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cccclxxxij.r

Aen Arent Corneliszoon, met Reynier Donteclock ende Pieter
Ianszoon Predicanten tot Delft.
TOt Leyden, vrunden, was my verboden voor den volcke te verhalen d'oorsake vande
bycomste aldaer: dit is my nu hier niet verboden: dese oorsake is u ende my, maer
niet al den ghenen die dit sullen lesen bekent: daerom hebbe ick die hier op't cortste
willen verhalen. Ter oorsaken van de begonnen handel tot Leyden begheerden aen
u luyden anno Lxxx. ontrent Mey eenighe uwes gheloovens genooten, dat ghy u leere
by gheschrifte teghen my soudet verantwoorden: In sulcker voegen dat ghy luyden
ten laetsten bewillighde te beantwoorden het schrift of die schriften die sy u souden
behandighen, oock van my sonder aenschou te nemen van waer sy quamen: sonder
dat ghy nochtans met my te doen wilde hebben, soo quaden man was ick in uwen
ooghen. Sulcks met meer desghelijcx quamen my de selve tot Haerlem aengheven:
met begheeren, dat ick wat soude willen schrijven, teghen 'tghene my in hare ende
uwe leere onrecht te wesen dochte: belovende my daer op van u luyden te doen
hebben schriftelijcke antwoorde. Nu hadde my het ondervinden al gheleert, dat ghy
u tegen my soudet bestaen te draghen als Schoolmeesteren teghen heure
Leerjongheren: ende dat ghy my soudet poghen te doen antwoorden op 'tgheen u
luyden, niet my, ghelieven soude voort te stellen: niet jeghenstaende het voorschreven
aengheven van den uwen anders scheen met te brenghen. Daerom seyde ick tegen
de selve, dat ick bereyt [w]are by gheschrifte teghen u luyden te handelen, maer dat
alleenlijck onder dese voorwaerden: Te weten, eerst dat ick als aensegger, my niet
meer van u, mijne partijen, en wilde ghedooghen wet ghestelt te wordene, wat ick
in u leere soude berispen: maer dat ghy u leere soudt verantwoorden in 'tgene daer
van ick die soude berispen. Ende want ick vermerckte al u doen ende laten meest te
strecken totten dwangh over svolcx conscientien, ja oock tot aenden lijve te doen
straffen om saken des gheloofs: so seyde ick totten selven mannen van Delft, dat ick
vooral begheerde te handelen van't Ketterdooden, of sulcx na 'tghetuygh der
Godlijcker Schrifturen behoorlijck zy dan niet. Ten tweeden seyde ick, dat ick mijnen
arbeyt, dieren tijt ende versuym van mijne no[o]tdrufts winninghe, aen sulck schrijven
niet en wilde besteden alleen voor u Predicanten, maer wel voor allen ghemeenen
Nederlanders: ende dat daeromme moeste bevoorwaert zijn, dat onse schriften over
weder zijden den volcke te dienste ende nut in druck ghegheven souden worden.
Ende nadien my onverholen was hoe licht uwe voeten waren omme te loopen claghen
aende Heeren Staten, was het derde, dat ghyluyden, die nu van selfs voor den uwen
waert ghedronghen henluyden te doen dese presentatie van oock mijne schriften te
wederlegghen soo voor gheseyt is, my dese handels halven niet en soudet beclagen
aen den Heeren Staten: soo alle tselve breeder mach blijcken oock aen de Copie van
u luyder eyghen schrift van woorde te woort achter desen ghestelt, Alsoo hebdy ten
laetsten bewillighet de voorschreven twee laetste stucken, maer geensins het eerste,
daer aen my aldermeest was gheleghen. Te weten dat ick van u luyden, mijne
toecomende partijen, gheen wetten en soude ontfanghen moeten in wat saken ick u
leere soude berispen: 'twelck niet alleen een gantsch onbillicke sake is, maer oock
soo gheheel onghehoort, dat ick niet en meyne oyt sulcx gheschiet te zijn gheweest.
