hy door anderen doet. ix.38.e.
noch boosheyt. Sop.3.5. Iob.34.10.
Die hy haet. Psal.44.8., 5.5 Prover.6.16. Adams zonde xj.199.104.106.etc.
Ecli.15.31.
2 Laet 'tquade niet toe, maer doet dat.
2 Laet daerom 't quade wel toe, maer doet Beza H.205. Calvijn
dat niet.ix.3.38.c.
L.j.boeck.xviij.cap.1.dist.ix.3.6.etc.38.50.vij.151.
4. Om dat hy goedt is.
4. Om dat hy quaet is.
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1 Is des levens Authoor. Act.3.15
Fonteyn. Psal.35.10
Liefhebber. Sap.11.27
Liefhebber. Sap.11.27
Die lust heeft ten leven. Psal.30.
2 Schept alle menschen ten leven.xj.39
Op dat sy wesen souden. Sap.1.13
3 Niemant ten verderven, j.85
4 Uerdoemenisse of doode, xj.44
5 Predestineert niemant van eeuwigheydt
ter verdoemenisse. j.25.
6 Maer predestineert die hy voorweten
heeft tot het beelde zyns zoons
ghelyckformigh te werden. (Rom.8.29)
Dat's tot saligheydts oorsaken.

vij.54.a.64.124.128.etc.
1 Is Au hoor der verdoemenisse.
Calvijn.iij.boeck.xxiij.cap.dist.3.
Oock eenighsins vande zonde. P.
Martyr.Clas.iij.loc.j.dist.37.A.
Stur.103.vij.62.a.ix.101.106.xj.206.
2 Schept den mensch onnosel, nochtans
ten verderven. Beza H.pa.39.j.84.g
3 met sulcken wet dat hy door zynen val
terstond de gantsche wereld soude
bederven. Calvijn N.f.42.vj.220,
4 Adams afkomst tot ellendicheyt. Beza
H.36.Calvijn L.iij.23.Dist.9.vj.37.xj.47.
Tot eeuwighe verdoemenisse. Calvijn
j.84.xj.37.a.
ende eeuwige dood, om datse
Instrumenten zynder Toornigheyd ende
Exempelen synder strengheyd souden
worden. Calvijn
L.iij.xxiiij.dist.12.D.pa.316.317.Beza.I.cap.v.prop.ij.
ende iij.v.
5 Predestineert sommighe tot der dood
eerse waren, ende sulcx verdienen.
Calvijn.L.Instit.iij.boeck.23.cap.38.xj.51.
6 oock tot de oorsaken der
verdoemenisse. Beza
H.f.245.I.ca.iij.prop.v.vij.62.
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cclxxvr
Vergelijcking ende onderscheyt van den Ende deser Calviniaensche
God der Christenen.
Predestinatoors Godt.
7 Maeckt niemant doodens
7 Maect den Mensche door aengheboorne
waerdigh.iij.112.c.
broosheyd bequaem tot het verderven.
Heef[t] de dood niet gemaect. Sap.1.13 Kalvijn, N.pa.50, xj.99, 103
8 Schept gheen Godloos. j.25.
8 So datse nootsakelyc sondigen door
niet gebreckel[ijc]x j.46.b.
bedorven nature, Stur.A.f.38, A.B.f.34,
9 VVil niet datter eenighe verlooren gaen. L.ij, 23, dist.9, ende niet mogen laten te
3.Pet.2.9.c
zondigen A.f. 126. Om dat zy den nood
10 dat de ziele verlooren ga.2.Reg.14
tot zondigen niet en konnen ontgaen:
11 VVil den dood der zondaren (self) niet. dewyle hem door d'ordening (deses) Gods
Eze.18 33.11. Veel min der onnooselen. sulcke nood opgheleyt word, Kalvijn
L.iij.23, Dist.9.
VVant hy heeft gheen ghenoeghte in der Desen Weder-god
menschen verdoemenisse. Tob.3, 22.
9 VVil dat dees of die verlooren gaen, P.
12 VVil dat alle menschen saligh worden. Predi.A.a, f.49.
1.Timoth.2.4.
10 Wil dat der grosser teyl der werelt
13 gheen boosheyd, Psalm 5.5.
inder duysternissen steken blyve, ende
noch zonde in sijn herte. Jer.19.5.32.35. eeuwigh verdoemt werde, Beza Z.f.888.
14 Niet dat ghy zondigt. Aug.in Psal.100
Zeyt gaet ende wilt niet zondighen.
Ia.8.11, 1.Ioan 2.1, 1 Cor.15.34.
15 Uerboot Adam 'tquade om dat hy goet
soude blyven Gen.2.17. Ecli.15.15.
Alle dat God gemaect hadde was seer
goet, Gen.1.31.
16 Waerschout voor Uerleyding, 1
Cor.15.33, ende haet de Dolinge, Ecli.15,
13.
Gheleyt in eenen rechten wegh. Psalm
106.7, 22.5.
17 Versoect niet ten quaden. Iacob
1.13.x.78, xij.46
18 Ghebiet volkomen ghehoorsaemheydt,
Mat.5.48, 22.37. Eph.6.13, 5.1.iiij.47
ende vernieuwing. Ephe.4, 23, 24, Ioan
3, 3.
ende belooft die Ezech.11.19, 36, 26, 27,
1 Thes.5.23, 2 Thes.3.3
Wederbaert volcomelijck, 11 Pet.1.3,
Tit.3.5.6
Want, na de ziele en wort men niet
wederbooren, ist dat alleenlyck een deel
der ziele gebetert wordt, maer als zy heel
vernieuwt wort, Calvijn L.ij.3, Dist.1.

11 Wil den dood der zondaren met zyn
ondersoeckelycke wille, H.Stur.A, pag.81
12 Wil niet dat alle menschen saligh
werden Kalvijn L.iij, 22, Dist.11,
N.pag.46, H.Stur. A, pag.91
13 de zonde vermids syn decreet, P.
Martyr, I. Kalvijn, H.Stur. ziet vij.62 a.
14 gedaen hebben 'tghene hy verbiet te
doen Kalvijn L.j, 18, Dist.3, xj.182.190
15 dat Adams wille quaet soude worden,
xj.214, 220, 236, etc.
dat geschiede so wat de Godlosen doen
H.Stur. A.pa.110, 102, 74, etc.
Heeft den mensche door aen-gheboorne
broosheyd bequaem ghemaeckt tot het
verderven. Kalvijn N.pag.50, ende 40,
42.
16 Schickt den mensche tot doolinge.
Kalvijn N.f.64, vj.151
17 Neyght de wille oock tot quaed.
H.Stur.A.102, 74, 100, Kalvijn.
ende formeert die, D.f.227, ghes.xj[.]236.
18 De wille of Ordinantie van (desen)
God schynt contrarie te zyn, overmids hy
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Willende dat wy hier in de werelt sijn als
Christus. Kal. Koment.1 Ioan 4, 17, 16.
19 Maeckt (sijne schepselen so goet)
datse in sijne geboden wandelen,
Eze.36.27, Phil.2, 13, Isa.26, 12, Gal.2,
19
ende niet en zondighen, 1 Ioan 3, 9.
Want hy haer in Christo verkooren heeft
voor 'tmaecksel der werelt, datse souden
wesen heyligh ende onbesmet in sijn
aensicht in der liefden, Ephe.1.4, 2.10,
5.27, Deut.26.18, Rom.8.29, 1 Thes.4.7,
2 Thes.2.13 1 Pet.1.2, viij.125.140

ons in desen leven niet volcomelyck wil
wederbaren dat wy hem een volcomen
ghehoorsaemheyd in alle syne geboden
bewysen.
O.Predica.Cate.k.f.296, ende v.f.21
'Twelck door (dees) Gods di[s]pensatie
belet wort. Kalvijn C.Instit.latijn, iij,
cap.dist.94, viij, 145.
19 Laet sijn ghelovighen in so
onvolmaeckt geloof ende wedergeboorte
steecken, oock soo onheyligh,
onghehoorsaem, ende besmet al 't leven
door blyven, so datse de hoedanigheyt
der ware verkoorne ontberende, niet
verseeckert konnen sijn van hare
verkiesinghe, viij.17, 47, 50, 94, 103,
104, 140, 148, etc.
5. Is de Liefde.
5. Dees weder-godt Is de Liefde niet,
maer Haet.
1. Ioan 4.8, iij.8, v.22, j.80
1. Uerwerpt ende haet sijn onnosele
1 Heeft lief allen dinghen die daer sijn, schepselen sonder aenschou van haer
Sap.11, 25.
misdaet, Beza I.cap.ij, Prop.v.uytleg.
de Werelt, Ioan3, 16
Kalvijn L.iij, 23 dist.3, ende xxij, dist.11,
P.predi. ziet v.8, & c.
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CClxxvv
Vergelijcking ende onderscheyt vanden Ende deser Calviniaensche
God der Christenen:
Predestinatoors God.
Uolckeren, Deut.33.3
2 Haet Esau noch met gheen boosheyt
Zielen, Sap.11, 27
besmet zynde, Kalvijn L.iij.xxij[.] Dist.11,
Haet der dinghen gheen die hy ghemaeckt v.39
heeft, Sap.11, 25.
Haet ende benydt de zonde Gods, x.96
2 Want, de Liefde benyt niet. 1 Cor.13, 3 Soeckt sijn eere in't verderven, iij.113,
vij, 122, v.22, 90.
vij.85.
Lieft daeromme die hem vyand sijn, ende in onrecht doen, iiij.114, vij.28
schenckt heur sijnen eenighen zoone,
schandelijck, ibidem j.52, oock vij.85,
Rom.5.8.10, Ioan 3.16, 1 Ioan 4, 9.
xj.64.
Want God is goedertieren van veel
ghenade, Exo.346, 2 Esd.9, 17.
zachtmoedigh, Psalm 85, 8.
ende mildt int vergeven, Ioel 2, 13.
3 Soeckt hy Eere 'tis om de behoeftighe
menschen, ende dat int helpen, j.188, c.
ghenesen, j.88.b.
ende verlossen, j.188, d.
Want de Liefde soeckt 'thare niet, 1
Cor.13.
Is volcomen ende heeft niets gebreck. Is onvolcomen ende gebreckelijck.
1 Is al van eeuwigheyt glorieus ende
j.84.
Eerlijck, j.80, xj.24.
1 Behoeft der menschen verdoemenisse
2 Behoeft der menschen goet niet, Psal.15 tot zijn glorie ende heerlijckheyt, Kalvijn
Iob 35.7, j 78.
L.iij, 23, dist.6, ende 24, dist.14, v.124,
3 Ueel min de zondaer, Ecli.15, 15, 16. Beza I.cap.iij, Prop.v, H.pa.57, Stur.A.
Thes. xxix, f.131, vij.28.85, ix.49
2 Hoort die meer dan 's menschen heyl
te soecken, Z. Ursinus, M.f.425, PP.Aa.
f.50 iij.113, ende i.51
3 Wil daerom de zonde, Stur.A.103, P.
Martyr, Kalvijn, vij.62, a.ij.42, ix.49
Adams val ende 't verderf om de
eerlijckheyt sijns naems, etc. Kalvijn
L.iij, 23 Dist.8, N.pa.52, P. Martyr, Beza,
Stur. Ziet xj.107, a.
Is seer mildt ende gaef-rijck.
Is onmildt.
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Rom.10.2, Ephes.27, iiij 69.
1 Biedt sijn ghenade ende gaven int
alghemeen yegelijck aen, Tit.2.11,
Mar.16.15, ziet iiij.106, d.
Oock den Godlosen, Rom.2.4, 4.2,
Mat.21.37, 22 3.4.6, 23.37, Iob 34 23,
Isa.26 10, 55 7, Eze.2.3, 24.13, Ioan 1.5,
5.34, Pro 1, 22, 23, Ier.51.9.
Want God is den Salighmaker aller
dinghen, Sap.16, 7.
des werelts, Ioan 4.42, 3.17.
ende aller Menschen, 1 Tim.4, 10. Psalm
35, 8.
2 Leert den Mensche, Psalm 93.10, 24.9,
Isa.28, 29.
oock door de gheschapen dinghen, Iob
35.11, Rom.1.21, vj.89, 104.
3 Soect het verloren, Eze.34.16, Isa.49.25
2, Mat.18.11.
Noodt d'onwillige ende quade, Mat.22, 8
Ende verhoort heur bi[d]den, Mat.18, 27,
& c.
4 Weyghert oock de Duyvelen heur bede
niet, Luc.8, 32.
5 Ontfermt aller menschen, ende ziet met
heur zonden door de vingheren, op datse
hen souden bekeeren, Sap.11.24,
Roma.11, 32, Apo.2.21, Isa.5.2, 55,7.
ende noodet door sijn goedertierenheydt
daer toe, Ro.2.4, Iob.34.23, Isa.30.18, 5.7

1 Syn genade ende gave is niet alle
mensche[n] gemeyn. Kort verhael, fo.64.
Begenadight noch beroept alle menschen
niet. P.Pred.A.E.artic.iiij. ende viij. iiij.
109.
Houdt heur niet voor Christum noch het
Evangelij. P. Predic.A.C.cap.1.
noch Christi Historie, sonder welck men
niet saligh can worden. vi.120.
2 Leert sommighen niet door't onthouden
sijns woordts. Kalvijn L.iij.23.Dist.12
ende 22.cap.10.Dist.Sturmius
A.pa.102.120.iiij.37.vj.64
3 Wilt den willigen niet aenbieden, die
bereyder souden wesen om de ghenade
te ontfanghen. Kalvijn L.iij, 24, Dist.15,
vj.Dist.63.
Dees weder-godt
4 VVeygert anderen de gave der
bekeeringe ende des geloofs,
A.C.cap.ij.iiij.38. Kalvijn
L.iij.xxiiij.Dist.15.
5 Ontfermt alle menschen niet.
Predicanten Aa.f.47.A.E.artic.iiij. iiij.37.
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CClxxvir
Vergelijcking ende onderscheyt vanden Ende deser Calviniaensche
God der Christenen,
Predestinatoors Godt.
6 Want zoet is de Heere eenen yegelycken 6 Mach niet barmhertigheydt bewijsen,
xj.82.
ende ontfermt hem over alle zyne
7 Is so sparich int vergeven ende
wercken. Psal.144.9, Ecli.18.12.
7 Ende is mildt int vergeven. Ioel.2.13. overvloedig int straffen, dat hy om
d'eerste menschen eenighe zonde, den
Uergheeft den boetvaerdighen self de
verdoemelijcke straffe gesamentlijck met zondaer vergheven, xiij.j.O.4, noch
de zonde, so datse hem niet en schadet. schrickelyck vertoornt, Cat.10. ende alle
sijne naekomers straft met sodanighen
Ier.31.34 Isa.44.22, etc.xiij.j.A.C.2.3.
quaden nature geneyght Gode ende den
Eze.33.12
8 Roept alle menschen tot hem. Isa.55.1.3 naesten te haten, Cat.5.
40.29, Psal.144.14.
Dat de kinderkens haer verdoemenis,
9 in Christo om te vermaken. Mat.11.28, onverdient, dewyle zy niet en waren (L.iij,
22.9, 23.27. Ioan.3.16, 7.37.
23. dist.3) ende noch quaedt noch goedt
te verlichten[.] Ioan 1.5.9 Psalm 145.8, 2 konden doen (Predicanten Aa.f.45) met
Par.22.29. 1Esd.9.5, 1 Pet.2.9.
brenghen van moeders buyck, Kalvijn
ende saligh te maken. Ioan 12.47, 1
L.ij.j) dist.8, ende
Tim.2.4.
iij.23.dist.6.H.Bull.Q.iij.ser.x.f[.]13 5
10 Alle menschen alomme
8 Beroepter sommige, maer niet na 't
verkondighende datse hen bekeeren.
voornemen der verkiesinghe,
Act.17.30.
P.Predic.A.E.artic.viij.vij.20.
Heur 'tgeloove biedende, Act.17, 31.
9 Oock onkrachtelijck, H.Stur.A.pa.120,
ende gevende volmaeckte gaven, Iac.1.17. Kalvijn L.iij.23, dist.i.iiij.110
Uerblindtse x.17.18, etc.
Want sijn wercken sijn volmaeckt.
10 Geeft anderen maer een tydelyck
Deut.32.4.
gelove: Beza I.cap.iiij.prop.x. ende
11 Wel willende dat alle menschen tot v.cap.v.prop.H.Stur.A.pag.32.iiij.37.110.b.
kennis der waerheyt komen.1 Tim.2.4
heur alle bekeeren, 2 Pet.3.9
Kennisse tot meer wroeghens ende
12 ende saligh worden.1 Tim.2.4
verarghens.vj.87.iiij.109.
VVil (de gelovighe) in desen leven niet
volcomelyck wederbaren.
Catech.Predicatie 50.f.296.
11 VVil dat der grosser deyl der werelt
in duysternisse steken blyve, Beza
Z.f.888.vij.59.
12 ende eeuwigh verdoemt werde. Ibid.
Is wijs.
Is onwijs.
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Rom.16.27, j 80
1 Beschickt der godlosen wercken ten
besten vij.56, x.140.
2 Doet wetende al dat hy doet.iij.8, vij.46

vij.54.b.
ende onwetende.iij.66.d.
1 Doet quaet daer argher quaet uyt komt
xj.112, ix.50.
2 Predestineert blindelijck sonder
3 niet vergeefs, iiij.48
aenschou van der schepselen
hoedanigheyt, xj.
3 Doet doolen die hy recht beveelt te
gaen. Kal.vj.151.
wat te vergheefs, vj.64.90.a.vij.64.
schandelijck, vj.112, 124.
Oordeelt Adams val nut te sijn. Kalvijn
xj.115.116.
Is gestadich.
Is ongestadich.
1 Mach niet verandert worden. Nu.23.19, iij.66.b
1 Verandert in argher, xj.116.a.b.98, ix.17
Iac.1.17, Mal.3.6.
2 Lieghen, Nu.23.19. Tit.1.2, Heb.6.18. x.18.32.88.
Vertoornt hem schrickelyck over
Rom.3.4.
d'aengheboorne zonden, Cate.10.
noch berouwen, 1 Reg.15.25.
3 Want hy is eenigh, altijdt alleens, ende 2 Wil teghens 'tgheen hy selfs wil,
ix.36.60, vj.151.vij.142, x.66.a, xj.104,
deselfde, Heb.1.12.
etc.
Wil anders dan hy toont, Kal.D.pa.242
3 Wil ghedaen hebben dat hy verbiedt te
doen L.j.xviij.Dist.3.
ende is strydigh van wille, ix.36.c, iij.66.d
Is rechtvaerdich.
Is onrechtvaerdich.
Exod.9.27. Deut.32.4.iij.16.ij.63.
vij.54.186.192.xj.64.76.82.v.
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cclxxviv
Vergelijcking ende onderscheyt van den Ende deser Calviniaensche
God der Christenen,
Predestinatoors Godt.
1 Rechtvaerdigheydt is haer self een
1 Straft onrechtvaerdelijck.xj.270.
Wet.iij.128.
de mensch om zijn selfs werc int krancke
sc[h]epsel ghenootsaeckt,
Mach niet onrecht doen. Ibidem, ende
x.56.xj.50.172.116.
iij.118 Want de Heere bemint
gerechticheyt ende oordeel, Psal.32.5. 2 Beveelt den menschen op straf datse
niet vermogen. H.Stur.A.91.Calvyn
Isa.61.8.
2 Gebiet niet boven vermogen, Matth.25 Inst.K.cap.iij.dist.94.
15, 23, luc.10.27, 1 Cor.10.13, 3, 2, 2, dat in dit leven onmoghelyck is te
Iac.4, 17, Rom.1.19.21.5.13. Ioan.15.22, volbrenghen, veroordeelt daerom tot den
24 Isa.5, 4, 42, 20, Ionas 4.11.
tydtlycken ende eeuwighen doot.
Nu.14.11.29 Gen 20.4.5. Levit.5.7.11, 12, O.Predic.vj. ende v.
8, 27, 8.deut.22, 25, 26, 18, 21, 30, 6.
3 Uerwerpt alleenlijck om dat hyt soo wil.
Uerbiet sulcx anderen, hoe soude hyt self vij.59, iij.142.
doen? Luc.11.46.
Sonder aenschou van goet of quaet doen.
3 Oordeelt elck na wercken, (schrift)
v.ghespraeck.xj.51.Calvyn.L.ij[j: van
v.38.v.ij.38.
links naar rechts omgekeerd]i.23.dist.1
dist.2.A.
na 't Evangelium.iij.142.
Stur.25.79.P.Martyr.Clas.1.loc.3.dist.15,
Uerwerpt, verstoot ende verlaet de
onghehoorsame, hartneckige ende quade v.8.
Schenckt den misdadighen Adam selve
om sulcx. (schrift)
bekeerende het leven, hem quyteren de
v[ij].110.111.115.116.etc.v.98.
zonde. xiij.j.O.4. ende ij.56.I.
ende loont den goeden, iij.12.
4 Straft niemandt verdoemelijck om eens 4 Ende straft d'onschuldighe nakomers
om heur voorouderen sonde,
anders sonde. (schrift.) ij[.]38.c.
Want den misdadighen vry te oordeelen,
ende den rechtvaerdigen te verdoemen is
den Heere een grouwel. Pro.17.15.
5 Uermindert de ghedreyghde straf wel,
maer vermeert die niet int straffen.
(schrift) ij.46.
6 Vergelt ons niet na onse quaden,
Psalm.102, 10.
7 Want, God is versoenlyck, Iob 33, 26.
8 goedertieren. Ion.4, 2
zoet. Psal.85, 5
9 Milt int vergheven Ioel.2, 13
Sachtmoedigh. Psal.85.5
10 Barmhertigh. Ioel.2, 13
ende is uyt louter rechtvaerdigheyt
barmhertigh. Want hy is gedachtig dat zy
vleesch zyn, Psal.77, 39.
ende dat sy stof zyn, Psal.102.14.
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VVat is doch een mensche? wat is zyn
goedt of zyn quaedt? Ecli.18, 7. Daerom
is Godt lydtsamigh over henlieden, &c.
(Eccl.18.9.) ende zyn barmherticheyt op
alle vleesch Ecli.18, 12, Psal.32.5, etc:
Rom.11, 32, Psalm.144, 9.
Dus ghelooft ende kent God voor
soodanigh als hy is ende weest Gods
navolghers als alder liefste kinderen,
ende wandeldt inde liefde ghelyck
Christus oock ons heeft lief gehadt,
Eph.5, 1.
Op dat ghy mooght kinderen zyn uws
Vaders die inde Hemelen is, die zyn sonne
doet opgaen over goede ende quade, &c.
Matt.5, 45.
Want wy zyn Gode ter eeren so wy hem
kennen ende na volghen, Amen.