Als ick nu daerom den Delfschen luyden antwoorde dat ick sonder toesegghen van
dit stuck met u luyden gheensins en wilde handelen, maer dat ick voor al meynde te
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handelen van't Ketterdooden: soo vernam ick dat ghyluyden daer toe niet te brengen
en soudet wesen, ende werde met sulcker ernstlijcker begheerten vermaent, om
dieswille desen handel niet af te slaen, dat ick daer inne bewillighde: met die conditie
nochtans, dat ick voor al schrift vande voorseydt voorwaerden by u luyden Predicanten
geteeckent wilde hebben in mijnen handen. Dit wert my onlancx daer na gelevert
behelsende de voorscheven presentatie, twee laetste conditien ende oock een voortstel
van dat ghyluyden nu eerst wilde spreken van d'Erfsonde, daer na vande Vrijewille,
dan vande Predestinatie, voorts vande Iustificatie, vande Kercke, vande Zendinghe,
Onderdaningheyt ende (ten laetsten) vande macht des Overheydts teghen den
verstoorders der kercke. (Soo soetgens noemdy 't gheen ick Ketterdoo
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den hete) maeckende als mijne Schoolmeesteren alsoo een trap van voortstellen naer
u goetduncken, daer af wy souden handelen, ende stellende soo gheweldighen hoope
van questien in slachoorde voor de questie van 't Ketterdooden, die ghy vercht inde
arrieregarde, dat wy wel onse gantshe leven te strijden souden hebben, al eer wy
souden comen aen 't stuck van Ketterdooden, 'twelck voorneemlijck (de Heere is
mijn ghetuyghe) ja d'eenighe oorsake is gheweest, die my eerst teghen Calvijn ende
Besam de penne inde hant dede nemen, ende daer na teghen u luyden, als ick int
seker vermerckte dat ghy in voornemen waert aenden conscientien ende aen lijfstraffe
te comen, tot verderf van Landen ende Luyden: soo ick u beyden tot Leyden inder
Cameren oock seyde, als ghy segghende daer op niet ghestudeert te hebben, onwilligh
waert daer af te handelen, welcke onwilligheyt ghy in desen voorschreven handel
openbaerlijcken oock hebt betoont, als geen dingh meer vreesende dan te handelen
van u voorghenomen Ketterdooden. Als my nu sulcke uwe presentatie aenden uwen
mette voorseydt bewillighde voorwaerden in date den 27. Iunij Anno 1580. by u drye
Predicanten met bewilliginghe (soo ghyluyden seght) uwer Kerckenraedt was
behandet: hebbe ick u by den selven luyden overghesonden een cort gheschrift, daer
inne by my waren ghestelt eenighe spreucken der H. Schrifturen ende sommighe
oorsaken die my deden houden, dat u leere van de Erfsonde niet en ware schriftmatigh.
Daer op quam my den 6.Octobris 1580. u schrift merckelijck grooter dan't mijne soo
dat dan meest ghevalt. Dit was nu den seventhiensten Novembris mede Anno 80. by
my ten vollen beantwoordt met een gheschrift onghelijck veele grooter zijnde. Maer
want dat langher, dan my lief was, bleef in handen van die't soude int net stellen,
daer door ickx ten laetsten van daer nam ende een ander dede schrijven, ende ick
daer en tusschen voorseker vernam by velen vanden uwen victorie gheroepen te
worden, al voor't rechte treffen, soo sandt ick u luyden over een cleyn geschrifte,
daer inne ick u bewees, oock uyt uwe eyghen woorden, d'onwaerheyt van dese uwe
leere: welck mijn gheschrift ick noemde het Bootgen, met toeseggen dat het schip
van dien met gelijcke waren haest soude volghen. Twelck oock gheschiede opten
vijfentwintichsten May Anno 81. dat bleef nu by u luyden totten neghenthiensten
Februarij 1583. te weten een Iaer ende neghen Maende na dat mijn voorseydt groote
gheschrift u was behandet, al eer ick yet sekers daer af vernam. Ende was doch
ghelijcke wel noch in mijne meyninghe bedroghen: als maer een halve antwoorde
ontfanghende daer ick een gheheele was verwachtende. Dit verwonderde my, oock
sonderlinghen dese navolghende woorden voor dat schrift by u Donteclocx handt
gheschreven.
"De Principale helfte hebben (wy voleyndet, die wy u luyden mitsdesen over
"gheven, verhoopende dat ghy, ende alle die tselve sullen comen te lesen, daer "uyt
lichtelijck sullen connen oordeelen, hoe ydel ende ongegront het is, dat Coorn "hert
teghen onse leere vande Erfsonde voorbrengt. Het ander deel dencken "wy op te
houden, tot dat wy sijn Boeck in druck sullen ghesien hebben, ende dat "te meer,
dewijle wy mercken, dat voor die tijdt weynigh vruchts uyt ons "schrijven can comen,
etc.
Dat zijn uwe woorden: waer af de laetste my schijnen heel onghelooflijck. Soudy
dan uyt uwe halve antwoorde meer vruchts dan uyt een heele verhopen? of soude u
d'eerste helft self niet voldoen, ende wel merckende dat ghy tot de laetste gheen beter
antwoorde en hebt, de selve wel achterlaten? Hoe dit met u luyden zy, is u best bekent.