P.Martyr.Clas.ij.loc.1'dist.32. xiij.j.A.C.
Doetse een verdorven nature meebrengen.
H.Bul.Q.iij.ser.x.f.135.Cate.5.7.
Ende de verdoemenis uyt moeders buycks.
Ibidem, oock Kalvijn.U.124.
Overgevend[e] alle menschen in eens
menschen persoon tot d'eeuwighe doodt,
Kalvyn L.iij.23.dist.7.
5 Alles boven de wet Adam ghedreyght.
Gen.2.17, 3, 16, 17, 18, etc.
6 Uerdoemt onrechtvaerdelijck de
suyghelinghen, diet niet konnen
verdienen. Calvijn L.iij.23, dist.3, dist.7,
xj, 56, 240, c.
Maeckt al de werelt doot sieck: maer
gheneest niemant waerlijck, xj.112.
verdoemens waerdigh, xiij.j.N, xj.62
7 Want hy is fel, ij, 46, 47, ix, 38, x, 56,
a, xiij, x, O.
8 tyrannigh, ij.54.
9 wreet, ij, 48[,] vij, 138.b.xj.240, c.
grouwelyck van oordeel.L.iij.boeck,
23.cap.dist 7, xiij.1.A.B.
10 onbermhertigh, xj.82.c.vj.69.90, a.
Die sodanighen valschen God leerende
gelooven, ende navolgende gelyck
worden: sullen den waren God, Christi
Hemelsche Uader onghelyck ende
onbekendt, in verdoemelycke doling tot
heurder verderffenisse, blyven: waer van
de barmhertighe ende milde God bevryde
alle menschen door synen sonde Iesum
Christum, ende de verlichting syn[s]
H.geests.Amen.
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Strydigheyden en grove Warringen deser Leeraren, naectelijck in dit
vveynich vertoonende, hoe datse niet alleen plat uyt in wichtige
Hooft-saken leeren tegen de H.Schrift: maer ooc tegen hen selven ende
elck-anderen strydigh sijn.
Vierde Hooft-Stuck.
Eerst van Gods willen ende doen.
j.
Godt die wilt dat alle menschen souden salich worden, 1.Tim.2.4.
Niet willende datter eenige souden verloren gaen, 2.Pet.2.9.
Contrarie.
Godts wille is dat dees of die verlooren gaen (Predicanten) A.a.f.49.
Wil dat der grosser deyl der werelt in der duysternisse steken blyve, ende eeuwigh
verdoemt werde (T.Beza) Z.f.888, iij.ghes.41.a.

ij
So waerlijck als ic leve, seyt de Heere God, ic en wil de dood van den
ongoddelijcken niet, maer sijn bekeering ende leven, Eze.33. ende 18.
Contrarie.
God en wil den doodt der zondaren, met woorden te weten, niet: maer wil die
nochtans met sijn ondersoeckelijcke wille. H. Sturmius, A.pa.81.
Dichten in Godt ende Christo contrarie ende verscheyden willen van een selve
sake.

iij.
Contrarien sijn verbieden ende ghebieden, willen ende niet willen. T.Beza H.pa.181
Het woordeken wilt betekent Gods verborgen of openbaren wille. A.f.86.
Op de sproke

Hoe dickmael heb ick u Kinderen willen vergaederen, &c. ende ghy hebt
niet gewilt, Mat.23, 37.
Schrijft H. Sturmius:
Christus na sijn eeuwighe wille, dien hy met den Uader heeft, wil aller menschen
saligheyt niet, A.pa.91.
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Maer wil dat na sijn Menschelijcke wille ende als Minister begheerde hy van herten
de saligheyt der Ioden. Ibidem.
So dichtmen Christum na sijn Menscheyt barmhertigher te wesen dan na sijn
Godheydt.
De swackheydt onses Uerstants can niet begrijpen hoe hy (God) op verscheyden
wijse een ding wil ende niet en wil dat het gheschiede, I.Kalvijn L.Instit.j.boeck,
xviij.cap.dist.3.

iiij.
Ghy en sijt geen God willende boosheyt, Psalm 5, 5.Iere.19, 5, 32, 35.
Hy haet zonde ende boosheyt, Ecli.15.11, Pro.6, 16.Zac.8.17.
Godt openbaert sijnen raedt door 't verbodt aen Adam dat hy niet wilde zynen
zondighen val, Gen.2, 17.
Contrarie.
God wil de zonde vermits sijn decreet, P. Martyr, B.clas.iij, loc.j, dist.37.
om 'tgoet datter uyt volght, H. Sturmius, A.E.pag.103.
zijn glorie, etc. vij.62, B clas.j.loc.14, dist.42, A.pag.114.
Wil gedaen hebben dat hy verbiedt te doen I. Kalvijn Instit.i.boeck, xviii.cap dist.3.
Wilde dat Adam soude vallen. Ziet ghesprake xi.dist.107.
Ende is gevallen na den reaedt des verborghen wille Gods, Predicanten, A.E.artic.ij
Gods wille die verborghen is, doen de Godlosen, maer niet d'openbare wille,
H.Sturmius, A.pag.117.
Ende al doen zy na Gods verborgen wille zyn niet onschuldig vande zonde, als zy
doen teghen die wille Gods die ons gheopenbaert is (Idem) A.pag.38.
So gebiedt God d'ouders te eeren ende gehoorsaem te wesen, maer wil dat Eli
zonen heur Uaders raedt niet souden ghehoorsaem sijn, I. Kalvijn D.pag.241.
Eyscht van Phararo dat hy de Israelyten laet gaen, ende en wil nochtans niet datse
Pharao laet gaen, T.Beza, H.pag.181.
Schickt tot doolinghe door syn verborgen decreet die hy recht te gaen beveelt.
Kalvyn N.pag.64.
God wil anders dan hy toont (Idem) D.pa.242, x.dist.65.66.
Teghen hem selve.
God is hem selve alomme gelijck, komt in allen met hem selve over een, ende
nerghens veranderlijck (Idem) L.j.ix.dist.2.
Wil de zondde niet om gheen oorsaecke of eynde altoos, H. Sturmius, A.pa.127.
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v.
Weest ghylieden volmaeckt ghelijck u Hemensche Vader volmaeckt is.
Matth.5.48.
Ghy sult den Heere uwen God lief hebben, uyt u geheel herte, ende in u geheele ziele
ende verstandenisse, &c.
Ghy sult u naesten lief hebben als u selven, Matth.22.37.
De Wet onderwijst ons niet alleenlijck een beginsel van heyligh leven, maer de
geheele perfectie, want sy eyscht een volmaecte liefde tot God ende naesten, ende
wie een soodanighe liefde sal hebben, die heeft een volmaeckte perfectie ende hem
ontbreeckt niet altoos. I. Calvijn, Harmo. Matth.5, 21.
De gheboden souden te vergeefs ghegheven zijn, soo hy ons de sterckte niet en
gheeft om al sulcx te volbrenghen, I.Calvijn. K.2.Tim.2.7.
God wil dat wy so zijn in dese werelt als hy inde Hemel is, I.Calvijn)
Coment.1.Ioan.iiij.17.

Die hy te vooren gheweten heeft, die heeft hy oock te vooren gheordineert
dat sy souden gelyck worden den Beelde syns Soons, Rom.8.29.
Contrarie.
Onmoghel[y]ck ist ende wert door Godts dispensatie belet, I. Calvyn, C.
Instit.iij.dist.94.
De wil of de ordinantie Gods schijnt contrarie, overmidts hy niet volkomelijck wil
wederbaren in desen leven, dat wy hem een volkomen ghehoorsaemheyt in alle zyne
geboden bewijsen, Catech. Predicatie, O.50.Pred.f, 296. ende v.
Wil sulcx niet doen van weghen zijner ordeninghe. O.Predic.v.
De kinderen Godts moeten noch alle daghe sondighen, K, 1, Ioan.3, 9.

vj.
De wille Gods segghen wy dat nergens te soecken is dan in zijn woort,
T.Besa.H.pag.178.
Contrarie.
Neen. ex Eventu. Dat is so geschiet, ergo Gods wille. T.Beza H.pag.43.H.Sturmius,
[A], pag.64.
Dat het alsoo sy, te weten: dat Adam is ghevallen na den raedt des verborghen
wille Gods. Daer toe allegeren wy de uytkomste der saken, die sulckx gheleert heeft,
Predicanten A:E.artic.ij. ende iij, Ghesprake ij, dist.63, f.
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vij.
Godt heeft ghesien al dat hy ghemaeckt hadde, ende 'twas alle seer goet,
Gen.1.31.
Contrarie.
Vande mensche specialijc en bevestight hy sulckx niet, want Salomon leert dat de
godloosen gheschapen zijn ten quaden dage, I.Calvyn, N.42, Ghesprake j, dist.27,
30. ende v.dist: 129.

viij
Alhoewel wy den doot op onsen halse ghehaelt hebben, so hadt God ons nochtans
ten leven gheschapen, I:Calvijn, C.vij, Dist.20.
Dat de mensche tot d'eeuwighe saligheyt gheschapen is, laten wy toe, P,
Matyr.B.clas.ij, loc:j:dist.29.
Sy zyn gheschapen ende gheboren om in de Hemelen eeuwigh te leven, I:Calvyn,
Harmo.Matt.cvj, 26.
Contrarie.
Als Godt om zyn glorie gheschapen heeft den Godloosen ten daghe des uytroedens,
meynt ghy daer teghen datse God alle in Adam heeft gheschapen: om 't eeuwigh
leven te gheven? T.Beza, H:pag.249:
De mensch is door de voorsienicheyt God[s] gheschapen tot ellendigheyt, I:Calvyn,
L:iij, xxiij:dist:9:
Ten verderven, Ghespr:j, 39, c, 48, g, vij, 63, vj, 119, b, T:Beza, H:pag:31.
Eenighe tot d'eeuwighe doodt om instrumenten zijnder toornigheydt te wesen, etc,
I.Calvyn, L.iij, xxiiij, dist.12, Ghesp.v, 131, vij, 135.

ix.
Die tot het eydne zyn ghepredestineert, syn oock tot de middelen daer toe leydende
ghepredestineert, T:Besa, H:Sturmius, Ges:vij, 62:
De sonden zyn de naeste middelen, P:Martyr, H:Sturmius, Jbidem.
Daerom zyn sy van eeuwigheyt ghepredestineert datse soud doen 'tgheen zy nu
v[o]lbrenghen, A:thes:xxv:
Contrarie.
Tot sondighen heeft God niemant gepredestineert, A:thes:xxiiij.

x.
[']t Werck uwer handen sult ghy Heere niet verlaten, Psalm 138:Iob:14.15.
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Contrarie.
Adams goede wille is een quade verandert, also Godt die verliet (T. Beza) F.pag.118
Ende ontrock hem sijn ghenade, sonder welcke hy niet staen moght (P. Martyr)
B.iij.Clas.i.Loc.Dist.37 (H Sturmius) A pag. 111
Die hy (God) heeft Uerworpen, berooft hy vande gemeenschap sijns lichts, ende
verlaetse in blintheyt (I. Cal.) L.iij.24.dist.12

xj.
God laet de zonde toe (H. Sturmius) A pag.99.
Contrarie.
In God en valt geen toelatinge Idem 98
Wat God toelaet dat wil hy oock, Gesp. vj.151 (Predicanten) A.E, artic.2 (Calvyn)
N.pag.64
Ende al dat God wil heeft hy gedaen, & c. Iob 23.13, Psalm 134.6, x.Dist.65

xij
Adam konde staen blyven so hy wilde, nae de Uryheyt sijns willens, hy konde oock
vallen wilde (Predicanten) A.E, artic.2
Is vrywilligh gevallen, ende had mogen niet vallen (H. Sturmius) A.pag.107.104
116
Want Godt heeft den mensche also gheschapen dat hy dat konden doen,
Catechismus A.D, artic.9
Adam hadde de macht so hy wilde, sijn Uryheydt wat te moghen niet zondighen
5.gesp.11, I.Calvijn, L.ij.Dist.13
Hy behoorde, wilde ende moghte 'tgunt God eyschte (T. Beza) F.pag.90, xi.42
Was verciert met wijsheydt, macht, heyligheyt, waerachtigheyt ende
rechtvaerdigheyt, etc. Ges.ij, 63.d.I.Cal: P. Martyr.
Had alleen die gave van te moghen niet zondighen, Harmo.Luc.4.1
Contrarie.
Adam is noodwendigh gevallen (Predicanten) A.E.artic.3. Ghesp.xi.131.183, 106,
etc.
Want, God wilde dat Adam soude vallen. Calv: P.Martyr, L.iij.23, Dist.7.v.103
xj.107
Ontrock hem de genade sonder welck hy niet staen moght (H. Sturmius) A.pag.111
P. Martyr, B. clas.iij.loc.1.dist.37
Heeft den mensche door aengeboorne broosheyt bequaem ghemaeckt tot den Ual
(Cal:) N.pag: 50 ende 40
So dat hy niet goet moghte blyven iij.51 T. Beza H.47
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Maer nootwendelijck zondighen ende vallen moste door Godes decreet, ende
moght niet anders willen (Predicanten) A.B pag: 38 (Calvijn) L.iij.23 Dist:7
Want dat God wil moet noodsakelijc geschieden: Ende daer mach niemant teghen
(Predicanten) A.a.f.49. Calvijn L.iij, 23 Dist.8
Ende dat Godt doet al dat hy wil, is sonder twijfel te verstaen, oock van alle
wercken der menschen, Calvijn L.j.xviij, dist.1

xiij
God en werckt niet door den quaden menschen als door een steen of block (I.Calv:)
A.g, pag.89
Contrarie.
T. Beza seyt Ia H.pag.200
Gelijck eenen dorren block wordt een volc sonderlinghe Uerkoren ende de ander
Uerworpen Calvijn L.iij.21.Dist.5

xiiij
't Betaemde Godt desen eenighen wegh sich self te openen, dat is Adams Ual te
or[d]onneren om syn barmhertigheyt en strengheyt te verclaren, als een middel tot
den eynde leydende, vij.62, T.Beza H.pag.77, P.Maryr, B.clas i, loc.14, dist.42
Contrarie.
De mensche heeft de poorte ofte wegh self geopent, T.Beza, I.cap.iij, prop.vj
Hebben de Uerdoemenisse self door't verwerpen vande salighe boodschap des
Evangeliums over heuren halse gehaelt, K.Ioan 12.47, Harmo.Luc.19.42

xv.
Godt en is gheen versoecker tot quaet, Iacob 1.13, wil gheen boosheyt,
Psal.5.5, ende doet sulcx niet, Soph.3, 5, Iob 34, 10.
Contrarie.
God neyght des menschen wille ten quaden, H. Sturmius, A.pag.102
Formeert de wille (I.Calvyn) D.p.227
Schickt tot doling dien hy recht te gaen beveelt N.pag.64
Heeft eenigerwijs de zonde gewilt, ende is eenighsins d'autoor daer van gheweest
(P.Martyr) B.clas.iij.loc.1, dist.37

xvj
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Ghy bemint alle dinghen die sijn, ende ghy en haet niet van alle dat ghy
gheschapen hebt. Sap.xj.25.
God haet niemant dan om de zonde, T. Beza, F.pag.146
Gods haet is begonnen H.pag.117
Ueroorsaeckt door Adams Uerderf. Calvijn H.pag.30, C.xiiij, dist.14, gesp.v, 49
Contrarie.
God hate Esau eer hy quaet gedaen hadde, of de Erf-zonde was T. Beza I.
cap.ij.prop.5
Also wert oock Esau ghehaet, noch met gheen boosheyt besmet sijnde.
v.39.I.Calvijn L.iij.xxij. Dist.11
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xvij
Godt salse verwerpen ende verlaten om de boosheyts wille (Ierem.7, 12, 13,
15. 1 Reg.15, 23, 26) datse hem verlaten, 1 Par.28.9, 2.Par.15, 12, ende niet
hooren willen, Oze.9, 17, Pro.1, 24, 31, &c.
Des Uerwerpens oorsaecke is de zonde in den menschen (Melanton) Ghes.iij, 40
'tUerderf door de Erf-zonde, Predicanten I. Calvyn, Ges.ij, 36, 1, iij, 73, 87, v.49,
a
Contrarie.
God en verwerpt niemandt ten aenschou van quade wercken of zonden, vij.59, I.
Calvyn, L[.]iii, 23, dist:1, dist:2, xxij, dist:ii, H:Sturmius A.pag:79, 105, etc.
Heeft gheen consideratie daer op ghehadt, noch op de tegenwoordighe noch op
de toekomende (Predicanten) A, a, f.46, 47, A.E, artic.5
Destineert ten Uerderven niet om 't Uerderf Adam[s] of dessels Urucht (T.Beza)
H.pag:242.