Soo is my mede niet onbekent dat mijn werck maer half beantwoort zijnde in druck
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te gheven, daermen een gheheel werck behoort te sien, een spotlijck doen wesen
soude: welck in druck gheven aen u, ende niet aen my ghebreeckt. Nadien ick nu
sach u goetduncken van met u halve antwoorde betoont te hebben, hoe ydel mijn
seggen is: oock mede nadien ick wete wat door u luyder seggen by velen hier af wert
ghelooft, ende achter mijnen rugge ghesaeyt: soo hebbe ick noch hier inne te vollen
willen doen 'tghene my toestaet, dat is een geheel werck tegen dese uwe Leere in
druck te gheven. Waer inne ghy sult vinden ghetrouwelijck ende op't aldercrachtighste
gestelt, de sterckste redenen, soo wel daer ghy uwe Leere mede poochte te vesten,
als daer mede ghy mijne bewijsredenen bestaet te wederlegghen, met sampt het ghene
ick (soo vele mijn voorghenomen cortheyt mocht lijden) daer tegen hebbe willen
segghen. Ende sal hier met verwachten of ghy oock wat meer sult vermoghen om
dese uwe Leere vande Erfsonde teghen dit mijn geschrifte, dan alle uwe Leeraren te
samen vande Iare Ixxij. af tot nu toe vermoghen hebben, uwe leelijcke Leere vande
Predestinatie ende decrete Godes teghen mijne drye Boecxkens vande Toelatinghe,
te verantwoorden mette Godlijcke
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Schrifture. Hebdy verstant om my van dolinghe in desen schriftelijck te overtuyghen,
soo zydy't schuldigh te doen: ende ick sulcx verstaende sal my schuldigh houden
mijne dolinghen tot elcx waerschouwinghe voor my, opentlijck in druck te belijden,
'twelck mijn hooghste voornemen is te doen metter hulpen Godes, diens genade
verlichten ende stichten wil u allen, allen menschen ende oock my
V. alder dienstschuldighe
D.V. Coornhert.

Copye vande voorgemelde voorwaerden der Delfschen Predicanten.
HOewel het ghenoegh behoorde te wesen dat wy onder ghetuyge te voren belooft
hadden, het schrift dat ons door eenighe overgelevert mochte worden teghen die
Erfsonde te beantwoorden, soo hebben wy nochtans om te vollen ghenoegh te doen,
dewijle men sulcx versoeckende was, onse schriftelijcke onderteeckeninghe niet
willen weygheren. Ende alsoo beloven wy ende nemen aen met desen de redenen
ende argumenten die tegen de Erfsonde ons schriftelijck overghegheven sullen worden
te beantwoorden, ende naer de afhandelinghe van dese tot andere puncten te comen,
daer in eenige andere een ander gevoelen mochten hebben, als wy, als vande Vrye
wille, vande Predestinatie, Iustifucatie, item vande sichtbare Kercke, de sendinghe
der Dienaren der selve, hoe verre men de wet Godts mach onderhouden in dit leven,
vande macht des Overheydts teghen de verstoorders der Kercke. Ende om
bequamelijcker, cortelijcker ende tot meerder stichtinghe der Leseren de voorschreven
stucken te verhandelen, soo sullen wy alleen die bloote ende naecte redenen, die
eygentlijck tot de voorgestelde questie dienen, voornemen, sonder verbonden te willen
zijn op alle het ghene dat daer tusschen loopen mochte totten voorgenomen handel
niet dienende te antwoorden. Want onse intentie met dese Presentatie anders niet en
is, dan d'onpartijdighe met simpele wederlegghinghe der contrarie argumenten,
sonder aen te sien van wien datse comen, tot kennisse der waerheyt te voorderen.
Ende sullen met dit eerste stuck versoecken hoe wy't best aenlegghen sullen. Indien
sy dan heur over die ordonnantie, die wy dencken te houden, hebben te beclaghen,
soo salmen sulcx mogen remedieren ende eenen anderen voet nemen. Wy zijn oock
wel te vreden, dat de voorschreven argumenten met de wederlegginge van dien, tot
profijt ende nutheyt der Leseren in druck uytgegeven worden. Ende gelijck onse
intentie noyt geweest en is yemandt (die Christelijck ende behoorlijck met ons
aengaende die Leere begheerde te spreken ende sijne redenen tegen ons voorstellen)
te beswaren, also beloven wy, nademael sulcx oock van ons versocht wordt, dat wy
niemant van wegen dese communicatie ende overleveringhe der redenen onse Leere
contrarie zijnde, eenighsins directelijck ofte indirectelijck, ofte by mijn Heeren de
Staten, of by eenige andere Overigheyden beswaren ofte beclagen sullen: Achten
oock dat haer van des wegen vander Overicheydt gheen perijckel te bevreesen en
staet, soo verre sy haer (als wy oock beloven te doen) van lasteringhen,
achterclappinghen, naem schendinghe ende dierghelijcke tot verstooringhe dienende
onthouden. In kennisse der waerheydt hebben wy Dienaren des Goddelijcken woorts
uyter name van onse Ghemeente met wete ende bewilliginghe des Kerckenraets dit
onderteeckent. Aldus ghedaen binnen Delft den sevenentwintichsten Iunij
vijfthienhondert tachtentich. Ende was ondertekent: Arent Corneliszoon Pieter
Ianszoon Reynerus Donteclocke.