xviij
Om des onschuldigen bloets wille dat hy (Manasse) vergoot, daerom en
woudet de Heer niet vergeven, 4Reg.24, 4, Mat.6, 15, 18, 35, Iac.2, 13.
Contrarie.
De zonden en doent niet dat God voorgenomen heeft niet te ontfermen (P. Martyr)
B.clas.3, loc:i, dist:15

xix
De Godt deser Werelt heeft de herten der ongelovigher verblint, 2Cor.4, 4.
Der menschen boosheydt is alleen toe te schryven d'oorsake heur Uerblindingh ende
Uerharding (I.Cal:)ges.vii, 8, b(H:Bullinger) vii, 158, c
Heur boose affectien, datse 't licht in duysternisse keeren (I.Cal:)Harm:Mat:2, 6
Ende moetwilligh haer ooghen voor het aengeboden licht sluyten Wtleg:Ioan 15,
22, Harm:Mat:16, 2
Ende d'aengeboden saligheyt verwerpen, Harmo:Luc:19, 42
Contrarie.
God Uerblindt ende Uerhardt niet alleen door toelatingh of ontrecking van ghenade,
maer door innerlijcke, krachtighe, ende onuytsprekelijcke werckinge (H.Sturmius)
A pag.122) I.Cal:L.iii, 24, dist:12
De verborghen raet Godes is de oorsake der Uerhardinge (I.Cal:)L.iii, 23, dist:i.
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Uerblinding, Uerharding, ende Uolhardingh in zonden sijn Uruchten van de
Uerwerpinge, vii.[t], a(Z. Ursinus)M.f.431

xx
Het en betaemt niet die Uoorbereydinghe tot het verderf tot een ander oorsake te
trecken dan tot den verborghen raet Godts (I.Cal:)L.iii, 23, dist:[1](T.Beza)I.cap:ii,
prop:5
Contrarie
Die doen verkeerdelyck, die om d'oorspronck haerder Uerdervinghe te vinden,
hare ooghen na de Uerborgentheyt des raets Gods slaen (I.Cal:)L.iij.23, dist:9

xxi
Ghy ontfermt aller menschen, Sap.11.24.
Gods barmhertigheydt is op alle vleesch, Ecli.18, 12.
boven alle sijne Wercken, Psal.1, 44, 9.
Om dat hy haerder allen ontfermen soude. Rom.11, 32.
God biedt zyn genade indifferentelyck yegelyck aen int ghemeyn
(Cal:)Harm:Luc:1.45, Wtleg:Ioan xii.47, ende j.8, 9
Tot het gantse menschelycke geslacht sonder onderscheydt, tot Uergiffenis der
Zonden, etc. Wtlegging op Ioan i, 29
Ende sterckt zyne armen uyt om haer alle te omhelsen, Idem Ioan 12, 47
Maer vele sluyten de ooghen moetwillich om 't licht niet te zien, Idem Ioan 15,
22
Godt biedt aen allen zyn barmhertigheyt al ist dat d'onbarmhertighe niet waerdigh
syn die te genieten, Harmo:Mat:18, 31
Contrarie.
Wat is dit voorkomen daer mede God de menschen voorkomt anders dan dat hem
Godt over die ontfermt. Dit doet God alle menschen niet (Predicanten) A.a.pag:49
Gods genade ende gave is niet alle menschen gemeyn. Kort Uerhael f.64
Geeft eenige de gave der bekeeringhe ende des geloofs, welck hy den anderen
weyghert A. C, cap:ij, A.E, artic:iiij.
Die bereyder souden wesen om de genade te ontfangen doet hy de deure der
beteringhe niet op (Cal:)L.iij, 24.dist:15 (P. Martyr) B.3.i Dist:20

xxij
Alle Natien der Werelt, behalven de Iootsche geduerende het Oude Testament hebben
de kennisse des waeren Gods ende des wets der saligheydt ontbeert (Predicanten)
A.C.cap.1
Beza gelijckt de Uroe Heydenen by den Duyvelen S.f
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[C]ontrarie
Heeft Iob (Iob 1) Cornelius, Act.10, Abimelech, Gen.20, etc. ende d'ander Heyden
die't God geopenbaert heeft, Rom.1.19 van God noch sijn Wet niet geweten?
D'Apostel seyt het jeghendeel, Rom.1.21, 2, 14.
Men moet belyden dat in een yeghelijcken wercke Gods, ende voornemelijck in
allen in 'tgemeyn, de deughden Gods ghelijck in een tafel sijn afghebeeldet, door de
welcke 'tgantsche menschelijcke geslachte tot sijn kennisse, ende tot de waerachtighe
kennisse ende volmaeckte geluckigheyt geroepen ende getrocken wort,
I.Kal.L.Instit.j.boeck, 5.cap.dist.9.Wtleg.Ioan 1, 10.
God heeft noyt so sijn ghenade onder den Ioden beloken, etc.Harm.Mat.15, 27.
Houden de vrome Heydenen voor saligh (Swingels, Zurichers) Bekentenis der
Dienaren der kercken zu Zurich, f.24, Bullinger, Q.Dec.iij.ser.x.

xxiij.
Sluyten dat niemant gelooven ende salich worden can, of hy moet Iesum Christum,
te weten sijn persoon ende officie te vooren kennen ende verstaen,want de historiale
kennisse Christi (die veel menschen ontberen door datse heur niet voorgedragen is)
totten geloove ende saligheyt van noode is, Predic.A.C, cap.1.
Contrarie.
Leeren datmen sonder Christi historie Christum mach hebben, alsoo Christus is
gister ende heden, Hebr.13, Abraham sijn dagh gesien heeft, Ioan 8.Kal.C.Instit.xj
dist.4.Bullinger Q.Dec.iij, ser.x.
Ende dat de kracht sijns verlossings in alle tyden plaets heeft, Cal.Harm.Luc [1],
68.
Sijn gratie ende kracht is uytghestort in alle eeuwen vande scheppingh der werelt
af: ende de saligheyt is geopenbaert ende aengeboden[op zijn kop en omgekeerd]
gheweest in Christo aen alle 't menschelijck geslacht, Idem Luc.iij.23.
Idem Wtleg. Ioan 1, 10.
Stelt de gelovige jonghe kinderen int salighe verbont, Beza I.cap.iiij, prop.xiiij,
Kal.Har.Matth.ix.2.
Hebben dees kennis van Christi historie, &c?

xxiiij.
Een ziele die zondigt, sal selve sterven, Eze.18, 20.
De zonde en sal des vaders boosheydt niet dragen. Elck sal sijn eygen last dragen,
Pro.9.12, 13, 6 21, Col.3, 25, Deut.24.16.
Die tegen my zondigt, sal ick uytschrabben uyt mijnen boecke, Exo.32, 33.
Ende sal yegelijck gheven na sijne wercken. Mat.16, 27, Pro.12 14.Psal.61, 13,
Ioan 5, 29. Rom.2, 6, &c.
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Godt en slaet geheelijck met gheen tydelycke straffe niet den onschuldighen om
ee[n]s anders zonde: Ueel minder eeuwighe geestelycke straffen: want so veel dees
aengaet, sal elck zyn eyghen schult draghen, P. Martyr, B.clas.ij.loc.5, dist.38, dist.42.
Contrarie.
De nakomelingen Ade, die niet gezondigt hadden, maeckt God de verdoemenisse
schuldigh, ende straftse om de zonde haers Uaders Ade, Predic.A.B.pag.28.
ij.ges.26.[e]
Datse een verdorven nature met brenghen. H. Bullinger, Q.iii.ser.x.f.135,
Catechism.A.D, artic.5.
Ende de Uerdoemenis uyt smoeders buyc. I.Cal.L. Instit.2.boeck, i.cap, dist.8,
ende iij, xxiij, dist.6, dist.7. H. Bullinger Q.iij, ser.ix, f.105.
Eerse konden het oordeel des doots verdienen bewyle zy niet en waren. L.iii,
23.dist.3
Ende noch goedt noch quaet konden doen, Predicanten, A.a.f.46.

xxv.
De ongoddelijckheyt van den ongoddelijcken en sal hem niet letten in wat
dagh hy bekeert wort van sijn ongoddelijcheyt, Eze.33.
Wanneer God de schult vergeeft, neemt hy de straffe wech, ende en eyscht de
verschulde straffe niet. H. Bullinger Q.v.ser.5, f.243
Want het stryden soude tegen alle reden dat God de straffe der voorleden zonden
vanden bekeerden zondaer selve lange vergeven hebbende noch na houden soude,
Predicanten, Gesp.13, j.A.E.
Contrarie.
Om Adams eenige zonde, die zy segghen hem self vergeven te syn gheweest, also
hy bekeert, ghelovigh ende herboren is gheweest. Leeren zy Gesp.13, j.O4
Dat God schrickelyck vertoornt over die aengeboorne zouden, ende tydelijck ende
eeuwigh wil straffen, Catech.Urage x
Dat so wel gel[o]vige als ongelovighe verdoemde kinderen genereren, I.Cal:L.ij,
j dist.7
Daerom de kinderkens van moeders borsten af-ruckende in d'eeuwighe
Uerdoemenisse stort, N.pag:105
Uan moeders borsten aen ter doot overgeeft L.iii, 23, dist.6
Oock alle menschen plaeght met een verdorven nature, die enckel zaedt der zonden
is Predic: Waers:pag[.]93
Geneyght God ende den Naesten te haten Catech:Urage 5
Ende datse daerom hatelijc ende grouwelyck zyn voor God, L.2, j, dist.7.dist.6.
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VVederom is hier teghen.
God en wil aen gheen ander creature dan aen (Christo) de schuldt straffen, die de
mens (Adam) gemaeckt heeft, Catech.A.D.14, O.Predicatie vij.f.31.

xxvj.
Godt eyscht niet meer dan wy vermogen of hy en wilt ons bidde[n]de gheven,
I.Kal.Coment.Iac.1.5, 1 Ioan 5, 14. Ioan 14.13
De geboden s[o]uden te vergeefs ghegheven sijn, soo hy ons de sterckte niet en
gheeft om alsulcx te volbrenghen, I.Cal.K.2 Tim.2.7
Met wat recht soude Godt wat eysschen van de menschen, die hy soude weten van
naturen (welcx maker hy is) sulcx niet vermoghen, T. Beza, F[.]pag.90.
Contrarie.
De Wet te onderhouden segghen wy onmoghelijck te sijn, I[.]Kal.C.iij.Dist.94.
Wy konnen niet volbrenghen dat Godt eyscht, T.Beza, F[.]pag.90.
Dat Godt ons voor misdaet reeckent dat wy niet konnen volbrenghen, salmen niet
na sporen, H. Sturmius, A.pag.91.
Eyschet van ons, dat ons in dit leven allesins onmogelijck is te volbrengen, ende
veroordeelt ons daerom tot den tijtlijcken ende eeuwigen doot, Predi.Catech. O
Predicatie vj[.]f.26[.]
Doet dan Godt den menschen niet onrecht, dat hy in sijne wet van hem eyschet,
dat hy niet doen en can? Catech.A.D.Uraghe 9.

xxvij.
Wat God vermach ende belooft heeft, dat sal hy sonder twijffel doen,
I.Cal.K.Eph.iij.20.
Wie Christum in hem heeft woonende, dien gebreeckt gheen ding. Idem vers.17.
De ghene die Christum heeft, die heeft alle de dinghen die daer gheeyscht worden
om te hebben volmaecktheyt in God.K.Eph.3.19
Contrarie.
De beloofde liefde, Deut[.]30.6, gheeft Godt niemant, ende hebben alle menschen
liefde gebreck, [d]ie gheeyscht werdt om volmaecktelijck God te gehoorsamen, dat
noyt geschiedt is, Kal.C.iij, dist 94.

Van des menschen verderf, natuer, wercken ende ghehoorsaemheyt.
xxviij.
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Doen de Kinderkens noch niet geboren en waren, oft yet goedts ghedaen en
hadden, of quaets, Rom.9,11.
Men weet wel dat so lange de kinderkens gheheel jonck sijn, noch quaet noch goet
konnen doen, ende noch veel weyniger eerse ghebooren sijn, Predicanten,
A.a.f.45.ij.ges.26
Dewijle zy niet en waren, I.Cal.L.iij.xxiij.[d]ist.3.
Contrarie.
De kinderkens brengen haer Uerdoemenisse van moeders buyck, om dat zy alle
gezondight hebben, I.Kal.L.ij.i.dist.8
Want zy altsamen van God afgescheyden sijn, Predicanten, A.a. int eynd.
VVanneer? Doe zy niet en waren? mach de ghene die niet en is, wat doen, dat is
sondigen ende van God scheyden?

xxix.
De natuere des menschen is de oorsake der zonden niet, H. Bullinger, q.iij, ser.x.f.130
Dat wy niet konnen volbrengen dat God eyscht, is niet van natueren, T.Beza,
F.pag.90.
Contrarie.
De natuere (ist) die ghezondight hadde, Catech.Uraghe 17.
Is enckel zaedt der zonde, Kal.Ghesp.2 26.
Geneyght God ende den Naesten te haten Cate.A.d.artic.5.
Ende verhindert Godt ende den Naesten volcomelijck lief te hebben, Predic.Censu.5

xxx.
De menschen sijn heel quaet van naturen verdorven, ten goeden onbequam. Ghesp.
ij.26.c.
Haer gantsche nature een zaedt der zonde, Kal.Wtleg.Ioan iij.6.
Werden alle Leeuwen, Tygheren, Wolven, Beren ghebooren. Idem Ioan 10, 8.
Is niet een druppelken oprechts over ghebleven, dan alle verdorventheydt ende
ghebreck. Idem Ioan 3.3.
Contrarie.
Sint Ian seydt nochtans dat het licht des verstandenis niet gantselijck uyt-ghebluscht
is, etc. Want daer noch eenighe voncxkeu[n; omgekeerd en op zijn kop]s lichts
glinsteren, Kal.Wtleg.Ioan 1, 5
So dat het niet gantselijck te niet gedaen is 't gheen zy natuerlijck uyt de ghenade
des Zoons Gods heeft. Ibidem.
Want een yegelijck is van natueren eenigh zaedt van Godsdienstigheydt
inghebooren. Ibidem, Ioan 1, 5, ende 8.
Ende gevoelen dat in heur herten ghegraveert is een onderscheyt tusschen goedt
ende quaet. Ende het lof der deughden. Harmo.Luc.xvi.25.
Met dit kleene licht noodet de zoone Gods ons altijt tot hem Wtleg. Ioan 1, 5.
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Also de reghel der gherechtigheydt in onse herten is, so leert Christus, dat een
yegelijck hem selve een reghel kan sijn om rechtvaerdelijck ende in alder billigheydt
met sijnen naesten te leven: so hy een ander doet als hy wilde dat hem gheschiede,
Harm.Mat.7.1[2].
Ende God vindt wat goets in ons dat hy lief heeft, Kal.Ghesp.v.136, iij.81.

xxxj.
De ziele Christi is de onwetenheyt onderworpen geweest. Onwetenheyt is geen steaf
van de zonde, etc. Harm.Luc.2.40

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

cclxxxr
Contrarie.
De verblintheyt van des Menschen geest is wel een gebreck, ende mach met recht
gekent worden voor een deel van de aengeerfde zonde, Ibidem.
Ende God heeft de menschelijcke natuere afgenomen, dat hy haer ghegeven hadde,
dat is wijsheyt, verstant, etc.Wtleg.Ioan 3, 6.2, 17.

xxxij.
Die uyt God gebooren is, en doet geen zonde, want sijn zae[t] blijft in hem,
ende hy en mach niet zondigen, 1 Ioan 3, 9, ende 5, 18.I
Sint Ian onderwijst ons niet alleenlijck dat wy vermoghen niet te zondighen, maer
dat de beweginghe des H. Gheests van so groote kracht is, datse ons noodsakelijck
onderhout in een vaste ende gestadighe onderdanigheyt van gherechtigheyt, I.Kal.K.1
Ioan 3, 9.
Ende de H. Geest vervormt sodanigh de wille, datse niet anders mach sijn dan
gherecht.
De eerste (te weten Adams) Uryheydt was te moghen niet zondighen: onse Uryheyt
is veel meerder, te weten, niet te mogen zondigen, I.Cal.L.Instit.ij.boeck,
iij.cap.Dist.13.
Contrarie.
De kinderen Gods moeten noch alle daghe zondigen, I.Cal.K.1 Ioan 3, 9.
De ghelovighe wandelen hinckende inden wegh des Heeren, K.Gal.5.18, ende
1.Ioan 1, 7.
De alderheylighste en hebben maer een kleen beginsel deser ghehoorsaemheyt,
Catec.A.d.114, Harmo.Luc.1.6.

xxxiij.
Ist dat u de zone verlost, soo suldy waerlijck vry sijn, Ioan 8, 36, 32. Rom.8,
2.
Contrarie.
Na de wedergeboorte is de Uryheyt maer half, ende werden hier al 't leven door
in de kercker gevangen gehouden, Cal.U.pa.65, C.Insti.xvij.Dist.12.
Ist dat wy zondigen, so begheven wy ons der zonde tot dienstbaerheyt,
K.Rom.vj.16.
Want de ghene die zonde doet is een dienstknecht der zonde, Ioan 8, 34. Wy sijn
alle van natueren zondaers, L.ij.ij, dist.37.
De kinderen Gods zondigen alle dage, & c. K.1 Ioan 3.9.
Daerom sijn wy alle onder het Iock der zonde, L.ij.ij, dist.37.
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xxxiiij.
Met het woort, wedergeboren of herboren geeft hy (Christus) niet te verstaen de
beteringe eensdeels alleen, maer de vernieuwinge des gantschen nature, Cal.Wtleg.op
Ioan 3.3.
Na de ziele en wordt hy (de mensche) niet wederboren, ist dat alleenlijck een der
ziele gebetert wort, maer als zy gheheel vernieut wort, L.Instit.ij.boeck, iij.cap.dist.1.
Alle die bedrieghen hen selve, die meynen dat Godt te vreden is met heur halve
herte. Harm.Mat.6, 24.
Contrarie.
De wedergeboorte is hier maer begonnen, ende laet totter doot toe reliquien vanden
ouden mensche blijven. De wedergheboorte is noch niet geheel ende volmaeckt,
I.Cal.K. 1 Ioan 3.9.
God wil niet volcomelijck wederbaren dat wy hem een volcomen ghehoorsaemheyt
in alle sijne geboden bewysen, Pred.Cate.O.Predicatie L fo.296.
Tis onmoghelijck, ende wert door Gods dispensatie behindert, Kal.C.iij.dist.94.

xxxv.
Gelijck hy (God) ons verkoren heeft in Christo voor de schepping der Werelt,
dat wy souden wesen heyligh ende onstraffelijck voor hem door de Liefde,
Ephe.1, 4.
Weest ghy oock in alle uwe wandelinge Heylig, 1 Per.1.15, 16.
Verlost uyt de handen onser vyanden, dat wy hem dienen souden in Heyligheyt
ende Rechtvaerdigheyd voor hem alle onse dagen, Luc.1, 75.
S. Pauwels waerschout ons te vervolgen om te leyden een heyligh ende eerlijck leven
tot de komste van den grooten God, I.CalHarmo.Luc.1, 75, 73.
(Hier dan)
Contrarie.
Wy en sullen daer toe nemmermeer komen dan na dat wy onsen loop voleyndt
hebben, I.Cal,K.Eph.1.4.
D'aldervolmaeckste sijn daer noch altijdt verde af, K.1 Pet.1, 15.

xxxvj.
So wie seydt, dat hy in hem blijft, die moet selve oock wandelen gelijck hy
ghewandelt heeft, 1 Ioan 2, 6.
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Daer aen hebben wy Gods Liefde gekent, dat hy sijn ziele voor ons gestelt
heeft, wy moeten oock onse zielen voor onse Broeders stellen, 1.Ioan 3.16.
God wil dan dat wy sondanigh sijn in dese werelt, als God is in den Hemel, op dat
wy voor sijn kinderen gherekent moghen wesen, I.Cal.K.1.Ioan 4, 17.
Want zy moeten in haer vertoonen het beelde Christi, door doodingh des vleeschs,
ende leven des geests, K.Rom.6.8.
Contrarie.
D'Apostel en stelt ons so de liefde Christi niet voor, dat hy van ons dierghelijck
eyscht, want wat soude dat anders sijn dan in wanhope te stellen alle menschen die
in de werelt sijn. Kal.Comment.1.Ioan 3, 16.

xxxvij.
Die sijn Woort hout, in dien is vvaerlijck de liefde Gods volmaeckt. Daer aen
vveten vvy dat vvy in hem sijn, 1 Ioan 2.5.
xxviij.
Gods generatie bevvaertse, ende de boose en raect hen niet. 1 Ioan 5.18.
Contrarie.
De Kinderen Gods laten niet van Satan gewo[n]t te wor[d]en, I.Cal.K. 1 Ioan 5,
18.
De overblijfdelen van harer verdorvener aengeboren nature ende der genegentheyt
om God ende naesten te haten, verhindert heur Godt ende haren naesten volcomelijck
lief te hebben, ende lijden by wi[j]len groote schade ende afbreuck van het vleesch,
Predicanten, Censur.v.

xxxix.
Wie gevvasschen is, die en behoeft niet dan dat hy sijn voeten vvassche, maer
hy is heel suyver, Ioan 13.9.
Contrarie.
Niet datse in allen stucken heel suyver sijn overal, I.Kal.Wtleg.Ioan 13, 9.

xl.
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Ende zy (Zacharias ende Elizabeht) waren beyde rechtvaerdigh voor Godt,
wandelende in alle de geboden ende rechtvaerdighmakingen des Heeren
onberispelijck, Luc.1, 6.
Zaghen de waerheyt van Gods gheboden ende onderhielden die gheestelijck,
I.Kal.Harmo.Luc 1, 6.
Contrarie.
So veel heurluyder heylighe wandelinghe noch verde is vande perfectie, so en
mach die God niet behaghen, I.Kal.Ibidem.

xlj.
Zacharias heeft gheen ding min gepretendeert dan te disputeren of God waerachtich
was: houdende dat int generael voor seecker I.Kal.Harmo.Luc.1, 18.
Contrarie.
In sijn herte is heymelijck een twijffelmoedgheyt in ghekropen, of oock volbracht
soude werden, dat hy ghehoort hadde, ende was so veel als of hy tegen God had
gedisputeert, of Godt oock waerachtigh te houden was. Ibidem.

xlij.
Saligh is zy (Maria) die ghelooft heeft, Luc.1, 45.
Sy heeft dese gratie Gods in sulcker achting gehadt alst behoorde, Harm.Luc.1.39.
Contrarie.
Wy behoeven niet seer te arbeyden om haer van alle gebreck suyver te maken,
want sy behoort hadde van stonden aen met ghelove op te stuyghe[n] tot de
onmetelijc[k]e macht Gods, die aen de natuerlijcke mid[d]elen niet gebonden en is,
etc. Maer in plaetse van also te doen, so blijftse staen op de ghemeen ende natuerlijcke
maniere van voort teelen, Kal.Harm.Luc.1, 34.
O stoute berispers der Heylighen, die op u versiert verderf der natueren ende vleesch
kranckheydt soo blyft staen, dat ghy daerom niet en ghelooft dat ghy God mooght
gehoorsamen na sijne wet (Calvyn C.iij.tal.94.Censu.v.) bedenckt of ghyluyden niet
een contrarie gheloof hebt als ghy hier in Maria eyscht, ende Paulus in Abraham
gheweest te sijn beschryft, Rom.4.19.20. Ghesp.viij.143.
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xliij.
Ten is oock niet van noode subtylijck te disputeren of hy (Christus int Hoofken) onse
saligheyt heeft konnen vergeten (I.Kalvyn) Harmo.Mat.xxvj.39.
Contrarie.
(Christus) heeft niet ghedacht noch overleyt in die stont dat hy gesonden was tot
een verlosser des menschelijcken geslachtes, met die conditie dat hy de doot soude
lijden, Kal.Harmo.Matth.26.39.
Bidt nu dit, dan dat, ghelijck als wanckelende, bidt uyt onbedachten raet ende
wille, wederroept 't wenschen dat hem onversieus ontvallen was. Ibidem.

xliiij.
Het woort, rechtvaerdigheyt, streckt tot alle 'tbehooren van Liefde,
I.Kal.Harmo.Luc.1.75.
Contrarie.
Rechtvaerdigheyt is anders niet dan toerekening van rechtvaerdigheyt, I.Kalvijn,
Harmo.Luc.1.77.

xlv.
Al hadde ick alle 't Geloove, also dat ick Bergen versette, sonder Liefde vvare
ick niet, 1.Cor.13.3.
Gelove, Hope, Liefde. De meeste van desen is de Liefde, [1].Cor.13.13.
De volmaecktheyt der gelovigen is in de Liefde gelegen, I.Cal.K.Ephe.1.4
Contrarie.
Het gheloove is in veel wercken boven de liefde, ende sal gevonden werden in
veel dingen hoogher te sijn. Ende also de Liefde een vrucht ende werck des gheloofs
is,so is het werck veel min te achten dan de oorsake daer uyt het komt, I.Cal.K.1
Cor.13.13.
Dese man wil tegen den Apostel de liefde minder dan 'tgelove houden: Ende dat noch
met onware redenen: want hy so doende 't lesen minder dan het Letterkennen soude
achten, om dat het een vrucht ende werck is dat uyt 'tLetterkennen komende, sijn
oorsake neemt. Dat oock 'tgelove oorsake vande liefde, ende niet eer een middel daer
toe soude wesen,en bewyst hy niet.
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xlvj.
Het gelove is een waerachtigh ende seecker tuyghenisse vande verkiesinghe, H.
Strum.A.pag.131.63.
Contrarie.
De roepinghe ende het geloove en sijn niet veel, ten zy dat de volhardinghe daer
toe kome, I.Cal.L.iij, xxiiij.dist.6.

xlvij.
Het geloof werdt door de zonde verlooren H. Sturmius, A.69.
Contrarie.
David heeft in sijn overspel ende dootslach het gelove noch den H. Geest niet
verlooren (Idem) A.f.73.

xlviij.
Willen wy dat Godt ons genadich zy, ende de zonde vergeve, so moeten wy ons selfs
niet vergeven noch pluymstrijcken, Kalvijn K.1 Ioan 1.7.
De schulden der zonden te vergeven komt alleen Godt toe, C.xv.dist.43.
Contrarie.
Als de ghelovighe so by heur selfs herte berispt werden, terstont absolveren of
vergheven zy hen selven, Kalvijn K. 1 Ioan 3.21. Ende K. Gal.5.18.

xlix.
Schouwende de vreemde nieuvvigheydt van vvoorden, 1.Timot.6.20.
Contrarie.
Dees nieuwigheyt van woorden: Dat de menschelycke nature gezondight hadde.
Cat. 17. hoewel het in de H. Schrift niet en staet, mach men wel ghebruycken.
Predicanten, Censure, I.Gero.iiij.

L.
Vander kercken vvonderdaden, tekenen, geloofs vryheydt, ende dvvang.
De mirakelen sijn zegelen van de leere, ende is niet geoorloft dien onafscheydelijcken
bant te breken. Daerom sijn de Papisten vervalschers,die booslijck de wercken Gods
corrumperen, door dien zy het woort vande mirakelen scheyden, I.Cal.Harmo.Mat.10.1
Sy syn noodige mercktekenen vande rechte kercke. Idem Mat.12, 27, ende 10, 1.
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Somma willen wy niet bedroghen sijn, so behoudt dese vereeniginghe
onafscheydelijck de mirakelen met de Leere. Idem Mat.24.23.
Contrarie.
Dits een punct waerdigh te aenmercken voor de dienaren des woorts, dat het maer
voor een weynigh tyds is gheweest, I.[K]al.Harmo.Mat.10, 1.Ende hoewel Christus
dat niet uytdruckt so wil hy dat die gaef alleenlijck voor een tijt zy, Idem Mat.16,
17.

Lj.
Leeren doorgaens dat de Mensch, als heel quaet sijnde niet altoos en doet tot sijn
saligheyt. Ende soo weynigh tot sijn gheloovigh werden ende wedergheboorte, als
tot de natuerlijcke gebooorte (Predicant.) Waerschou F.107.
Tot Christum ende het geloove aen hem en helpen gheen uytwendige dingen, ja
geen creaturen, etc. (Predicanten in Oost-Urieslant, anno 1528) Bekentenis tot Enibben
ghedr. 1565, artic.xxiiij.
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Alsoo de Doop ende dat Avontmael des Heeren ende andere uytwendige dingen ende
wercken niet dienen tot rechtvaerdigheyt ende saligheyt: alsoo dienen sy oock niet
tot vertroostinghe ende versekeringhe. Ibidem artic.xxvi.xxviij, ende xxxiij.
Contrarie.
't Gheloove werdt door de Sacramenten aenghesteken, onderhouden, vermeerdert
ende verseghelt, Predicatien Cate.O.fo.9. ende f.11.
Tot de wedergheboorte is 't middel des kercken diensts, aenhooring des
Evangeliums ende 'tghebruyck der Sacramenten. Ibidem fo.19.
De kercke baert, ende wederbaert ons door het Doopsel, ende vereenight ons met
Christo door het Nachtmael, P.Plessis, Tractaet van de kerck, fo.14.

Dit zyn immers menschen wercken ende maer Ceremonien, die de
quaet-blyvende oock lichtelyck konnen doen.
Daeromme: Soo dit gebreck vast is in alle menschen (so oock by dese) dat sy de
Ceremonien ende Elementen des werelts, soo die Paulus noemt, Col.3.Galat.4. meer
dan recht is toeschrijven, ende d'eerste beginselen der schole Christi hooger achten
dan de wercken der liefde ja volmaecktheyt selve, Calv.Harm[.]Matth.9, 14, ende
12, 1.

Lij
Niemant en kan sonder reyn ghelove ende leere een Predicant zijn, Predicanten: Cort
verhael pag.129.
Contrarie.
Het sal wel gheschieden dat sommige menschen sonder ware bekeeringhe ende
gheloof bequaem sullen wesen om anderen te leeren, Predic. Teghenbericht f, 19.

Liij
Laet ons ten eersten leeren in uyterlijcke saken gheen heyligheyt te stellen, ende dat
wy niet begeerlyc zyn om anderen aen ons goetduncken te binden, maer dat een
yeghelyck zyn vryheydt ghelaten worde. Het komt uyt korselheydt ende
opgheblasentheydt, dat een yeghelijck gaerne de gantsche wereldt soude dringhen
hem te volghen, I.Calvyn, Harmo.Mat.9, 14.
Paulus ghestelt vanden Heere een Apostel der Corinthers, wilde niet over haer
gheloove heerschen, 2, Cor.1, 24. Wie sal dan dorven de heerschappie hem
toe-eyghenen? C, viij.dist.145.
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De wysheydt werdt uyt de werelt ghedreven soo dickmael alsmen de saken met
gewelt drijft. Uoorreden in Acta Apost.
't Geloove ende ghevoelen des ghemoedts dat kan gheen mensche in eenen anderen
noch gheven noch hinderen, Predicant.Remonstaen de H. Staten, 85, f, 13.
Noch ten magh niet gheschieden dat immermeer de wille bedrwongen werde te
willen datse niet en wil, P.Martyr B, clas.ij.loc.ij, Dist.7.
Contrarie.
Dat u dunct datmen niet en moet de menschen dwinghen, omme de waerheyt te
volghen teghen heur wille? Ghy dooldt, niet verstaende die Schriftuere noch die
krachte Gods, die dewijle men 'tvolck dwinght teghen heur wille, henluyden wille
doet hebben: T. Besa, S.f.297.H.Bullinger, Q.Huysboeck, f.64.
Op dat niemant tot zyn verderfenisse laet duncken dat hy ghevoelen ende ghelooven
magh dat hem ghelieft, (Predicanten) Remonst, f.13.
De Overheydt behoort den waren Godsdienst met hare macht voor te staen:
Ondersoecker, pag.8.
Ende de valsche Leeraers niet konne[n]de haer leere verantwoorden, verbieden te
leeren ende Discipulen te maken, Idem B.9.
Want men moet nimmermeer ghedoghen der quade dwalinghe, (Calvyn)
Harmo.Matt.13.
De Magistraet is het swaert inde handt ghegheven om te beschermen de waerheydt
Godes alst van noode is, straffende den ketters diese omstoten. Derclaration, f.52.
VVederom hier teghen

Liiij.
't Is onmogelyc den mensche door dwang tot het gheloof te brenghen: T. Besa,
S.pag.198.
Sulcx is ooc des Magistraets ampt niet: Niemant en magh noch behoort de religie
te verbreyden met eenighe Wapenen: (Besa) Teghen de Academiten, f:167.
Het Coninckrijcke Christi wert meer door het bloet der martelaren dan door de
bescherminghe der wapenen ghesterckt, (Calvyn) Wtleg op Ioan.18, 36.
Gheen Religie en kan noch en magh met ghewelt of wapenen onderhouden of
ingedruckt worden. De wijsheyt der Nederlanden Religions vrede Anno 79 by Plantijn
ghedruckt, Response contre Don Ian Anno 1578,f:18, Coelsche Vrede-handel, f, 38,
ende 53.
De religie mach oock met geen ghewelt uytgheroeyt werden, soomen genoeghsaem
aende Doperen ende anderen bevint.
Want al waert dat des Leeraers uytlegging door een Placcaet cesseerde, soo soude
evenwel verstant ende Secte blyven. De oeffening der Roomscher religie is hier in
Hollant wech ghedaen: maer daerom en latender ghe en Roomsche Catolijcken te
zijn, die haer
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aen[d]e valsche [l]eere [d]es Pausdoms houden, etc. verstorven heylighen aenbeden,
ende de mis voor goet bekennen, etc. (Predicanten) Ondersoecker.pag.E.ij.
De kercke Gods en begeert noch ghewelt noch hant boeten, ghevangenissen of
andere civile straffen en hebben de H. Bischoppen niet gheoeffent: de kerck i[s] met
de macht van God[e]s woort te vreden, I.Calvijn Instit.C.viij.dist.172. d'alderstrenghste
straffe is den Ban.
Contrarie.
't Is de gelovigen Princen gheoorloft de hertneckige ende wederwertighe te bedwingen,
ende Placcaten te maken om die te brengen tot den dienst des waren Gods ende
eenheydt des gheloofs, I.Calvyn, Harmo.Luc.xiiij.23.
Ende wie ist die niet wel en siet dat by aldien de Magistraet door den vingher siet,
ende hem selfs niet en quyt naer eysch vande sake, dat, daer de kercke is in een groot
perijckel ende merckelijcke verderffenisse, T. Besa S.f.296.
De Magistraet betaemt de Ketters te straffen, magh ende behoort die somtijdts te
doen executeren ter doot, T. Besa, S.f. 292.
Der Overheyts ampt is de vervalschers ende verachters des Godlijcken woordts
te dwinghen om der kercken den uyterlijcken vrede te laten, (Consistorianten)
Onderscheyt artic.ix.
Ende den uyterlijcken menschen met uyterlijcken straffe, dat is de ghene die den
uyterlijcken vrede der kercken verstoren, met ghevanghenisse aenden lijve, of met
gheldtboeten te straffen. Artic.x.
Daer heeft d'aendachtigher leeser moghen sien dat dese leeraers niet min plompelijc
dan stoutelijck tegen de H. Schrift ende hen selve leeren: waer uyt oock alle menschen
licht dencken konnen hoe onbehoorlijck het soude wesen, datmen sodanighe verwerde
leeraers met heur schadelijcke leere door dwangelijcke Placcaten, Ordeninghen,
Willekeuren of ghewelt also soude pogen te verstijven, als nieuwe Heeren des
gheloofs, datse tot sware belastinge soude wesen van veel vrome lantsaten (in gheloof
ende onderdanigheyt Christelycker dan syluyden wesende) de welcke of dwang in
Conscientie ende gheloofs oeffening of moeyte, ghevaer, schade, ende straffe soude
aenghedaen werden. Dat niet dan tot innerlycke tweedracht ende ellendige
verderffenisse van Landen ende Luyde[n] in ziele ende lichame eyntlyck strecken
soude. Twelc de goede ende wyse God voorhoede door de wyse besorghers van alle
ghemeenbestens. Amen.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

CClxxxijv

Tafel
A
Aenmercken
MOetmen (van Gods raedt) d'oorsake die 84
ons voor oogen staet, bij,
Aennemen
Eer men verstaet is sotheyt

j.81

En moghen gheen suyghelinghen
Christum

vj.120

En magh niemant Christum sonder hem vi.120
te kennen.
En magh God niet den ghenen daer in hy v.98
niet goets en vint.
Aenwenst
En wort niet sonder dickmael te doen een ij.28
selve werck.
Achab
Zijn verleydingh was zijnre Sonden straf, x.87
Adam
Is van Gode geschapen niet om zijn selfs j 84.a.c.
wille, als zijns niet behoevende,
Tot wat eynde gheschapen. Uerklaringe xi.24
der oude ende nieuwe leeraren.
Maer om yemant te hebben daer aen God j.84.b
zijne gaven soude besteden.
Om hem zyne eeuwighe goederen
gemeen te maken.

i.84,d

Om hem te doen wesen,

i.84.d.

Tot een Beelde Godes, niet ten verderven. iij.66, l, xi.67
Ten leven.

v.136
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Niet ten verdoemenisse,

xi, 44

Sijne gaven,

ij.63, e

Vry en machtigh om staende te blyven,
oock om te moghen vallen,

v.11, 12, iij.66.a, ix, 9, 56, l.xi, 41.

Hadde moghen de Predestinatie, soomen v, 10, xi.100, vi.220.e
die nu leert, onseker maken,
Mocht Godes haet op al zijn afkomst,
ende daerom oock op Esau (na men nu
leert) voorkomen hebben,

v, 30

Adam, etende vande verboden vruchte, vi.224
dede buyten, maer niet teghen Gods wille,
Was sondich noch deughdelyc voor zyn ij.68, 72 86
val, maer oprecht ende onnosel,
Of wy alle i[n] Adam ghestaen ende
ghevallen hebben,

ij, 92.a

Adam heeft sulcken beelde Godes alsmen ij.92.f.
hem opdicht noyt gehadt:
Of Adam zyne gaven voor ons allen oock ij:66, v, 18
heeft verlooren,
Adams
Urye willekeure en hing niet aen Godes v, 12
Predestinatie.
Urye willekeure bestont int niet willen
Godes,

vj.224

Aen Adams doen hing Godes straffen of v.12
weldoen
Adam
Is na der Gereformeerden leere van Gode j.84, f, v.12
gheschapen oprecht ende onnosel, maer
dat nochtans om te verderven
Tot d'eeuwighe verderfnisse niet all[e]
zyne nakomelinghen.

j.84.g

Op conditie dat hy de gantse werelt soude v.17
verderven,
Mocht niet goet blyven

iij, 51

Moeste verkiesen 'tgheen God wilde dat iiij.7
hy verkiesen soude
Mocht niet anders willen.

xi, 105, 234,
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Soude ghevallen zijn door Godes
Predestinatie

v.12

Moeste nootlijck vallen.

ix.29, xi.103.105.107

Doort decreet vande Godlijcke
voorsienigheyt.

Stur.107.

Was aen zijnen val onschuldigh.

xi.240

Heeft niet gesondigt.

xj.100.102

Was van Gode niet goedt gheschapen,

xj.234, xiij.1.A

Heeft niet moghen sondighen.

ix.38

Dat Adam al eyghen was voor zynen val. xi.102
Uan Adams val was God self de
oorsaecke.

xj.206.220.

Al
Groot misbruyck vat dit kleyn wooreken. ix.38.0
Alwetende vooroogentheyt Godes
beschrijvinghe.

iij.8

Almogentheyt Godes. Siet Godt.
Allegorie
Misbruyctmen tot bewys van een
grontleere.

ij.30.c

Argh
Arger en wort niemant door een wysens ix.18.b
doen,
Augustinus.
Is alleen de ghetrouste uytleggher des
v.69.
Outheydt inde leere, na Calvini oordeel,
Is by hem ende Besa hoogh gheacht, ende vij.164 ende b.
dicmael verhaelt
Leert dat Paulus onder de namen Iacobs v.70
ende Esaus van volckeren spreect,
Leert dat God int verkiesen ende
verwerpen, siet opter menschen doen
ende hoedanigheyt.

v.72

Is meest teghen."tverharden dat niet
verschuldet en is,

vij.162
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B.
Bermhertigheyt
Siet God.
Baet
Eyghen baet te soecken met een anders schade en is eerlijck noch rech iij.114
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Bedriegen.
God self bedrieght na de leere Calvini.

x.11.14

Beelde Gods
Wat dat sy met Calvyn, te weten saligh
te wesen,

xj.33.18.idem.ij.63.d.

Bekeeren.
Sich tot Gode, is een menschelijck werck, iiij.68
[n]odigh ter saligheyt.
Beron
Is nerghen sonder heur vruchten.

viij.70.b.

Die zijn heyligheyt ende suyverheydt int viij.74
gantse leven.
Bestieren.
Is Godes, het voornemen is des menschen x.140
werck,
Besmet
Sijn der Heylighen heylighste wercken. viij.77
Besa
Wederspreeckt sich self.

ix.54.56.xi.210 iij.66, xj.264.j.30.g.h.

Schrijft dat heur gheloovighen noch by
wijlen willens ende wetens sondighen.

viij.123

Leert sonder schrift uyt zijn vernuft.

iij.53

Libertijnsche vryheyt,

viij.124.

Is den Libertynen eenighsins ghelijck,

ix.118.128

Is een Stoicien, makende vande menschen ix.128
steenen, stocken, of blocken sonder wille.
Uerdraeyt argelistelijck zijn wo[o]rt.

xi.212

Stelt ongheschicktelijc
ongeschicktheyden voor,

iij, 53
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Stelt een valsche reghel om Godes
raedtslagh te weten,

iij.53.54

Bouwet een valsch fundament der
saligheyt, dat Christus niet en is.

iij.54

Besluyt qualyck,

iij.64.xi.256

Misbruyckt de H. Schrift lelijck,

ix.38, m, xj.266.j.30.h

Lastert Gode schandelijck,

ix.117, iij, 66 db.efi.