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Uande vreemde Sonde, vreemde Schulde, ende vreemde Straffe.

Het eerste Boeck.
Dat eerste Capittel.
Van wat saecken de vreemde sonde een grond[t]fest is.
1.
VReemdelijck werdt by velen gehandelt vande vreemde sonde, schulde ende
straffe, maer boven al by u luyden. Welcker hoofden niet duysterlijck deselve houden
voor1 soo wichtighen sake: dat die daer loochent dat die corruptie ende verkeertheyt
1
der naturen d'oorsprong is alder quaden: soude willen wech nemen d'eerste
Cal. de la predes.120
fondamenten der Christenheydt. Ghemerckt daer inne ghestelt werden die fondamen2
ten onses gheloofs. Dit is waerlijck vreemt gheseydt in mijnen ooghen, die gheen 2Bullinger. Dec.iij.ser.10.
ander grondtvest onses gheloofs ende salicheydt en kenne, dan het woort Godes
Christum Iesum.
2.
Die uwen bouwen oock op dese vreemde sonde hare leere vande eyghen wille3
3
met dese woorden: wy zijn altsamen van naturen sondaren. Nadien nu de heele
Insti.ij.64.
mensche 'tghebiedt der sonden is onderworpen: soo moet noodtlijck volghen dat
oock de wille selve, die de voornaemste plaetse der sonden is, met d'alder dichtste
banden verstrickt moet wesen.
3.
Soo wordt oock mede uwe waene gherechtigheydt of imputativa justificatio op
dit4 verderf der natueren ghebouwen. Sy (die gheloovighe, seyt Calvijn) verkrijghen
4
oock soodanighe rechtveerdigheydt, als het volck Godts in desen leven mach
Institu.xvij 10.
verwerven, te weten na de toerekeninghe alleenlijck, want Godt achtse door sijn
barmhertigheydt voor rechtvaerdighen ende onnooselen. Waerom en mach het volck
Godes hier gheen wa5re gherechticheydt becomen? om (seyt hy) dat dese verkeertheydt
(der naturen) nemmermeer op en houdt in ons, maer stadelijck voortbrengt nieuwe 5In.cvij.11.
vruchten, te weten wercken des vleeschs. Soo dat oock6 die herborene kinderen Godes
noch alle daghe moeten sondighen, voor soo veele sy noch hebben eenighe reste 6Cal. Com. I.Ioan.3.9.
van hare oude nature.
4.
Dat is noch niet ghenoegh. Maer moet dese vreemde sonde oock wesen de grontvest
vande Predestinatie, soo die by uwe7 Hooftleeraren wordt gheleert, als dat Godt
eenighe om sijnre glorien willen ten rechtvaerdighen verdoemenisse (soo noemt 7Beza Sycophan.37.
mens) heeft gheschapen: dat Godt8 eenighe predestineert ter saligheydt ende d'ander
8
ter eeuwigher verdoemenisse, dat die verdorvenheydt ende verkeertheydt, die
Cal. Com. ment. Rom 9.11.
verspreyt is door't gantsche menschelijcke gheslachte, alleen ghenoeghsa[e]m is ter
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verdoemenissen, al eer sy haer oock9 vertoont int werck, ende dat Esau daerom als
9
wesende natuerlijck een kint des toorns, te rechte is verworpen Daer door men
Cal. Calum Neb.105.
dan oock leert dat God die onnoosele kinderkens vander moeders borsten ruckt ende
die werpt in de eeuwighe verdoemenisse. Dit leeren die uwen, ende dese leere steunt
alleen op dese vreemde sonde ende schulde, so men meer mach sien Cal. Instit.
iij.41.44. Institiu.xiiij.14. Ec.
5.
Welcke voorschreven drye stucken (behalven noch eenighe anderen) in mijnen
ooghenopentlijck schijnen te strecken tot lachteringhe van de Godlijcke eere, ende
tot verachteringhe van der menschen saligheydt. Ghemerckt elck der selver Gode
schijnt te loghenstraffen in sijne ghetuygenissen der H. Schrifturen: ende den
menschen te vertragen (ja te doen wanhopen) inden voortgangh der deughden.
6.
Want beroerende d'eyghen wille, vintmen menichten van clare tuyghenisse inde
Heylighe Schrift, dat God al langhe na Adams valle, den menschen * voorstelt keure
*
Deut.90.19.
van leven ende doode, dat hy sijn ghenade int † alghemeen, oock den ‡ sondaren
*
Ezec.18.31.32.etc.
selve aenbiet, dat Godt sich beklaeght over der sondaren quaetheydt, over dat
†
Isa.55.1. Mat.22.9, 23.37.
sy hem niet en willen † hooren, niet willen ‡ opmercken of verstaen, niet willen * Cit. 2.11.etc.
vreesen, nochte sich niet en willen † bekeeren, jae dat sy willens verderven. Alle ‡Isa.65.2. Iob 24.23.etc.