Dicht Gode een schandelijcke eere op,

iii.66, c.

Rouwet veel dings gheschreven te
hebben.

vij.24.e

Bidden
Is een menschelijck werck ter saligheydt iiij.80
nodigh.
Boeck
Des levens wat.

viij.149

Calvyn
Roemt sich hoogh.

j.18.

Uerandert ende versift zyn Institutie.

vij.24.d.

Misbruyckt de Heylighe Schrift,

j.34.x.14, 18.130.a.26.142.150.178.180,
76.vij.10.c.12, x.27, 60, 76.

Uertaelt de Heylighe Schrift tot styving iiij.101
van zijn opinie,
Is strijdigh teghen hem self.

v.138.64 vj, 42, 46, 49, xj.70, 74, x.38,
110.ix.38.a.b.c.xi.118.a.x.72.140,
vij.10.c.24.c.32.a.

Teghen Besam.

ix.38.104.127.128

Teghen Martyr

vij.150.

Doet self dat hy anderen verbiet.

vj.86.vij.24.c.ix.58

Belijft waerheyt op gheding, soo men zijn vij.21.28
goetduncken daer by wil setten,
Schrijft onwaerheyt

x.127

Wijckt af vande openbaere waerheyt,
ende soeckt na een verborghene.

vij.24.c

Wil anderen leeren 'tgheen hem God noch vij.24.c
niet en heeft gheleert.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

Spreeckt teghen de gheopenbaerde
vij.28.ix.58.
rechtvaerdigheyt ende wille Gods, ende
soeckt na een verborghene die niet
ondersoeckelijck is.
Lastert God,

vj.166, 167,
b.vij.36.74.82.50.136.138.142.150.x.132,
136, 138, etc.j.34.

Uerontrout zijn woorden.

ix.6.

Schelt zyn eyghen werck inde Libertynen. ix.44.46.119.xi.52.
Onderwerpt de H. Schrift onder zijne
opinie.

ix.44

Handelt argelistelijck.

xj.66.74

Maeckt Gode alder dinghen die
geschieden oorsake.

viij.173.144

Maeckt Godes Predestinatie oorsake der iij.4x
zo[n]den,
Beticht Besam door den Libertynen dat ix.108
hy God oorsake van 'tquade maeckt.
Calvijnsche Predestinatoors argher dan
Libertijnen of Manicheen.

xi.106.e

Uerantwoort Godes rechtvaerdigheydt
qualyck.

vij.69.

Geeft onwysen raet.

vij.137

Maeckt in zijn gheloovers genegentheydt vij.142.a, 150
om Gode te haten.
Uerlatende de geopenbaerde wille Godes, vij.142.a.
soeckt na een verborghene.
Leert dat daer uyt moet volghen dat hier viij.104
niemant is herbooren.
Dat niemant saligh magh worden.

viij.104.b

Duydet de Heylighe Schrift, plat teghen x.32.72.110, vij.14.a.b.c.d.
de Heylighe Schrift self.
Oock teghen zijn eyghen duyding.

vij.1.a.b.8, a.vij.14.8.b.c.d.

Uersiert een valsche questie latende de
rechte ongheroert.

x.52

Schrijft van een selve sake dat hy die
xi.118.etc.
weet ende datse hem ooc[c: omgekeerd]
verborgen is,
Pooght Gode te beschuldighen int ghene x.86
daer Iob Gode om pryst.
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Besluyt qualyck.

x.130.a.

Bewyst qualyck.

xj.156

Catechismus.
Leert openbare onwaerheyt.

iiij.104.e

Leert wel dat wy al genegen zijn om God j.84.f, xiij.cap.ij.h.8.
te haten, soo Calvyn ende Bese leere waer
ware,
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Christus
Des Uaders wijsheyt

xi.272

Christi name wat.

vj.130

Christus en is gheen historie, maer een
eeuwigh wesen.

vj.131

Was al voor dat zijn Historie worde.

vj.132

Of Christi ghebeente van naturen
brekelijck zijnde hadden moghen
ghebroken worden.

xi, 259

Sonder de Historie Christi, maer niet
sonder Christum self te hebben zijn
d'oudtvaderen saligh gheworden.

vi.134

Christum maghmen selve hebben, sonder vi.138
zijn Historie te hebben, van ghelycken de
Historie sonder Christum.
Der Gereformeerden leere maeckt van ij.92.e.xiij.ij, h.
Christo een halve salighmaecker, maer
van Adam een volmaeckt verderver vande
menschelijcke natuere.
Sy leeren dat Christus hier niemant heel ij.92.f
levendigh en maeckt
Christi wonden en hebben sulcker
viij.130
waengelooviger wonden niet ghenesen.
Contingens
Is, dat wel magh ende oock niet magh
geschieden

xj.260

Bestaet in Godes onwille, of niet willen, xj.263
te weten daer in Godes wille rust.
Kontrarien
Of strijdigheyden der Ghereformeerden. Siet achter in een eyghen tafele.
Gesp.xiij.cap.iiij.
Cranckheydt
Des vleeschs maeckt den
viij.145
Ghereformeerden hier der boden Christi
onderhoudinge onmogelijck
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Doen
Wat.

ix.38.a.

Die onwilligh wat doet (te weten dat hy v.100.b
van selfs sonder dwang niet en soude
doen) die doet self oock wat.
Of yemant 'tgeen hy om wat anders willen j.39
doet, niet en doet.
Godt self en doet niet al datter gheschiedt, x.66.d
Of de mensch yet doet tot het ontfangen ij.14.a.
der gaven Gods.
Al ons doen sonder Gode is vergheefs,

iij.34 b.

Sonder ons doen van Christum volhardigh iij.34.c
na te volghen, werdt niemandt saligh,
Godes ende der menschen doen moeten iij.34.c
tsamen komen.
Niet en salight het weten van 'tgoede
alleen, maer het weten ende doen te
samen,

iiij.132

Doodt
Is ghekomen over alle menschen om dat iij.63.b.
sy alle ghesondight hebben.
Doodt zyn de sonde of de
iiij.62
gherechtigheydt, of des lyfs leven, wat.
Gants doodt is alle sondaer niet na de
ziele.

iiij.62

Eenighe zyn by Gode van Moeders buyck v.125
ter doodt overghegheven.
Doode
Magh hooren, ontwaken, opstaen,
hongheren ende ghelooven.S.

iiij.62.b

Een doode magh sigh self niet dooden,

ij.92.c.

Te dooden onse aertsche leden wert ons iiij.62.c
bevolen,
Doling
Of God self schickt ter doling, den hy
beveelt recht te gaen.

vj.151
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Der Manicheen met der Gereformeerden iij.42
vergleken,
Draghen.
Sal elck zyn eyghen last.S.

ij.38

En sal de sone niet zyns Vaders midsaedt ij.38
S.
Dwang
Wt dwang wat doen, wat.

v.100.b.

Wat dwang is.

xj.137, 144

Dwangkeur.
Wat.

xi.144

Deughde
Noch sonde en gheschieden in gheen
mensche sonder zynen wille.

viij)224

Erftmen niet vande Ouders.S.

ij.63

Deught werckt daer sy is, nootlyck haer ij.77.
eyghen werck.
Eere
Noch schande en magh hy begaen die self iiij.18
niet en verkiest noch wil.
Of God zyn eere soeckt in schande,
iij.114
schade, ende verdriet zynre schepselen.
Waer inne, ende waer inne niet, God eere j.88
behaelt.S.
Niet int verderven.

j.88.a.

Maer int ghenesen.

j.88.b.

Int helpen.

j.88.c.

Int verlossen.

j.88.d.

Soeckt G[o]dt niet in yemandts
verderven,

j.52.etc.vij.86

Godt begaet eere int helpen, genesen,
etc.S.

vij.86
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Na der Ghereformeerden leere soeckt
Godt zijn eere in onrecht doen.

vij.28

Int verderven zij[n]re goede Schepselen, xi.117
Schandelyck.

xi.112

Eere
En magh gheen onschuldighe Gode, om iij.136
dat hy van hem niet enwordt ghestraft.
Wie waent dat God hem onschuldich
iij.136
straft, en magh Gods rechtvaerdigheydt
niet eeren.
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cclxxxivr
Erfzonde.
Die name vintmen niet in de Heylighe
Schrift.

ij.92.d

Is nieu.

ij.92.d

Tusschen der Catholijcken ende
Ghereformeerde Erf-zonde is groodt
onderscheyt

ij.22.

Moet (so de Gereformeerde leeren) tot
zijnre tijdt nootlijck de sonde dadelyc
voortbrenghen.

ij.23

Wat zijn kracht is.

ij.28

Men leertse teghen waerheyt.

xi.92

Sy moetense Godes verholen oordeelen xi.93
toeschryven by ghebreke vand[e]
gheopenbaerde.
Dat d'erfzonde niet door de nature maer xi.93, vi.56
door den raet Gods is,
Erven
Men ereft zonde noch deughde vanden
ouderen.

S.ij.63.92.b.

Esau
Was van Gode ghehaet (dats niet gelievet) iij.82, v, 84, 90.a
om zijn eyghen quetheyt.
Was (na der Gereformeerden leere)
verworpen om syn verdorven natuer.

v.49.37

Esau verstaen voor vleeschelijcke
volckeren,

v.84, b, 70, a

Esau ende Iacob voor twee volckeren
v.53.
ende Godes dienst int lang bewesen door
Rom.cap.j.ij.iij.tot cap.xj.
Esau dede quaedt eer hy ghebooren was, v.38.
Een kint des toorns,

v.49

Een soon Adams van verdorvender
natu[e]ren.

v.49
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Eynde
Die het eynde wil, die wil oock het
middel daer toe.

iij.42, b, vij.62

Een ander eynde vander menschen
scheppinghe, soecktmen dan Moyses
klaerlijck heeft ghestelt.

iij.66.1

Wat het eynde is alder belooften ende
dreyghementen Godes.

v.75

Het eynde oordeelt van het werck

x.50

Het eynde des werckx komt eerst inden xi.5
sinne
Gaven
Natuerlijcke ende overnatuerlijck wat.

xi.13

Of de mensch yet doet tot der selver
verkryghen.

iiij.105

Het wel ghebruycken der selver. Siet
ghebruycken.
Overnatuerlycke en komen sonder ons,
niet in ons.

iiij.84

Alghemeyne ende natuerlijcke hebben
wy buyten ons toedoen.

iiij.89

Dese maken niemant deughdelyck.

iiij.89

Gaven
Gods worden van vele gheweygert.

iiij.106

Worden na 't ontfanghen van veelen
verworpen.

iiij.106

Magh de ziel niet ontfanghen dan midts v.98
haer toestemmen.
Aendwinghen, wat

iiij.6

Gheboren
Of wy alle van sondighen Ouderen
sondigh zyn gheboren.

ij.92.b

Daer is onderscheydt tusschen in zonde ij.92.b
of zondigh te zyn ghebooren
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Ghebruycken
Het wel ghebruycken der natuerlycker v.1
gaven, bequaemt den ghebruycker tot d
overnatuerlycke gaven.
H. Gheest.
Uoor de macht Godes.

xj.270

Wort niemandt dan gheloovighen
ghegheven.

v.92

Om die te ontfanghen, is volharden int
geloof het middel

v.92

Geestelycke
Menschen zyn voor de wereldt
onbekendt.S.

v.56

Gehoorsaemheyt
Hier volmaeckt.

viij.140

Geleert worden
Wat daer toe nodigh sy.

iiij.130.138

Daer toe eyscht oock kennis van eygen
onwetenheyt.

iiij.134

Gheloove.
Is een vrywillighe gave Gods:

iiij.35.38

Magh Gode niet af, noch menschen niet iiij.38
aen werden ghedwonghen.
Sonder gheloove wordt niemandt saligh, iiij.33
Maghmen hebben voor de
wedergheboorte,

iiij.98

Of de mensch wat doet tot des gheloofs iiij.105, v.100.d
verkryginghe,
Is nootsaecke noch dwang, maer een vrye iiij.106, iij.188.g.h.
gave.
Uan heur aenkomste,

v.98.100

Uande middelen ten gheloove, ende wat v, 100
de mensche daer toe doet.
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Of 't geloof in onser macht staet,

v.100.d.e.iiii, 106

Of tot het salighmakende gheloove de
Histori-kennisse Christi noodigh is,

vi.111

Verstant behoeftmen om te gheloven

vi.113

Waer in 'tgeloof bestaet.

viii.46

Haer vrucht is heyligheydt ende
rechtvaerdigheyt,

viii,125

Des volmaecksten gheloofs voorbeeldt
was Abraham.

viii,44

Het gheloove siet niet op eyghen
krancheyt, maer op des belovers
mogentheyt ende waerheyt,

viii, 47, 148

Ghelovigh
Moetmen zyn, salmen kinderen Gode
worden,

iiii.104
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cclxxxivv

Den gheloovighen alleen werdt saligheydt v, 78
belooft,
Den Heylighen Geest gegeven.

v, 92

Middel om ghelovigh te worden,

v, 92

Na het hebb[e]n of derven vant gheloof v, 98
wert de mensch gheloovigh ofte
ongheloovighe ghenaemt.
Of de gheloovers van der Ghereformeerde viij.38
leere gheloovigh zijn
Gheloovigh
Wat gheloven is,

v.100.n

Het is een menschelijck werck.

iiij.104

Sonder dit menschelijck werck wordt
niemant herbooren.

iiij.98

Moghen de menschen voor de
wedergheboorten,

iiij.104

Ghelooven is ons werck,

v, 92, h, l

Staet in ons macht,

iiij.106

Wat int ghelooven ons werck is,

v, 96

Niet sorghelijckers dan licht te ghelooven, vi.125
Niemant gelooft als hy niet en wil,

v.100.n

Elck ghelooft als hy wil ghelooven.

v, 100, e.h

Die ghelooft die ghelooft willigh.

v, 100, h

Wie ghelooft dat Iesus is Christus, die
leeft als hy heeft bevolen.

viij.28

Gemeenschap
En heeft Christus niet metten blyvenden viij.190
in zonden.
Gheneghen zyn
Om Gode te haten is een vrucht van dees ij.54
dees Consistorianten leere in heur
gelovers.
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Catechismus leert een aengheborene
quade genegenheyt, die zonde is, oock
onbewillight zijnde,

vi.55

De gheneghen wille ten quaden was al in xi.191
Adam voor zijn val, soomen u leert.
Ghereformeerde Calvinisten leeren
Opinien inhoudende veele
Godes-lasteringhen ende schadelycke
dolinghen vol verderflycke vruchten.

Siet xlij. gespraeck. Ende eerst
aengaende:

Gode, [d]at hy is niet almachtigh.

vij.186 xiij.C.i, iij, 66, c, xj.108.ix, 12, b,
vj, 209.

Want Adam mocht Godes wille
wederstaen hebben,

ix.12

Bedrieghlyck,

iiij, 110, b,

Dubbelt.

j.44, b, ix, 36, iii, 66, c, Besa.vij.142.d,
xiii.D van wille. vij,142, b Cal.xi, 104,
Besa 105, Cal.vi, 151, Cal.siet wille.

Fel.

ij, 47, 54, c, vi, 88, ix.38, f, x.56, b,
xi,240, c, xiij, 1, N.9. ende O.

Grouwelyck van oordeel,

ij, 54.Cal.

Onbarmheatigh,

vi.64, 90

Onmildt,

iiij, 110, a

Onrechtvaerdigh,

ij, 26, e, 48, iij, 118 vij, 186, 192, b, 136,
50, Cal.54, a, xj, 64, 80, 76, 82, 98, 102,
124, 124, iii, 12, xiij.1.U.

Onghestadigh.

iij, 66, b, xiij.1, W.

Onwetende,

iij, 66, d

Onwys.

vi.90, a, vii, 54, b, 124, b, 82, xiii.1, R.

Quaet,

vij,54, 64, vj, 82, Cal.vij, 124 2, vii, 128,
b.

Roeckeloos,

iij, 66, j, xiij, 1, & c.

Strydigh in sich,

ix, 36, xiij, 1, E, ooc A.E

Uan rechtvaerdigheydt daer af d'een is
openbaer d'ander verborghen.

vij.74

Ualsch

iij, 66, d

Wreet

ij, 48, vij, 142, Cal.xi.240
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Volght uytet Calviniaensche Predestinatoors leere dat Godt soude zyn een
Bedrieger,

x, 14, xiii,1, K,

Mette Duyvel vermenght.

xiii.1, I:ende A, F, x, 88, ix, 117, Besa,
xi.98.g, 116, Cal.vi, 166, Cal.x, 32, Cal:x,
18, 26, ii, 32.

Logenachtigh,

x, 14:xiii,1, T,

Beveynst,

xiii:1, D

Manslachtigh aen synen lieven soone,

xj, 112:de Pet.Mar.x:96, ix:38:3.

Oorsake van 'tquade,

vi, 48, 52, vij, 64:54:a:vij:128:ix.18,
24:36:38:d:54 56, ix:62:68:74:96, x, 32,
ij, 44, 52, 54 62, 66:76:88.106:128, 168,
iij:66. Be sa, xi:106:g:240:b:xiii.1:Z.

Oorsake vande zonde ende 'tverderf

bij.54, 128:ix:38:h:xiii:1:B.oock N.

Oorsake vande sonde:

vii[:]62:64:168, 150
iii:66:Besa.ix.6:Cal:ix:36:c:Besa,
vii:150:Calv.x.:132:136:138:xi:106:Besa
108:xiii, 1.N. ende G.

Een avontuerlyck rechter,

iii.18

Tyran.

ii, 48, vi, 104, vii, 36, Cal.150, a, 50, 138,
x, 14, 56, 148, xi, 52, 56, 64, ii, 26, 48,
54, 102, 190, 240, c, xiii, 1.O

In zyn selfs ooghen een grouwel.

xiii.1, A.B.

Dat God
Over gheen menschen barmhertigheydt xi, 82
en magh bewysen,
Synen be[m]inden Sone, self heeft
benydt,

x, 96, xiii, 1, L.

Self doet al datter geschiet niet over al
uytghenomen,

vii, 181

Self doet wat hy door anderen doet,

ix.38, e

Doet quaet op datter goet uyt kome, ia
arger,

xi, 112, ix, 50, vij, 210

Goet op datter quaet uyt kome

vii, 210

Doet quaet ten goeden eynde, ende en is ix, 49
hem daerom gheen quaet
Onrechtvoerdelyck doet

ii, 40

Self in Adam dat sondighe werck dede, xiii,1, G
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Schickt ter dolinghen den hy beveelt recht vi, 151
te gaen
Soeckt zyn eer in onrecht doen

vii.28

Schandelyck

xi.211

Formeert de quade wille,

vj, 49, xiii, 1.M.
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cclxxxivr

Is een Medecynmeester ghelyck, die al xi:112
de werelt heel siec maeckt, maer niet een
mensch heel gheneest.
Maeckt den mensch door aengeboren
broosheyt bequaem ten verderen

xi99 xiii.1.N.5.6.7

Dubbeltfout schuldigh

ij, 26, g

Maeckt Wolven uyt Schapen,

xi, 57

Oordeelt Adams val nut te zyn.

xi, 115

Heeft self niet Adam, ghesondight

xiij[:]1. G ende H oock N.xi, 103, 106,
etc.