*
twelcke soo de mensch door die eyghen wille niet anders dan also te doen en
Exod.16.28. Deu.32.5.6
vermochte[,] niet anders en soude moghen zijn, dan een ydele beveynsde ja bittere Isa.5.1.5. Iere.5.28.etc.
†
Iudic.2.2.17.20 Isa.30.9.
bespottinghe Godes totten ellendighen menschen. Dat waer een lasterlijck
Iere.6.17.
Ezech.3.7.
bedencken vanden barmhertighen ende lieven Gode. Voorts als de mensche
Zach.7.11.12.
gelooft[,] dat sijn wille so eygen is dat sy nootsakelijck niet goets alttos, maer niet ‡
Zach.1.4 Iob 21.14.
dan alle quaet willen ende doen mach: soo ist hem onmoghelijck eens met ernst
2.Esd.9.34.
te beraken, veele minder voornemen of opset te maken om met Godes hulpe sijne *Ier.5.22. Malac.1.6.
quaetheyt te verlaten, den Heere te hooren, te verstaen, te vreesen ende sich totten †Isa.9.13. Ier.8.4.5.6, 15.7.
Heere te bekeeren, sonder twelcke nochtans niemant het quade ontworden, goet Amos 4.6, 8.11. e[t]c.
worden ende salighe worden mach. Want niemant sich en beraet veel min bestaet
om te doen tghene hy om doen onmoghelijck houdt. Soo sal elck dese uwe leere
vande eyghen wille voor waerachtigh houdende moeten dencken, alle mijn beraden,
willen
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ende voornemen is vergheefs, dus moet ick verwachten tot dat de Heere my buyten
alle mijn toe doen verandert ende saligh maeckt. Dat streckt nu tot verachteringhe
vander menschen saligheyt.
7.
Aengaende die toereeckentlijcke ofte waengherechtigheydt, soo is waerachtigh
by u luyden onmoghelijck ghehouden te worden, dat yemant hier ter werelt door
Godes ghenade in Christo volcomen rechtvaerdicheydt mach verwerven. Daer teghen
leerdy dat alle natuerlijck gheboren menschen, niemandt uytghenomen, door ende
om Adams sonde volcomelijck hier onrechtveerdigh zijn geworden. Daer sietmen
dan een schandelijcke sake, of van Godes goetheyt of van Godes almoghentheyt.
Want seghdy dat Godt sulcks niet en heeft volcomentlijck door Christum willen
beteren: waer laetmen die goetheyt Godes? seghdy dan dat Godt wel wil, ende daer
by (so ghy seght) dat het in niemanden hier gheschiedt, waer laet ghyGodes
almoghentheydt, die dan niet en mach volbrenghen 'tghene hy wil doen? Immers
loghenstraft men dus doende groote menighte klare ende uytgedruckte spreucken
der H. Schrifturen, opentlijck betuyghende dat Gode sulcks wil ende dat God Al
mach doen dat hy wil? deser hebbe ick een goet deel ghestelt in mijn kleyn boecxken
vande onderdanigheyt. Die leere en mach immers niet strecken tot grootmakinghe
vande eere Godes, die de Heylighe Schrift met anders te leeren loghenstraft. Ende
die daer verkleynert die goetheyt ende almoghentheyt Godes. Niet altoos meer en
strecket totter menschen voorderinghe ter saligheydt, daer toe sonderlinghe noodigh
is by den menschen een gheloovigh vyandtlijck ende volherdigh strijden teghen de
sonden totter selver doodinghe ende uytroedinghe toe. Dit wert verslapt, jae het
ernstigh bestaen van dien wech ghenomen inden gheenen die dese uwe leere
ghelooven, soo ick moet ghelooven oock uyt die schriften Calvini selve ende oock
Augustini, waer af d'eerste 10 schrijft: Dat diens affectie terstont sal moeten verdwijnen,
die op twijffele of op avontuer moet strijden. Wat affectie sal daer dan blijven tot 10Comment.16.33.
desen strijdt, daermen seydt, ghy en meucht hier den vyandt niet verwinnen? nu moet
immers de victorie of verwinninghe vallen ter plaetsen daermen strijdt. Hier na inden
Hemel salmen teghen de sonde niet strijden, maer hier. Machmen hier dan niet
verwinnen, soo machmen nerghens verwinnen. Sal nu de wanhope aende
verwinninghe oock moet maken om te strijden? D'ander nament11lijck Augustinus
11
schrijft aldus: wie sal bestaen het goede te doen, die daer hout dat het quade
con. Secun du Man ich
c2.2.
bestaedt, niet in een veranderlijcke wille, maer in een onveranderlijcke nature.