Belet self 'tgheen hy te doen ghebiedt

xiij, 1, A.E

Predestineert d'onschuldighe ten
eeuwighen doode

xi:51

Wil der onnoselen doot

xiij,1.A.C

Den mensche schept oprecht ende
onnosel, maer dat ten verderven

j:84, f

tot ellendigheyt

xi, 47

Soeckt syn eere inder menschen
verderven,

iij:114, j:39

De sonde wil

iii.42, b, xi, 102.vij:62

Self de zonde doet

iiij, 10, vij, 168, xj, 82 106, ix.62

Syn self doen strafte in Adam

xi, 98

Uerdoemens waerdigh alle menschen
maect door zyne Predestinatie

xiij, 1.N

Den mensche straft om zyn selfs wercken, x.56
Uerdoemt alle menschen
onrechtvaerdelyck

xi, 82

Uerwerpt alleenlyck om dat hy't soo wil, vii.59
Treckt de suyghelinghen vander Moeders xi[.]56
borsten, ende werptse inden eeuwigen
doot
Wil dat gheschiede al datter gheschiedt, ix.55.61
Wil 'tgene hy haet

xiii.1, E

Wil dat eenighe verlooren gaen

ix:3:iij:41

't Grootste deel verdoemt werde

vij:59

Wilde dat Adam soude vallen.

xi.104:103, 107
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Om 'tgoedt datter uyt soude komen,

xi.109

Dat Adam teghen zyn gebodt soude doen, ci.190, 182, 183
Gode dede self door Adam de zonde als xi:106:c d
door een steen of block

Daer hebdy een deel grouwelycke Godslasteringen uyt dees luyden leere, nu
volghen eenighe van haer grove mishandelinghen, blyckende in heur
Qualyck besluyten.

ii, 118, v.46:47, vi:24

Blint bevestighen van 'tgevoelen dat sy v, 50, ij.36
pogen te vernielen
Onwyselyck bewysen met allegorien.

ij.30

Uerkeerde opinie van Christo die sy
maken een waensaligh maker, maer
Adam een ware verderver.

viij:136:xiii.ij.h

Schandelycke eere die sy Christo op
dichten.

viii.134

Schandelycke eere die sy Gode aen doen, x.96.xj.46.iij.70
Dat Gods kinderen eerlycker zyn dan God xiii.1.Q
Dichten Godt sodanigh dat natuerl[y]cke xiii.1, A A
menschen beter souden zyn.
Leeren metbrenghende dat Iacob ende v.38
Esau, al voor dat sy wa[r]en ghebooren,
gesondight hebben
Grouwelijcke lasteringen Godes die sy
liever dichten dan waerheyt van heur
dolinghen belyden.

x[.]106

Uolkomende LIbertiniseren

ix[.]76

Stoische leere die van menschen maect
stocken ende blocken

iiij.10

Leere inhoudende dat de mensche niet en vij,186
heeft ghesondight
Opinie metbrenghende dat niet de
mensche maer God de zonde doet

ix.62

Stout misbruycken vande Godlicke
schriftuere.

v.46.60.vj.24.36.ij.96.102.x.96.106:ij.36.iij.28

Toevoegen tot de H. Schrift

ij.46
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'Tgevolgh uyt heur leere dat alle onse
vj:76
voorouderen die inde Roomsche leere zyn
overleden, eeuwelyck verdoemt souden
wesen.
Schelde van heur eyghen doen in anderen. iii:88
Eendrachtigh ghevoelen inwendelijc
metten Libertynen

ix.46.118.128.xi.84:106

Wech nemen van alle onderscheyt

ix.128 xj.64

Uerbieden aen anderen te oordeelen van ij.55
de oordeelen Godes die openbaer zyn:
oordeelen self vrymoedelyck van Godes
verborgen oordeelen
Wil niet datmen disputere of Gods wil
rechtvaerdigh is dan niet

ix.57

Leeren van ee[n] ydele verkiesinge Godes xi.60
teghe[n] de schrift.
Strydigheden daer mede sy heur self
wederspreken

iii.74.v.38.50.60.62.68
vi.78.104:vii:106:108.x.66.106.37
124.viii.148.

Leere die Paulo wederspreect

v.38

Wederspreken vande gheopenbaerde
schriftuerlycke oorsaken vande
verwerpinge: soeckende na de selve in
heur doncker vernuft

iii.88

In heur maken vande waerheyt der
Heylige Schrift een valsch
mom-ae[n]sicht heurder menschelycke
logenen.

ix.34

Welcke laster-leere heur eyghen boete mede brenghet verderflijcke vruchten,
als die heur
Maeckt Libertynen in heur Libertynsche iii.118.iiij:10:ix:46.118.128
leere
Doet ghelooven een valsche verkiesinghe. iiij.38
Ende valsche verwerpinge van heur
versierde Predestinatie

v.20

So dat sy geen warachtigh berou en
mogen hebben

viii.77
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Noch niet en mogen seker zyn van haer viij.28.148
verkiesinghe
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cclxxxivv

Om dat sy 't Beelde Gods neit en hebben viij.28
in heur.
Ongheloovigh zijn.

viij.34

Niet en komen tot Christum.

viij.62

Niet volherdigh zijn uyt goede.

viij.63

Gheen schapen en zijn.

viij.65

Christum niet en ontfangen,

viij.78.c

Ende gheen kinderen Godes zijn.

viij.8

Onrechtvaerdigh laet blyven na Christi
rechtvaedighmaeckinghe.

viij.130 xiij.ii, h, 3.

Onverlost van quade.

xiij.1.A.D.viij.77.145

Argher van natueren dan de Duyvel.

xiij.ij.h.7

In den doodt der sonden laet blyven.

viij.8

Uant boetvaerdigh wroeghen qualijck
bevrydt.

ij.26

Gode doet aensien bedecktelyc in heur
gront voor een grouwelijcke Tyran

ij, 26, xiij.1.N.

Gheneyght maeckt om Gode te haten,

ij.26 xiij.ij, h, 8, xiij.1.P.

Ende die heur doet verstijven in heur
dolinghen, argher dan de Manicheen,

x.54.88.ix.18.106.e.

Geschieden.
Wat saecken het zyn die altydt moeten,
nemmermeer moghen, ende altydt wel
moghen of niet moghen geschieden.

iij.66.h

Reghel van Besa omme de raetslaghen
Godes sekerl[ij]c te weten, namentlyc
uyte gheschiedenisse.

ij.63.f

Geven
Is eerlijcker dan ontfanghen.

j.76

Ghewoonte
Wordt uyt dickmael een selve werck te
doen.

ij.28

Uan Sonden verhart in sonden.

x.170.S
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Goedt
Wie die zyn die 'tgoede doen.

viij.268

[…]nerlinghen doen 'tgoede doen.

viij.268

Dat goedt is en magh niet quaedt worden ix.25
door eens goeden werck.
God
Is almachtigh.

iij.16

Is rechtvaerdigh.

iij.16

Ende daerom is oock al zyn doen
rechtvaerdigh.

ij.57.iij.117, vi.11

Maer doet niet onrechtvaerdelijcx.

iij.118

Gods rechtvaerdigheydt is haer self een 3.128.
Wet, die niet onrechts magh doen.
God is al van eeuwigheydt volkomen
goet.

j.80

God is alder Weesen wesen.

j.80

Is wijs al vaneeuwigheyt.

j.80

Godt
Beproeft den synen, maer en versoeckt
niemant ten quaden.

x.78, xij, 46

Bestiert
Het bestieren is Godes, maer het
voornemen is des menschen werck

x.140

God is doende int bestieren, maer niet int vij.56
veroorsaken van 'tquade
Decreteert
Of God yemanden decreteert ter
verdoemenissen

v.125.j.25

Doet
God en doet niet dan met volle
wetenheydt.

iij.8

God doet niet altoos blindeling

iij.36
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Doet al dat hy wil, maer niet al dat hy
magh

vi.200

God ende menschen doen tsamen.

iij.34.[c]

Of God self niet en doet 'tgeen hy doet
om wat anders willen

j.39.c

Doet self niet al dat gheschiet.

x.66.d

Dreyght
God dreyght den quaetdoenders straf om iij.38
heur quaetdoen.
Godes eere
Gode alleen komt alle eere toe

j.73

Waerom God gheen eere en mocht
soecken by den menschen

j.78

Siet meer hier voor, Eere.
Laet
Het en magh niet laten te gheschieden, v.10
dat Gods eeuwighe teghenwoordigheyt
siet te sullen gheschieden.
Haet
Het haten Godes is niet lieven

iij.9

God haet of lievet niet, de menschen die iij.112
'tgoede niet en lieven, of quaet zyn.
Godes hate ten sonde is oorsake vande
verwerpinghe,

iij.77

God is de liefde self, die en magh zyn
goede schepsel niet haten

iij.8, v.22

Dat God haet, wert oneygentlyck gheseyt, vij.122
God en magh niet laten het quaedt te
haten ende te straffen

iij.8, v.22

Dat God haet, wert oneygentlyck gheseyt. vij.122
God en magh niet laten het quaedt te
haten ende te straffen

iij.81

God haet lyf noch ziel der menschen,
maer de zonde.

v.90
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cclxxxvr

God haet niet den mensche Esau, maer
den sondaer Esau.

v.90

Wat ende wie Godt haedt, tuyghnisse der v.40
Schrifturen.
Uan Godes haet op Esau was zijn
boosheyt de oorsake.

iij.82

Hardet
Hartheydt heeft God niet inden mensche vij.174
gemaeckt.
Kent
God kent zyne gaven ende goetheyt in
den menschen.

iij.8

God kent den zynen.

iij.8

God kent den Godloosen niet.

iij.8.c

Kent in Esau niet Esaus quaedtheydt.

iij.82.c

Wat het is, niet gekent te worden van
Gode.

iij.8.d.82

Verdraeght
Of God langhmoedigheydt magh tonen j.46
int lyden van zyn selfs werck,
Ledigh
Is God int veroorsaken, maer niet int
bestie[re]n van 'tquade.

vij.56

Leert
God leert of onderwijst selfs.

iiij.133

Lievet
God lievet die hem lieven.

iij.112

God lievet rechtvaedigheyt, tuyghnis der iij.16
Schrift.
Godt was al voor 't scheppen de liefde,

j.80
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Gods liefde is hem self een wet dat hy
niet goedts en magh haten.

v.26

Loont
Den goden, S.

iij.16

Maeckt
God en maeckt gheen niet.

x.44

God maeckt Wesen.

x.44

God heeft ons sonder ons ghemaeckt,
iiij.142
maer maeckt ons niet saligh sonder ons,
God en maeckt door niemant zyn werck iij.112
alleen verwerpens nochte verkiesens
waerdigh, maer vint elck so hy zich met
of sonder Gode self maeckt,
God en maeckt niemanden doodens
waerdigh, maer hy vinter sulcke.

iij.112

Elck maecksel is zyn ma[ec]kers werck, xi.184
Macht
G[o]d magh al dat hy wil, maer hy wil
niet al dat hy magh.

x.66

Alle macht, maer niet alle wille is van
Gode.

x.44

Oneere
Oft Gode een oneere was
dat zyn doen met Adam
hing aen Adams wel of
qualyck doen.

v.12

Onmacht
Int quaet doen, betuyght
Godes almogentheydt ende
is zyn hooghste eere.

ix.38.h

Oordeelt
Al de werelt. S.

iij.16

Elck na zyne wercken S.

v.38, ij, 38.S
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Sal de werelt oordeelen na de openbare iij.142
Evangeli-leere.
god heeft zyn soon niet ghesonden om de j.89.4
werelt te veroordeelen.
Gods oordeel van Adam, hing aen Adams v.10
doen.
God heeft zyn oordeel gheopenbaert,

ij.56

Beveelt den menschen daer van te
oordeelen. S[.]

ij.56

Daer van hebben Godes vrunden
gheoordeelt. S.

ij.56

Of God gheoordeelt heeft Adams
sondidighen nut te zyn.

xi.115

Oorsaker
Hoe God is oorsaecker alre dinghen.

x.70

Predestinatie, ende Predestineren.
Siet achter in P.
quaetheyt
En gheeft God niet inne, maer ghebruyckt x.70
de boosheyt.
quaet
Oft god ten goeden eynde doet, ende dat ix.49
het daerom niet quaet en is.
Laet god toe.

ix.68 96

Of door godes doen yemant argher wordt, ix.52.a.
qualiteyt
Daer god op siet, is gheloovigh of
onghelovigh zyn.

v.98
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CClxxxvv
Raet
Is voor ons verborghen.

vij.8.h

Rechtvaerdigheyt
En is in niemant dan met elcx wil self,

iiij.142.b.

Schept
Den Godloosen een mensche, maer hy
sich self een Godloos.

j.25.30

God mocht niet ghebrekelyckx Scheppen, j.46
Tot wat eynde God den mensche heeft
gheschapen.

j.68

Niet om zyn eghen eere,

j.76

Maer om hem zyns goetheydts
deelachtigh te maken.

j.76

God schept niemant ten verderven.

j.85

Siet
Of God niet en siet opter menschen
wercken in zijn predestineren.

iij.5.a.86.a

Op wat wercken Godt siet int
predestineren.

v.96

Straf
Siet straf achter.
Toehooren
Hoedanich zy zyn die Gode toehooren.

iij.8

Toelaten
Of God yet quaets t[o]e laet.

vi.151.x.66.
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Verdoemt
Of God zyn qualyck gheschapen
maecksel rechtelyck soude hebben
moghen verdoemen.

j.46

Vergelden.
Sal God elck na wercken S.

iij.8.g

Verhart
Of God Pharaonem selve heeft verhardet. vij.125.153
S.
God verhart om voorgaende sonden,

vij.163.b.x.8.

Verordent
Hadde God al van eeuwigheyt wat hy
metten mensche soude doen.

ix.19.28

Verlaet
Wat luyden. S.

vij.116

Den mensche niet eerst.

vij.162

Verkiest
Of Godt niet en verkiest sonder aenschou iij.5.b
van goede wercken.
Neen.

iij.112

God verkiest het gheloove.

v.92

God verkiest uyt voorwetenheyt.

xi.68

God en verkiest niet die Christi beelt
onghelyck blyven.

viij.30

Of God eenige verkiest uyt den
xi.85
verdoemelycken hoop sonder d'anderen
te ver[o]nghelycken.
Verwerpt
Wt oorsake zyns haets ten sonden.

iij.77

Niemandt sonder aenschou van zyne
quade wercken.

iij.112.v.90.iij.5.c

Wt zyn voorweten.

vij.48, xi.60
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Den quaden ende waerom

vij.56

God siet int verwerpenn opter menschen vij.108
d[o]en, S.
Wat luyden God verwerpt. S.

vij.116

Vindt
Of God de vaten des to[o]rns sulcx
maeckt, dan vint,

j.46

Voorseyt
Wt syn voorsien.

vij.8.g

Voorsiet
Of God voorsiet uyt zyn Predestinatie dan v.103
of hy Predestineert [u]yt zyn
voorsienigheyt.
Voorsien en magh God gheen schulde
inden suyghelinghen jongh stervende,

xj.56

Of Gods voorsienigheydt nootsaect.

v.113

VVeet
Alder menschen gedachten. S.

iij, 16

Voorwetenheyts
Beschrijvinghe.

iii.8

Daer uyt verkiest God.

iij, 8, v, 92, xi.60

En is gheen nootsakelyckheydt der
dinghen die geschieden.

xi.163

God voorweet de dinghen die daer sullen xi.164
geschieden, om dat sy sullen gheschieden
ende niet contra.
VVerckt
Goedt door den quaden, diet niet goet
maer quaet meynen.

x.49.50

Wesen, maer gheen niet.

x.44

Niet door den mensch als door een stoc
ende block
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Te samen metten mensche.

iiij.61

In de ziele.

xi.23[0]
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CClxxxvjr
VVil
Siet achter Wil.
Godes wijsheydt. Siet achter Wijsheyt.
Soeckt
Sijn eere niet int verderven.

188.a

maer int ghenesen,

j.88.l

int helpen,

j.88.c

int verlossen.

j.88.d

Of God zyn eere, baet, of lust soeckt inde iij.114
schande, schade ende pyne zynre
schepselen.
Godloose
En wordt van Gode niet ghekent.

iij.8

VVat God is
Ende doet na der Ghereformeerden leere.
Siet voor Calviniaensche Predestinatoors.
Hardicheyt
Heeft Godt in niemandt ghemaeckt,

vij.174

Verharden
Uerklaringhe des woorts.

vij.164.c

Het beteeckent toe laten.

vij.106.d

Uan Pahraons verharden.

vij.125

De mensche verhart sich self.

vij.162, c, vij.179

Niet God maer de mensch self verhart
den mensche.

vij.206

Israel verhardt sich self. S.

vij.206

Hoe de mensch sich verhart.

vij.214

Of de verborghen raect Godes vande
verharidnghe oorsake is.

vij.127
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Verharding komt uyt wanhoop,

vij.162.c.d

Dickmael hanteeren vande sonde verhardt vij.214
den mensche. S.
Pharaonis verhardinghe.
Aenwijsing der sproken.

vij.125

Godt bracht zyn verhardinghe int licht,

vij.150.a

Hy hadde sigh eerst hardt ghemaeckt,

v[ij].158.a

Uerharde hem door Godes toelatingh,

vij.162, g

Godt verharde hem door weldoen,

vij.160.e

Door lydtsaemheydt.

vij.162.a.h

Door sachtigheyt.

vij.162.d

Syn boosheyt verharde hem.

vij.162.f

De onghestraftheydt verharde hem.

vij.162.i

Syn eyghen schuldt verharde hem.

vij.162.I

Pharao harde sich self, maer God
verharde hem.

x.164

Uyt voorgaende schulde.

j.46.a

Hartneckigheyt
Wordt eenigherwyse nootsakelyck door vij.152
langhe aenwenst.
Haten
Menschen zyn gheneyght om Gode te
haten.

ij.17.a

Consistorianten leere doet den menschen ij.26.e
Gode haten.
Heerschen
Of de zonde niet en heerscht inden
Gereformeerden.

viij, 117

Heydenen
Of vrome Heydenen saligh mogen zyn vi.104
sonder Historiale kennisse Christi, doch
niet sonder Christum self te hebben,
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Ia hielt Swinghel, Bullinger, ende noch vj.104
de Surchers.
Besa ghelyckt den vroomen Heydens by vi.140.a
den Duyvelen.
Der vroome Heydenen saligheydt. S.

vi, 140, b

Heyligheydt
Wat Heyligheyt is:

viij.140

Herborene
Siet achter: Wedergheborene.
Historie.
Wat de naem beduyt,

vi.128

De Historie Christi en is Christus self
niet,

vi.138

Men magh Christum hebben sonder zyn vi.138
Historie, ende wederom die sonder
Christum.
Cal. Institutie xj.4, 5, seyt mede sulck.
Sonder Historiale kennisse Christi
vi.138
maghmen saligh worden, maer gheensins
sonder Christum.
Al die Christum hebben, maer niet al die vi.138
Christi Historie hebben, zyn saligh
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cclxxxvjv
Jacob
Uan natueren bedorven.

v.49

Iacob ende Esau voor twee volcken of v.53.
Gods-diensten bew[e]sen uyt Rom.1.23,
11,
Ieroboams
Sonde, S.

ij.36.a

Dede Israel sondighen, S.

ij.36.b

Imputatie
Toerekeninghe alleenlyck is
rechtvaerdighmakinghe.

viij.127

Instrumenten
Daer God door werckt, zyn van Gode self ix.110
uyt goede verandert int quade.
Irenaei
Ghevoelen van des menschen
scheppinghs oorsake.

j.84

Kennisse
Uan eyghen onwetenheyt is nodigh voor iiij.134
al om leeren.
Of sonder de Historiale kennisse Christi vi.105.etc.111
niemant het salighmakende gheloove en
magh hebben.
Dat alle kinderkens stervende sonder de vj.120
historiale kennise Christi verdoemt syn
na der Ghereformeerden leere,
Historiale kennisse Christi, en moghen
die suyghelinghen niet hebben.

vi.118

Noch oock niet in Christum ghelooven, vj.120
Kennisse Christi na den vleesche en doet vi.108
de saligheydt niet ontbeeren.
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Wanneer de kennisse Christi niet
nootsaeckelyck is ter saligheyt.

vi.108.112

Sy is hooghelyck nut, maer niet nootlyck, vi.110
Kinderen
Siet, Wedergheboorne.
Kinderen
Uan goede ouderen komen quade
kinderen,

ij.63, xiij.ij, h, 3

Ende van quade Ouderen goede kinderen, ij.63
S.
Knecht
Een knecht laet het quade niet recht.

viij.268

Kuere
En magh niet zyn daer gheen
onderscheydt en is.

iij.8.e, iiii.32

Langhmoedigheyt
Magh, niemant toonen int lyden vay
'tgeen na zijn selfs wille gheschiedt.

j.46.e

Lasteren
'tIs de grootste lasteringhe, te segghen dat x.55
God het quade doet.
De Calvynsche segghende dat God het
quade doet op datter goet van kome
lasteren Gode.

xj.112

Godslasteringhe wat.

xiij.1.A

Siet menighte van heur Godslasteringhen,
xiij.A. ende vooren Ghereformeerde
Calvyn.
Of sy alle lasteren die teghen de
Calviniaensche opinien waerheydt
spreecken,

ij.93
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Ledigh
Ledigh zyn int quade, is niee min
looflijck dan doende te zyn int goede.

ix.38.h.