Nu houdt ghyluyden des menschen wille van naturen soo quaedt, dat de mensche
selve niet altoos en mach doen, tot desselfs veranderinghe. So en sal dan oock
niemandt mogen bestaen yet om te doen, tot veranderinghe van dien ende int quade
blijven. Dit acht ick dan argherlijcke ende schadelijcke leere voor den menschen te
wesen. Want de Heylighe Schrift tuyght dat die rechtvaerdigh is die recht12
12
vaerdigheydt doet, ende dat niet al die seyt Heere Heere, maer doet des Vaders
1.Ioan.3.7 Mat.7.21.
wille, sal ingaen int rijcke Godes.
8.
Soo vele nu aengaet u leere vande Predestinatie, en strijdet niet alleen teghen d'eere
van Godes rechtvaerdigheydt soo hy gebenedijt ons die heeft gheopenbaert inde H.
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Schrift: waer na wy moeten oordeelen, ende niet van een ander verborgene
rechtvaerdigheydt Godes, die ghyluyden dichtet jegen die gheopenbaerde: daer ghy
Godt onwaerachtigh ende in sich strijdich maeckt, als of die ons anders daer af inde
H. Schrift leerde, dan sy int verborghen soude zijn, jae oock teghen u eyghen leere
self. Want ghyluyden houdt dat Adam alle die gaven hem van Gode inde scheppinge
verleent, hem oock waren verleent voor alle sijne afcomste indien hy niet ghesondight
en hadde. Onder dese teldyoock het beelde Godes bestaende in rechtveerdigheydt,
wijsheyt ende heyligheydt. Bullinger schrijft Dec. iij. Sermo.x. Dat d'eerste mensche
niet altoos en ghebrack tot d'alder volcomelijckste volmaecktheydt: sulcks dat oock
een blinde mach mercken, dat de mensche gheschapen is, niet ten doode of ter
verderffenisse, maer ten leven ende ter voller saligheydt. Seker is Adam daer toe
geschapen, waren hem sijne gaven verleent voor alle sijne afcomste indien hy niet
en hadde ghesondight, twelck hy hadde moghen laten: hoe ist dan moghelijck om
ghelooven dat eenigh mensch ten verdoemenisse (soo ghy leert vande meeste
menighten) gheschapen soude wesen? want dan soude moeten volghen dat alle
menschen soo wel als Adam, niemande uytghenomen, soo gheschapen ende van
Gode ghepredestineert souden zijn gheweest tot sulcken beelde Godes, immers dat
sy't alle (hadde Adam niet ghesondight) van Adam aengheerft ende selve oock
gheworden souden hebben.
9.
Soo moeten ghyluyden naer u Predestinatie hier seggen dat Adam nootsakelijck
moeste sondighen, dats onvermijdelijck, ende midtsdien dat Adam niet gesondight
en heeft, noch selve noyt vrye wille ende macht en heeft ghehadt om staende te
blijven ende niet te sondighen: daer uyt dan oock moeste volghen dat Adam in't eten
vanden verboden vruchte niet en heeft ghesondight. Dit suldy niet segghen, maer
wel dat Adam soo vrywilligh sondighde dat hy't hadde moghen laten ende staende
blijven. Is dit waer, soo hingh dan dese Predestinatie van yemanden ter eeuwigher
verdoemenisse onsekerlijck aen Adams doen, die soo hy hadde staende gebleven,
dat in sijn vermogen stont, alle menschen niemant uytgenomen het voorschreven
beelde Godes gheerft soude hebben van Adam, ende saligh zijn gheworden.
10.
Immers in allen ghevalle nadien alle menschen in Adam gheschapen waren tot
sulcken beelde Godes voorschreven (so[o]
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ghyluyden leerdt) twelck onghetwijffelt Godt is: soo moet ghyluyden leeren ende
houden, dat Godt het goede heeft geschapen ten verderven. Dat luydt niet eerlijck
van Gode noch stichtelijck voor den menschen. Wildy dit achten voor een onsekere
collectie, ick moet het voor een gewisse volghreden houden tot dat ghy't anders
bewijst. Maer dat wachte ick lancksaem. Want dat sulcx inden gront oock uwer
Leeraren meyninghe is, al mijden sy't soo uyt te spreken daer sy moghen: soo heeft
het de noot Bezam noch al ghedronghen uyt te spreken met dese clare woorden: De
Heere heeft den men13sche onrecht ende onnoosel (dit bekenne ick) gheschapen, ende
13
nochtans ten verderven. Doch seyt hy daer by, dat sy niet gewoon en zijn so te
Sycophan.39.
spreken. Dats waer. Want dat waer't net ghespreyt voor den ooghen der voghelen.