Leeren
Leeren verstaen is het nootlyck middel
omte leeren doen.

iiij.132

God leert self den synen.

iiij.133

Leere
Der Ghereformeerden strydigh metter
vi.140.[b]
Swingelscher leere, nopende der vrome
Heydenen verdoemenisse of saligheyt.
Libertynen
De groote ende konstighe berispen heur ix.46.76
ongheleerde Leerlinghen van heur eyghen
lasteren,
Uerghelijckinghe der konstighe mette
botte Libertyenen.

ix.96.118.122

Maecken Gode oorsaecke van 'tquade
ix.117
doo[r] heur segghen dat alle dingen van
Gode gheschieden.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

cclxxxvijr

Meynen met heur woorden 'tquaet in
'tgoede te moghen veranderen.

ix.117

Maken van Gode een Duyvel.

ix.117

Synt eens metten Calvinisten

ix.118

Nemen wech den wil vande menschen.

ix:121

Maken vande menschen steenen.

ix.121

Nemen wech alle onderscheyt tusschen ix.121
goet ende quaet
Een Libertijnsche gheschiedenisse.

ix.28

Drie nootvolghelijcke lasteringhen uyte ix.128
Libertijnsche dolinghe, namentlyck dat
God een Duyvel is, moort des gewetens,
ende sonder eenigh oordeel alles voor
goet achten
Argher is noch der Calvinisten doolingh, xi.106
Liefde
Komt inden mensche door de gave des
H. Geests

v.92

Soeckt haer self niet. S

j.58

Magh niet haten.

iij.90

Magh in niemande wesen sonder haer
werck van bermherigheydt te wercken.

i[ij].108

Sonder liefde wordt niemandt saligh,

iij.106

Heeft noyt yemandt te recht ghehadt; na viij.145
Calvini waen
Dat niemant de liefde te recht en heeft
belet God doro zyn decreet,

viii.145, xiij.1:A.E.

Lyden
Ende doen zyn verscheyden.

ij.38

Liegen
God lieght soo Calvyn waerheydt leerde. x.114
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Macht
Alle macht, maer niet alle wil, is van
Gode

xi.224

Wy moghen niet sonder God, maer God iij.34
en wil ons niet sonder ons saligh maken.
Macht is wel sonder wil, ende oock wil v.100.c
sonder macht.
Wat elck mach, siet

v.100.d

Of 'tgeloof in ons macht is.

v.100.d

Dien God de macht geeft, en nootsaeckt v.100.g.
hy niet om al dat hy magh te doen,
Waer macht met wil is versaemt, daer
gheschiet het gewilde.

vj.192

Manicheen
Heur dolingen vergheleken metter
Calvijnschien

iij.42.xj.106

Een Manicheenche Godt maeckt Calvyn x.54.a.
van Gode.
Medecynmeester
De Gereformeerden dichten van Gode als xi.112
oft een Medecijnmeester ware, die al
Adams nakomelinghen heel sieck maeckt,
maer niet een eenigh mensch heel
geneest.
Mensch
Dat alle menschen door Adam gants quaet iiij.27
van natueren zyn ghebooren, houden de
Geref.
Tot wat eynde gheschapen.

j.83. uyten Uaderen.

Van menschen maken de nieuwe
Stoycienen nu stocken ende blocken.

iiij.10

De menschen argher als de Duyvelen.

xiij.ij.h.7.

De menschen leertmen nu worden door vj.47, xiij.j.N.1.2.etc.
Godes decreet bequaem ghemaeckt ten
verderfnisse.
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De mensch en mach sich niet recht
beschuldighen van 'tquade dat God
buyten zyn wille in hem doet.

vij.150

Gheen mensche en is ter verdoemenisse xi.44.47
gheschapen.
Elck wordt quaet door synen vryene
wille,

x[.]44.47

De mensche is een medewercker Godes. iij.8.34.
De quade mensch magh Godes goede
gaven ontfangen.

iiij.76

De mensche maeckt wat tot niet.

x.44

Uan des menschen doen.

Soeckt Wercken:

Meyninghe
Wiens meyninghe van Gode voor de
best[e] behoort ghehouden te worden.

j.72

Middel
Wie het eynde wil die wil oock het
middel daer toe.

vii.62.iii.42, b.iiij.52

Middel tot des gheloofs verkryginghe,

v.100

De voorneemste middelen, waer door de iiij.21
menschen worden verkoren tot saligheydt
Name
Uande Erfzonde.

ij.92.d

Nieuwigheydt van woorden is verboden. ij.92.d
Meritum by Calvyn voor nieu
ghescholden.

ij.92.d

Uande bynamen als gheloovigh,
etc.verklaringhe.

v.80

Uande Namen, gheschreven int boeck des viij.149
levens.
Navolginge
Adam brenght verdoemenisse, maer
Christi tot rechtvaerdichmakinge des
levens.

ij.90
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Natuer
De gantse natuer is eenighsins een zaet
der zonde.

ii.26.xiij.ij.h.7.

Niet
Met zyne oorsaken beschreven.

x.44
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cclxxxvijv
Nootsakelyck
Wat het zy.

xj.137.144

Of een selve werck mach gheschieden
nootsakelyck ende oock vrywilligh.

xj.135, xi.240.

Of nootsakelijckheyt de contingentie niet xi.223.b
wech neemt
Uoorbeelt van nootsakelijck ende
xi.155
vrywillich goedt zyn, stelt Calvyn Gode.
Daer teghen is Augustyn

x.156

Dat de Duyvel vrywilligh ende oock
nootsakelyck quaet is

xi.155

Hoe sulcx zy.

xj.156

Adam mocht niet sondighen
nootsaeckelyck ende oock vrywilligh.

xi.190.272.266

Onberispelyck
En leeft hier, so men nu leert, niemant
voor Gode

v.208

Onderscheyt tusschen
Aengheboorne ende aenghewende
genegentheyt

ij.62

In sonden ende sondigh ghebooren te
worden.

ij.92.b

Gaven te schencken of aen te dwinghen, iiij.6
Doot zyn de sonde, of de gerechtigheyt, iiij.62
of des lyfs leven.
Het niet willen of onwille Godes dat yet vi.181.x.58
gheschiede, ende het willen Godes dat
yet gheschiede.
Het seggen dat God niet en wil dat dit of v.215
dat gheschiede: ende tusschen het seggen,
God wil dat dit of dat niet en gheschiede.
Het seker maken ende het seker zyn
vande verkiesinge.

viii.232

Toelaten en[d]e self doen.

ix.38

Wesen ende werck.

x.44
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Onderscheyt
Waer gheen onderscheyt en is, en mach iiij.30.iii.8
geen keure zyn.
Men neemt nu wech oock d'onderscheyt iiij.10
tusschen menschen ende beesten.
Ongeboren
Te zyn waer beter dan eeuwelijck
verdoemt te wesen

xj.52.c

D'ongheboorne en is Gode de
verdoemenisse niet schuldigh

xi.52.c

Onghelovigh
Maeckt het sien op onse swackheydt,

viij.57

Zyn de ghelovers van der
Ghereformeerde leere.

viij.58

Onghestadigh
Wie.

iij.66.b

Maeckt Bese leere God.

iij.66.b

Onschuldigh
Wie.

ij.6.26.f

Al die waent onschuldelyck van Gode iij.136 xiij.1.N.
ghestraft te worden, moet hem voor een
Tyran achten ende haten.
Men maeckt nu de menschen
dubbeltvoudt onschuldigh.

ij.26.g

Ontfangen
Is een menschelyck werck ter saligheyt iiij.80.86
nodigh.
Magh de onherboren Godes gav[e].

iiij.76

En magh de ziele Godes gave niet, sonder v.98
heur toestemmen.
Is niet des ghevers, maer des ontfanghers v.98
werck.

D.V. Coornhert, Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes

Tot ontfanghen is noodigh des menschen iij.86
werck van Gode te ghenaken ende de
gave aen te nemen, etc.
Onsekerheyt
Die heyligh is, is beter dan sekerheydt
die onveyligh is.

viij.8

Onwetenheyt
Eyghen onwetenheyt te weten, voordert iiij.134
tot ware wetenheyt
Ten wort dy niet tot schulde gerekent,
dattu dyns onwillens niet en weetste.
maer dattu 'tghene du niet en weetste
versuymste te soecken.

vi.112

Wat onwetenheydt niet schandelyck en
is,

vi.82

Oordeelen
Moetmen na de wil, niet na het werck,

x.100

Liefde oordeelt de daet.

x.100

Gereformeerde oordeelen stoutelyc van xj.94
Godes verb[o]rghen oordeelen.
Sal God elck na zyn eyghen wercken.

ij.38.c

Godt self heeft zyn rechtvaerdigheyt
gheopenbaert.

ij.56.a

De heylighen hebben vrymoedelyck daer ij.56.b.c.d.S
af gheoordeelt
Godt ghebiedt menschen van zyn
oordeelen te oordeelen.

ij.66.e.S

Oorsake
Uan 'tquade maken sy Gode, die leeren ix.117
dat alle dinghen van Gode gheschieden,
Ouderen
Die goedt zyn teelen quade, ende die
quaedt zyn goede kinderen. S.

ij.62.63
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Oudtheyt
En gelt niet jeghens waerheydt.

v68
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cclxxxviiir
Ex posteriore
Raedt om Godes raedtslagh of wil te
weten

iij.54

Potbacker
Gheen Potbacker en maeckt een vat ter
oneeren om te verderven

j.84

Predestinatie Gods
Wat die is

j.21.23

Haer beschrijvinghe.

xi.86

Haer Hooft-gront na der Ghereformeerde xi.86
leer.
Twee verscheyden Predestinatien

xi,76

Questie of die is het eenighe fundament j.17.18
onses saligheyts
Is ons onbegrijpelyck

j.17

Mogen daer af niet te vollen waerheyt iij.2
weten, maer wel gheloven, 'tgene de H.
Schrift daer af tuyght
Soo men die nu leert, magh vande mensch viij.234
onseker worden gemaect.
Opperste oorsaecke vande Predestinatie iiij.23
is Godes wille.
Uande predestinatie is de naeste
werckelijcke oorsake Godes gratie

iiij.23

De Ghereformeerde maecken met heur
leere Godes predestinatie onseker.

xj.46.48.50

Der Gereformeerden leere vande
xi, 88.ij.63.i
Predestinatie, steunt op haer leere vande
Erfzonde.
Predestinatie Godes is (na Calvyns leere) iij.41
oorsake vande zonde
Predestinations
Questie is nu nootlyck gheworden.

j.18

Questie is oorsaecke van groote twisten v.1
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Leere der Ghereformeerden is
schadelijck,

viij.214

Als die wech neemt allen onderscheydt viij.224
van loon, deuchde, sonde straf, etc.
Is onseker ende valsch.

viij.228, xi.42.46

Is menschen dichtinge

xi.42

Prys
Wie pryswaerdigh is.

xj.156

quaedt
Uan 'tquade maken sy Gode oorsaeck, ix.117
die daer leeren dat alle dinghen van Gode
gheschieden.
Quaedt is elck door zyn selfs wille

x.44

Het quade laten sy, die heur selven haten, viij.262
Wie het quade laet.

viij.168

Wie 'tquade niet en laet.

viii.268

Of 'tgoedt is datter quaedt sy.

ix.49

Of 'tquade Gode gheen quaet en is, om
dat hyt ten goeden eynde doet.

ix.49

De mensch wort argher door synen wille, ix.52.a
Quaedt doen is gheen moghentheydt maer ix.38.b
kranckheyt.
Quaedt self doen is sonde, maer een
x.28.n
anders quaedt doen ten goeden eynde te
stuyren is deughde.
quaetheyt
Quaetheyts aert wordt door onse
ix.117
veranderinge van name niet verandert in
goet heyt
De quaetheyt van Adams wille,
schrijftmen nu Gode toe

xi.206.220

Quaedtheydts oorsaecke en moetmen niet iij.87
na grondern in Godes verholentheydt.
Gemerct elck die licht magh vinden in
sich self.

iij.87
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Qualiteyt of hoedanigheydt.
Uander menschen qualiteydt verklaringh, v.80
questien
Uande verborghen oordeelen Godes
moetmen sich niet met bemoeyen

vj.77

quytschelding
Uan sonden, wien belooft. S.

viij.252

Regel
Om Godes wille te weten,

iij.54.ij.63.f.

Rechter
Wat.

iij.15

Rechtvaerdicheyt
Is toerekeninghe

viij.127

Rechtvaerdigheyts regule is Godes wille. x.115
Godes is in gheen mensch sonder zyn
wille.

iiij.142.b

Wat rechtvaerdigheyts eygentlycke werck ij.79
is.
Rechtvaerdigh
Is hy die rechtvaerdigheyt doet

vi, 148.ij.27

Is niemandt sonder Christum te hebben, vi.148
Rechtvaerdigh is God, oock alle syne
wercken

ij.63

Men magh niet voor rechtvaerdigh
geloven die onrechtvaerdigheyt doet.

ij.27

Rechtvaerdighmakinghe.
Of die niet en is dan toerekeninge.

viij.129

Schencken
Wat schencken is.

iiij.6
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Scheppen
Wy zyn alle ten leven gheschapen.

xi.39

Gheen mensche is ten verdoemenisse

xi.44
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CClxxxviiiv
gheschapen
Adam mede niet.

xj.44

Scheppings
Eyntlycke oorsaken, Augustinus.

j.84.b

Ireneus om zyn miltheyts wil.

j.84

Petrus Martyr.

j.84.d

Ende Henricus Bullinger.

j.84.d

God heeft den mensch oprecht
j.84.g
gheschapen, maer nochtans ten verderven.
Alle Adams afkomste ten eeuwighen
verderfnis.

j.84.h

H. Schriftuere
Wort onseecker ghemaeckt door sulcke iiij.104.a
vertalinghe als Calvyn bestaet in te
voeren
Doort leeren dat Gods verborghen wille xiii.j.A.E.3.
anders als d'openbare is
Is [ee]n Schat, hoogh-waerdigh boven
alle schatten op aerden.

vi.138

Wat desselvens beste uytlegginge is.

viij.261

Spreect te met menschelijcker wyse

xi.162

Schuldigh
Niemant mach meer doen dan hy
schuldigh is te doen

ij.a

Is yemandt meer dan hy heeft ontfanghen. v.88.a
Schulde
Elck sal zijn eygen schulde dragen,

ij.38.c

Spreken.
Moetmen tot zynen naesten waerheydt, ij.102
Wat waerheyt spreken is.

ij.104, vi.160
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Wat dubbelt spreken is

ij.104

Waerheydt spreken baert vyantschap.

ij.105

Staen
Of wy altsamen in Adam hebben gestaen. ij.92.a
Daer af gedenckt niemant

ij.91.a

Hebben wy in Adam ghestaen ende zijn ij.92.a
wy in hem ghevallen, soo zyn wy in hem
oock met hem weder op ghestaen.
Sterckheyts
Eygentlycke werck, wat

ij.79

Sterven
Of Christus mocht langer hebben geleeft, xj.241
dewyl hy jong sterf
Stocken
Ende blocken maecktmen vanden
menschen

viij.224.xi.82

Metten Libertynen.

xi, 106

Straf
Godes is een volbrenghen zynder
rechtaerdighe oordeelen.

x.68

Is goet

x.68

God is oorsake vande straf.

x.68.x.70

Maer niet vande schult.

x.70

God vermindert wel de ghedreyghde straf, ij.47.S.47
ja neemt die wel gants wech, maer hy
verswaert die niet boven zyn woort S.
God straft den quaden. S.

iij.16

Niemant om een anders zonde. S.

ij.39.c.S

Den kinderen niet om heurder ouderen
misdaet S.

iij.130.ij.38.c.etc.

God straft wel sonde met sonde.

vi.150 x.9, 40

Adams straffen of niet straffen hing aen v.12
zijn wel of qualyck doen
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God en magh niemant rechtelyck straffen, v.88
om het niet hebben der gaven, die Godt
hem niet en heeft willen geven.
Strafwaerdigh is die zyn pont niet en
heeft verbetert.

xi.156

God heeft, na der Ghereformeerden leere, xj.270
Adam onrechtvaerdelyck ghestraft,
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CClxxxixr

Texten of Sproken der H. Schrifture in dese Ghespraken hier ende daer wat
vlytelijck ghehandelt.
Text.
Genes.1.27

Gespra.
xj

Tal.
7

Genes.25.27

j

84

Exo.4.21

vij

125,

Exo.8, 15

x

8

Exo.8.19

x`

8

Exo.14.19

x

11

Deut.32.39

iiij

61

Iosue 11.20

x

42.175

1 Re.2.24.25

x

131

2 Reg.10.16

x

113

2 Reg.16, 22

x

101

3 Reg.22.22

x

25.ij

3 Reg.12.15

x

42.87

2 Par.25.20

x

42

Iob 1.11

x

75

Iob 1.8

vj

142

Psalm 50.7

ij

92.b

Psalm 21.17

j

126

Psalm 126.1

iij

34

Psalm 114, 3

x

64.65

Pro.16.4

j

27

ende

v

129

vij

89

Pro.20.9

iiij

95

Sap.11.25

v

90

Isa.19.14

x

42

Isa.63, 17

x

42

Isa.64, 5

x

42

Isa.45, 7

x

67, 68, b

Ier.1.5

ij

92.b
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Iere.13, 23

x

170

Ier.30, 14, 15

x

170

Ezech.14, 9

x

8, 14, 185

Mat.6, 14

iij

8

Mat.11, 21

vj

59

M[a]t.16, 27

x

8

Luc.12, 48

vj

93

Luc.19, 17

iij

8

Ioan 5, 29

iij

106

Ioan 6, 44

ij

115

ende

iiij

115

Ioan 14

iij

36, b

[e]nde

iij

92

Ioan 9, 21

v

90

Ioan 17, 5

i

84

Ioan 15, 15

ij

30

Act[.]2, 27

x

89

Act.3, 18

x

89

A[c]t.4, 28

x

89

Act.10, 19

vj

142

Rom.1, 24

x

42, a

Rom.1, 28

x

8, 37, 187

Rom.2, 14

vj

101

X

42

Rom.4, 7

viij

252

Rom.5, 2

ij

63, 90

Rom.5, 12

ij

90

Rom.5, 18

ii

90, b

Rom.8, 32

X

100, 100, b

Rom.9, 11

ij

33

iij

27

v

21

vij

111

Rom.9, 12

iij

27

Rom.9, 13

iij

80
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v

21, 32, 90

vij

111

Rom.9, 17

j

31

Rom.9, 22

j

45

Rom.9, 18

vij

121

X

8, 20

v

35

Rom.9, 21

v

90

Rom.9, 22

j

45, 48

Rom.11, 36

X

43

1 Cor.3, 7, 3

iij

34, 47

ende

v

98

1 Cor.9, 29

vij

102

2 Cor.4, 4

X

17

Eph.1, 4

iij

7, 8

Eph.2, 1

ij

92, [c]

ende

iij

105

Eph.1, 11

ix

38, 90, 104

Galat.2, 20

X

100

2 Thes.2, 11

X

8

1 Tim.6, 20

ij

92, d

1 Tim,2, 3

j

89

iij

92, etc.

Phil.2, 13

iij

34, d

Hebre.7, 9

ij

29

ende

iij

30

Hebr.6, 8

vij

102

1 Pet.2, 7

vij

108

2 Pet.1, 10

viij

221

2 Pet.2, 19

X

42

Tirannie
Wat die is

vij, 138
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Tiran
Werdt de barmhertighe Godt nu gemaeckt x, 14, xiij, j, N.9, ende O.
Toelatinghe Gods
Betuyght inde H. Schrift,

ix, 38, ix, 42

Toelaten
Wat

ix, 38, a

God laet het quade toe

x, 66, d
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CCLxxxixv
Toerekeninghe
Alleenlijck seytmen de
rechtvaerdighmakinghe te wesen.

viij.127.131

Uande ongherechtigheydt in Adam niet, viij:129.133
maer waerlyck
Toestemmen
Niet twyfelyckx toe te stemmen, veylight viij.8
voor dolinge.
Toorn
Of wy alle kinderen des toorns zyn
gebooren:

ij.91

Twyfelen
Wel twyfelen baent den wegh tot seker
weten.

viij.8

Vallen
Of wy alle in Adam zyn ghevallen,

ij.92.a

Ghevallen is Adam door Gods
heymelycke raet.

j, 84, g

Adam soude door zyn valle al zyn
nakomers in d'eeuwighe verderfnis
trecken,

j.84.g.