Lieve hoe mach nu yemant gheloovende dese uwe leere vande Predestinatie eenigh
goet opset inden Heere maken? soo is sy dan (soo icks noch moet houden) niet tot
lof van Gode, verderflijck voor den menschen, ende oock opentlijck teghen de
Godlijcke leere inde H. Schrift, soo ick breedt, claerlijck ende vastelijck bewesen
hebbe in mijne drye boecxkens vande Toelatinghe Godes by my in druck uytghegeven
al Anno 1572. Soo vele hebbe ick hier willen segghen vande leeringen welcker grondt
is dese vreemde sonde, ende ga nu voort op desselvens name by den uwen mede
gebruyckt.

Dat tweede Capittel.
Vande Name Erfsonde.
1.
SOo't yemandt vreemt gave, dat ick hier handelende vande Erfsonde so die
Gereformeerden die lee14ren, de selve niet also, maer vreemde sonde noeme: die sal
14
weten dat icks voor sulcks achtende (van welck mijn achten ick hier na dencke
[li]b.3.cap.1
reden te gheven) het ding sijnen rechten name gheve: daer aen ick niet en meyne te
moghen misdoen, overmidts men die name Erfsonde nerghens inde gantsche Bybele,
en vindt van Gode ghestelt.
2.
Wat leydt aen den name als het dingh betuyght werdt inde H. Schrift, salmen my
hier moghen segghen. Desen sal ick moeten recht gheven. Soo sal hy oock my gheerne
recht gheven, dat icks vreemt noeme: tot datmen my doe blijcken, dat het ding
Erfsonde, soomen dat leert, inde H. Schrift werdt ghevonden.
3.
Ick sie den Gereformeerden volghens soo sy segghen, Pauli leere (1.Tim.6.20.)
wederspreken die namen van * Oorbiecht, van't † Uage vuyr, vande ‡ Uerdiensten,
vande * Urye wille, van't † Fato met meer andere derghelijcken, als wat
ongheschicktelijcks luydende ende sorghlijcke dingen veroorsakende. Derhalven
meyne ick niet dat sy luyden reden hebbe my qualijck af te nemen, dat ick desen
onschriftelijcke name niet en mach aennemen. Te min noch nadien ick sulcks
weygherende hier in navolghe Calvijns leere self houdende alsoo: Men behoort
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*

Cal. Instit yiij.68.
Ibid.
‡
x.52.50.
*
ij.26.
†
xiiij.49.
†

van 15 Gode te vraghen, te dencken ende te spreken int woordt, met het woort ende
door't woort.

15

Cal. Inki[s] vj.6.

Dat derde Capittel.
Dat Augustinus die Theologiens van Loeven, oock die Gereformeerden
selve, die leere vande vreemde sonde houden voor swaer, jae voor
onmoghelijck om te verstaen.
1.
SOo yemandt staende buyten een besloten Camere, hoorde vele luyden daer inne
twisten, om die verwe vanden gordijnen of anders wat, segghende d'een dat sy wit
zijn, d'ander dat sy swart zijn: dees dat sy root zijn, die dat sy geel zijn: eenighe dat
sy blaeu, anderen dat sy groen zijn: souden niet de hoorder vansulcke verscheyden
oordeelen eens selve dincks nootsakelijck moeten dencken van beyden, te weten, of
dat die luyden daer binnen meest al (immers ten minsten op een na) blint waren, of
datter gheen licht altoos, maer swarte duysternis inde camer ware? ick achte wel jae.
Laet ons dit ter saken voeghende nu hooren die verscheydenheydt vande opinien in
desen, jae oock die belijdenissen der gheleerden selve vande duysterheydt deser
saken. Petrus Martyr sprekende16 vande wijse hoe dese vreemde sonde voort wert
gheerft, seyt dat het is een duystere ende seer sware sake. Ende noch: Dese dinghen 16Loc. clas.2 Ioc.1.s.74.
zijn soo seer swaer ende duyster, dat sy gheenssins het menschelijcke oordeel en Ibid.s.82.
moghen vernoeghen.
2.
Dat zy sulcks Martyr. Volght daer uyte dat menschen leeringhen uyt vernuft
voortcomende den Godt verstandigh en menschen behooren te vernoghen, sonder
clare ende sekere tuyghnissen der Godtlijcker Schrifturen? of wilmen nu een reregule
maken, dat het alles waerheyt zy, wat daer strijdet teghen het menschelijcke oordeel?
die Catholijcken, oock Martijn Luther, hebbende voor sich den uytghedruckten text
der heyligher Schrifturen selve: Hoc est corpus meum, segghen mede dat het soo
swaer ende duyster is dat het gheenssins het menschelijcke oordeel en mach
vernoeghen, dat Christus lichamelijck teghenwoordigh is int Cacrament, is het
menschelijcke oordeel van u Ghereformeerden daer mede oock soo vernoeght, dat
ghy der Catholijcken, ja Luthersche leere, oock voor waerachtigh condt aennemen?
sy hebben Schrifture voor henluyden, noch wil u menschelijck oordeel daer met niet
vernoeghen: met wat reden meught ghyluyden gheen schrift hebbende, willen dat
elcks oordeel met u menschelijck seggen sal vernoeghen?