Vaten
Des toorns door voorgaende schuldt,

j.48

Des toorns vintse God

j.46

Der oneeren waren de Ioden.

j.48

Verblinden blindt, &c.
Oorsaken des verblindens. S.

vij.38

Hovaerdie verblint.

vij.42.c

Waensienders worden blint.

vij.42:b

Niet willen God kennen verbli[n]t.

vij.42.d
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Die zyn blintheyt kent mach licht
ghenesen.

vij.42.A

Verbonden
Is God aen z[y]n woort.

xi.208

En is de mensche niet aen Gode van
'tgene God hem niet en heeft verleent.

xj.208

Verderf.
Oorsaecke van des menschen verderf is vi.37.xi.47
zyn afwijcken van Gode.
Oorsake vander menschen verderf
leertmen nu God te wesen.

xi.220, xiii.1.N

Oorsake vander verworpelingen
xi.220
verdoemenisse is het verderf der natueren.
Verdienen
Aen Gode en magh de mensche niet,

ij.12 iiij.70

Adams salighe schulde heeft verdient
Christum te hebben tot een verlosser.

xi.107.b

Verdoemen, verdoemenisse.
Om Esau te verdoemen was de verdorven v.49
natuer alleen ghenoegh.
Gheen verdoemenisse en is sonder
schulde.

xi.46

Der verworpelinghen verdoemenisse is
uyter natueren verdorvenheyt, soo men
leert.

xi47

Gheen ongheboorne is Gode de
verdoemenisse schuldigh.

xi.52

Verharden
Wat.

vij.166

Hoe sich de mensch verhart.

vij.214

Verhardinge
Pharaonis uyt voorgaende schult

j.46.a

Siet meer: Hardigheyt voor

vij.10, 10.a
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Israels vermidts heur boosheydt.
Verkiesen
God verkiest uyt voorweten.

iij.8

Wt zyn voorsienigheyt.

v.92

Is een werck van oordeelen.

iij.22

Daer geen onderscheyt en is, en is geen iij.8
verkiesen
Moeten alle menschen 'tgheen Godt wil. iiij.7.ix.29
Verkiesing Godes
Wat zy is,

iiij.2.

Uerkiesinghs handel is sorghelyck.

viij.3

Op twyfelycke verkiesinghe moetmen
niet bidden.

viij.5

Uerkiesinge ende saligheyt hangen aen
elckanderen.

viij.240

Onse verkiesinghe moetmen niet soecken viij.25
in de diepten des Godlycken decreets,
maer inde gheopenbaerde middelen,
Blycken vande ware verkiesinghe der
viij.27, ij.7.c.
gheloovers vander Gereformeerden leere,
vermidts sulcke niet waerlyck en hebben
het beelde godes.
Ghelooven in Christum.

viij.33.

Hebben warachtigh berou.

viii.67

goede wercken,

viij.215

Niet en komt tot Christum.

viij.61

zyn volhardigh.

viij.62.149

Niet en syn van Christi schapen.

viij.65

zyn kinderen godes ofte herborenen.

viij.79

strijden als Paulus dede.

viij.105

Hebben den geest godes.

viij.107

En zyn vry van der zonden heerschappye, viij.117
Syn gheheylight in Christo.

viij.125

Heur namen geschreven int boec des
levens.

viij.149
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In Christi handen, daerom men heur daer viii, 149
uyt niet en mach rucken.
Hebben gemeenschap met Christo.

viii.187

Syn heyligh ende onberispelyck inde
liefde,

viii.195

Sekerheyt vande verkiesinge en maghmen
niet hebben sonder verghevinghe van
zonden.
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CCxCr
Verkorene
Syn, soomen nu leert, alt'samen in Adam iiij.12
verdorven geweest
Moghten niet altoos doen tot heur
Uerkiesinghe

iiij.14

Verlyckinghe
Uander Manicheen metter
Ghereformeerden dolinghen

iij.42

Uander Libertijnen dolinghen metter
gereformeerden

ix.96, 118, 122

Uan der Christenen ende der Calvijnsche xiij.gesp.iiij.cap.
Predestinatoors God
Verlossen
Mach gheen natuerlijck mensch sijn
Kinderen van heur straf

ij.92, a

Vermoghen
Wat het zy

v.101, a

Verstaen, Verstandt
't Geen onwaerheyt is machmen niet wel ix.162
verstaen voor waerheyt
Sonder goedt Uerstant mach niemandt
goet willen, vele minder doen

iiij.111

Vertalen
Der H. Schriftueren tot swackinghe van iiij, 101, etc.
der wedersakeren ghevoelen
Verwerpen
Godt verwerpt
Het verwerpen godes is het niet aennemen iij, 90
der quaden
Godt verwerpt den liefdelosen

iij, 12
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Int Uerwerpen van d'eene ende het
Uerkiesen van d'ander meldet sich
onderscheydt int Uerkiesen

iij, 8, e

Gods Uerwerpen is een werck van
Oordelen

iij, 22

Uerwerpens oorsaecke is de zonde in den iij, 40
mensche
Uerwerpen wat

vij, 43

Uerwerpen sonder kennis is zotheyt

j, 81

Godt Uerwerpt sonder aenschou op des iij.69
menschen wercken, seydtmen
Godt verwerpt de quaden ten aenschou
van heur quaetheyt, so volght uyter
gereformeerden schryven self

vij, 58

De Verworpene en hebben sich niet te
beklaghen

ij, 63

Om te verwerpen is Godes wille alleen v.49
ghenoegh een rechtvaerdighe oorsaecke
Oock de Uerdorven Nature

v.49

Mensch verwerpt oock wel de gaven die iiij, 106
hy al hadde ontfanghen
Verwerpinghe
Men leert qualijck dat de zonde een
iij, 71, 74
vrucht is vande Uerwerpighe, maer niet
de Uerwerpinghe der zonden Urucht
Dat godes wille alleen oorsake zy van der iij.75
verdoemden verwerpinge, houden de
gherereformeerden
Men leert nu dat d'oorsaeke vande
iij, 77
Uerwerpinghe zy d'eere godes, ende sijn
haet op de zonden
De Uerwerpings ooraken moeten
iij.88
ondersocht worden inde H. Schrift, daer
zy ontdeckt syn, ende niet inde
verholentheyden Godes na andere
soecken
Of alle menschen Uerdoemt souden
moeten wesen, so de zonden oorsake
waren vande Verwerpinge

iij.105
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Vleesch
Dat sterck is

viij.120

Volcken
Van twee Uolckeren spreeckt Paulus tot j.84, m, v.52, 53, etc.
den Romeren onder den personen van
Iacob ende Esau
Dit schrijft oock Calvijn

v.64

Volghen
Godes roepingh te volghen is ons werck v.92
Volmaecktheyt
Mach hier zyn

viij.140

Voornemen
Het voornemen is des menschen, maer
het bestieren is godes werck

x.140

Uytlegghen
Der H. Schrift. Ziet Schrifture.
Vryheydt
Waer inne Adams Vryheydt bestondt

iij.66.g

In godes onwille of niet willen in syn
staen of vallen

xi.266

Oock [d]er Enghelen Uryheyt

vi.208

Waen-Uryheyt

viij.107

Der wedergheboornen Uryheydt is maer viij.114
halve Uryheyt
Die moet heel sijn of niet

viij.114

In Adam is noyt Uryheyt gheweest.

xj.266.

Vrywilligh
Wat dat zy

xi.137.144

Oft vrywilligh mach geschieden dat
nootsakelijck gheschiet

xi.135
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VVanen
Niemant begheert worden 't ghene
viij.98
worden 'tghene hy nu al waent te wesen
Wanen bedrieght, weten niet

viij.14

Waen-weten ketent den waner in
onwetenheyt

viij.8

VVaerheyt
Spreken, is segghen so 't gheseyde is

vj.106, ij.104

VVedergeboorte
Leertmen nu dat hier maer wert begonnen ij.92, f
Dat Godt die niet heel en wil.

xiij.j.A.E.2

Ende dat die gheschiedt buyten ons
toedoen

iiij.97

Neen niet sonder ons toedoen

iiij.98

Uoor de wedergeboorte machmen
gelooven

iiij.98
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CCxCv
VVederghebooren
Wert men door 't gheloove

viij.94

Heel of niet met allen

viij.114, a

Wert men niet sonder begheeren

viij.98

Niemant en wert hier (nae Calvijns leere) viij.104
wederghebooren
VVedergheborene
Moeten noch al 't leven door zondighen, viij.76
na Calvijns leere
En zyn Calvini ghelovers niet

v[i]ii.80

Wederghebooren en leven niet meer sich viii.248
self maer Gode ende Christo
VVeldaedt
En gheschiet den onwillighen niet

iiij.6

VVercken
Elck ding werckt na eygendaer aert

ij.74

Wat wijsheyt ende sterckheyt eyghentlyck ij.79
wercken
Elck wercker is werckman zynre wercken ix, 62
Deylinghe der wercken

xi.140

Godt werckt int bestieren van alder
menschen wercken

x.140

Godt werckt, na men nu leert, oock het vij.150
quade inden mensch buyten 's menschen
wil die sich daer over niet can
beschuldighen.
God dreyght den quaetdoenders straf.

iij.38

Godt ende mensche wercken te samen.

iiij.61

Wat godes ende wat des menschen werck iiij.94
is in den goeden wercken
De mensch is een medewercker godes.

iij.34.a

Godt onderwyst de mensch, die leert van iiij.136
Gode
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God soeckt den Mensche, die soeckt gode iiij.67
God bekeert den mensch: die bekeert sich iiij.67
oock tot gode
Of het segghen dat de mensche met gode viij.213
werckt, godes eere verkleynt
God gheeft. De mensch ontfangt.

iiij.69, 74

Godt wascht den mensche, die wascht
ooc sich self

iiij.96

Wederbaert. De mensch ghelooft.

iiij.97 98

Mensch gelooft ende wil, maer God
v.92
machticht den gelovenden ende willenden
om 'tgewilde goet te volbrenghen
Godt werckt in der menschen
jv.48
Uerdoemenisse met rechtvaerdigheydt te
wercken, de mensch met ongerechticheyt

De mensch werckt
Te weten de quade mensch
Die wat tot niet maeckt

x.44

Die sich s[e]lf Uerderft

x.44

Die godes gave ontfangt

iiij.

Te weten de goede mensche
Goede wercken

iij.36.b

Dat middelen sijn, maer gheen
oorsaecken vande saligheyt

iij.36.b

Als barmhertigheyts wercken, sonder
welcke men niet saligh wert

iij.36.c

Wercken ter saligheydt noodigh sijnde.

iiij.86

Of des menschen wercken onnoodigh syn ij.14
ter saligheyt
Niemant werdt een Schaep sonder sijn
werck van geloven

vii.134

Willen 'tgoede doen

v.92

Geloven ende volghen Godes roepen.

v.92.
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VVerck
Buyten des menschen werck wort hy
nootsakelijck een mensche

vij.94

Uan Adam quaet (so men leert)
ghebooren

iiij.27

Uan Gode als blocx ende stocken
ghewracht

iiij.10

Uan Gode ten verderven bequam
ghemaeckt

vj.47

Wert de mensch lijflijck geboren

vj.1

Uan 't werk oordeelt het eynde

x.50

Elck werck heeft syn wercker

ix.50

Ofmen des menschen werck oorsake
iij.36
maeckt van sy saligheyt, als men seyt dat
Godt int verkiesen daer op ziet
Wat des menschen werck is in het
gheloven

v.96

Gode te ghelooven is des menschen
werck.

v.92

VVeygheren
Vele weygheren d'aengeboden Godes
genade

iiij.106

VVesen
Tusschen werck ende wesen onderscheyt. x.44.
Die noch niet en syn in wesen, en konnen xj.51
den doot niet verschulden
VVeten
In 't gheen wy weten en moghen wy niet [vi]ij.8
dolen
Weten en bedrieght niet

viij.14

VVeetzucht
Is Schadelyck

vj.6
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VVet
Of zy alle menschen ingegeven, op dat
zy die souden onderhouden

iiij.48

Is den Uerwerpelinghen niet ghegheven, iiij.48
alleenlyck om heur den onschuldt te
benemen
Des wets vervullingh houden eenighe
viij.145
onmoghelijck hier ten aenschou van onse
krancheydt
VVille
Godes wil is der dingen nootwet

ix.3

Is strydigh in sich self nae Calvyns leere. j.34.b.c, oock vij.138.b, oock
Cal.viij.148.a.ix.36.c. Beza, x 66.a.Cal.
Is een reghel van rechtvaerdigheydt.

ix.3.7

Der zonden oorsake

vij.64.a

Niet willen wat

iij.100.104

Regule om Godes wille te weten

ij.63
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CCxCir
Hoeda[n]ig
Rechtvaerdig, so datmen niet en moet
ix.57
disputeren of zy rechtvaerdigh is dan niet.
Almachtigh, als die al mach dat hy wil. ix.60, ende xi.104
Uerborgen die teghen de geopenbaerde
strydet
Wreedt

vij.142

Ledigh in't quaedt te doen

vij.56

int ingheven van zonde te willen of doen iij.66.e
VVat God wil
Alles in allen salighen heur saligheydt.

iij.104

Al wat God wil dat sal gheschieden,
gheschiedt altijt

iij.66.h

Niet geschiet van dat God wil dat niet sal iij.66.h
geschieden
Ueel gheschiet van dat Godt niet wil dat iij.66.h
geschiede
In den Uerkoornen dat sy sullen doen al iiij.55
wat zyn wet gebiet
Niet willen het quade, maer daer in rusten vj.206
God wilde dat Adam doen soude 'tgheen iij.66.g
Adam wilde, soo van staen blyven als van
vallen
Ons saligh maken, maer dat niet sonder iij.34
ons wille
Het quade niet doen, maer toelaten.

ix.3

Niet door het toelaten, maer door de wille ix.3
godes gaen de godlose verlooren
Want godt wil na der ghereformeerden
opinie al datter geschiet

x.127, ix.55.66

Wilde dat Adam soude vallen.

xiij.j.G.xj.107

Godt formeert de quade wille

vj.49

Godt wil de zonde.

iij.42.b, vij.62, xj.107

'tgene hy haet

xiij.j.E.2

Godt wil niet 'gheen hy te doen gebiet.

xiij.j.A.E
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Gods wille contrarie

j.34.b.c, iij.42.d.g.60, ix.60, xj.104

VVat Godt niet en wil
Godt wil niet al dat hy mach.
Godt en doet niet al datter geschiet

ix.60

Godt en doet niet quaets.

S.ix.56

Godt en wilde niet dat Adam vallen noch iij.66.h
niet vallen en soude
Somma
Godes wil is doende of ledigh. Al daer vj.208
zy doende is int willen dat gheschieden
sal, dat geschiet altijt
Al waer zy doende inne is in het willen vj.208
dat niet sal geschieden, dat en gheschiet
nemmermeer
Maer int gene godes wille ledigh is,
geschieden vele dinghen

vj.208

Sonder wille wert niet ghedaen

vj.235

VVille des menschen
Sonder des menschen wille en is godes
rechtvaerdigheyt niet inden mensche

iiij.142.b

Is een werck des gemoets,

ix.124, xj.224

Adams wille is noyt goet geweest nae der xj.234
gereformeerden leere
Maer die was quaedt van aenbegin af.

xj.234

Ende ten quaden gheneyght

xi.191, xiij.j.F.

Adam moght niet anders willen.

xi.105.188

Alle macht, maer niet alle wille is van
Gode

xi.224

Adam en hadde voor zynen Ualle self
noyt wille

xi.190

Eyghen wille wat

xi.137

Wille is wel sonder macht, ende macht
wel sonder wil

v.100.a

Een vrye wille hebben wy, als wy
geschapen worden, ontfanghen

v.98

Adam en moght niet noodtsakelijck ende xi.240
vrywilligh zondighen
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Des willen eyghentlijcke werck is toe of v.98.99, a
af-stemmen
Urye wille en wilde Paulus niet wech
v.92
nemen, met die woorden: Iacob hebbe ick
lief gehadt
Het hanghet aen de vrye wille, dat wy
godes roepen volghen

v.92

Onse wil is so vry ten goeden als ten
quaden

viij.228, ix.56.a

Alle wille is niet van gode, sulcx leestmen v.100 f, xi.224.188
nerghens
Adams wille is verandert ten quaden,
door dien Godt haer verliet

xi.205

Door godes decreet

xi.12.13

Godt self wilde dat Adams wil uyt goedt xi.22.214.240.190.
in quaet soude veranderen
Uan Adams quade wille was Godt self de xi.236
werckman
Dat wy willen is ons werck

v.92

Willen is een werck des gemoets

xi.195

Adams wille veranderde vrywilligh uyt xi.209
een goede in een quade wille
Sonder des menschen wille.

viij.224.x.42

VVijs
Door eens wijsens doen en wort niemandt ix.18.b
argher
VVijsheyt
Zotte, schandelijcke, ende lasterlijcke
wijsheyt wert gode van de
ghereformeerden toeghedicht

iij.66.l, j.84.k

Wat wijsheydts eyghentlijcke werck is

ij.79

VVolven
Uerghelijcktmen al Adams af komste.

ij.63

Sommighe Wolven worden krachtelijck ij.63, vij.134
in Schapen verandert
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VVoorden
Onse woorden en moghen der dingen
nature niet veranderen

ix.62

VVorden
En mach niemant 'tghene hy nu al is.

ij.92.c

Saligh
Godt heeft sijn zone gesonden om de
Werelt saligh te maken

j.89.a

God wil dat alle menschen saligh worden j.89.b
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CCxCiv

Wie al saligh wordt

iij.104

En wort niemant sonder geloof

iiij.33

En maeckt ons godt niet sonder ons

iiij.142

Alle salighe zyn Uerkoren, ende alle
Uerkorene saligh

viij.240

Adams schulde saligh ghenaemt by P.
Mar.

xi.107, b

Saligheyt
Ende de Uerkiesinghe hanghen aen
malcanderen

viij.240

Segghen
Qualijck segghen en maeckt niemandts ij.16
wel doen quaedt
Sekerheyt
Het verlaten van valsche, doet de ware
genaken

viij.60

Seeckerheydt van elcx Uerkiesinghe, ziet
Uerkiesinghe.
Zending
Zendings handel is gevaerlijck

viij.3

Zonde
Zonde is een afkeer vande alderbeste
schepper, ende een toekeer totte
geschapene nederste dinghen

v.90

Men noemt nu de zonde een Urucht der ij.26
Naturen
Een Urucht der verwerpinge

iij.71

Ieroboams zonde was sijnder ondersaten ij.36
Uoorschrift
Zonde noch Deuchde en erftmen niet van ij.62
den ouderen
Zonde en komt niet uyt gode

x.44
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uyt des menschen wille

x.44

Zonde en volght de nature niet

x.44

En heerschet niet inden ghereformeerden viij.127
so zy wanen
Bederft de nature

x.44

Ontwesent of maeckt wat tot niet

x.44

Zonde woont al ´tleven door noch inden viij.190
gheloovers van Beza
Baert Uyandtschap Godes

viij.190

Godt de werckman vande zonde

xj.189 206.220.

Zonde is verwerpings Urucht, seytmen iij.71
nu, maer niet de verwerping een vrucht
der zonden
Zonde noch Deughde en geschiet niet in viij.224
den mensche sonder synen wille
Adams is d'onse, somen nu leert, om dat xj.95
wy de straf hebben
Zondigen
Zondighen een werck des schepsels, yet ij.24
begheerende of willende anders dan Godt
gebiedt of verbiedt
Zondighen moeten alle menschen
onvermydelijck, na Calvijns Leere

ij.26.c

Zondighen wert inde H. Schrift gheleken S.ij.54
by hincken.
Zondighen en mach niemant hier heel af viij.176
laten, somen seyt
uyter gereformeerden opinie volght dat xj.82
geen mensche zondicht
Dat niemandt hem self van zonden recht ij.26.d
mach beschuldigen
Ia oock dat Adam niet en heeft
ghesondight

xj.190

Zondaer
Godt en wil niet des zondaers dooot, maer j.89.c
dat hy sich bekeer ende leve
FINIS.
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