3.
Augustinus leert dat die kinderkens die17 ongedoopt sterven verdoemt sullen
worden, om dese vreemde sonden willen. Maer sich self in dese vreemde straffe
benaut vin
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Epist.47.
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dende schrijft hier af tot Hieronimum als folght: Maer alsmen comt op de straffin18
ghen der kinderkens, werde ick (ghelooft my) met grooter benautheyden bestrickt, 18[A]pi.xxviij.
ende en vinde gantschelijck niet wat ick sal antwoorden. Conde dan Augustinus
self geen reden gheven van sulcken sijnen wreeden vonnisse over die onnoosele
schaepkens: soo w[a]st wel vreemdt dat hyse soo vreemdelijck om een vreemde
sonde dorste verdoemen: ende dit noch ongheroepen inde bermhertighe Godes
vyerschare, uyt sijn goetduncken sonder alle tuyghnisse der heyligher Schrifturen.
4.
Op een ander plaetste bekent noch de selve Augustinus al ditte: Alhoewel ick nu
die bewijsredenen van henluyden( die dese vreemde sonde wederspraken) niet en 19Lib.3.de Bap. Par.[map].4.
vermach te wederlegghen: soo sie ick nochtans datmen sich moet houden aenden
dinghen, die alderclaerlijckste blijcken inde Heylighe Schrifture. Dats van Augustino
oock al wat vreemt gheseydt. Want was hier inne die w[a]erheydt over zijn zijde,
wat swarigheydt was voor hem in sulck wederlegghen gheleghen? Sijne wedersprekers
gheloofden in als, die Heylighe Schrifture. Daer inne was Augustinus hoogh ervaren.
Oock ghebrack hem geen conste. Hoe mocht het dan swaer, swijge onmogelijck
vallen voor hem[,] d'almogende waerheydt, d'alder claerste blijcken der Heylighe
Schrifturen ende groot geleerde constigheydt, oock aensienlijcke authoriteyt, over
sijn zijde hebbende, om die ydele loghen, sijnre verachte wedersaken te wederlegghen,
te wederstaen ende te beschamen?
19

5.
Ick lese dat Albertus Piggius schrijft, hoe Augustinus ghedrongen zijnde door
20
die bewijsredenen Pelagij, genoodtsaeckt is gheweest te schrijven gantsch
Fol.56.1.
ongheschickte saken, teghen die clare woorden Godes in Ezechiele met eede
bevestight, dat de sonde des vaders misdaedt niet en sal draghen. Immers dat
Augustinus door cracht des disputations was ghedwonghen, te segghen veele saken,
die hy tot andere plaetsen, daer hy sijn meyninghe vrijelijck verclaert, wederomme
lo[o]chent. Dese selve Piggius verclaert21 opentlijck valsch te wesen, het ghevoelen
Augustini, dat Adam door sijn byslapens lust sijn sonde ons allen aengheerft soude 21Fol.4.8.
hebben: welck segghen Piggij, die Ghereformeerden teghen Augustinum, toestemmen.
Iae oock (dat meer is) hy22 schrijft dat om dese seer duystere sake by den ouden
22
vryelijck is ghedisputeert, ende dat moghelijck noch van niemande die sekere
Fol.16.3.
waerheydt (in desen) ghevonden en is geweest. Uande Erfsonde (schrijft hy)23 en
vindtmen voor Augustini tijden noyt eenighe twist inde kercke te zijn gheweest: 23Fo.1.
maer datter deser saken halven een wonderlijcke spaerlijcheyt was hy den Schribenten.
Dat, nevens meer desgelijcx, schrijft Piggius, een Catholijck Leeraer, vande groote
duysterheydt ende seer twijffelijcke onsekerheydt van dese vreemde sonde.
20

6.
Soo doen mede die Theologiens van Loeven by Ruardum. Die noement een d'alder
verwertste questie, jae een die al24derduysterste sake. Die seggen uyt Augustino, dat
24
als die besmettinghe deser sonden (te weten die vreemde of Adams sonde) den
Ruard 10.2 fol.56.57.
onwetende, jae onwillighen voor Gode hatelijck maeckt, 'tselve sijne onbegrijpelijcke
oordeelen zijn, ende dat die H. Schrift sulcks leerende, meer werdt ghelooft dan
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verstaen. Die segghen dat Au25gustinus hem self niet heel en heeft connen voldoen,
soo hy self belijdt in sijnen brief aen Ieronimum. Die segghen dat yemant, die van 2563.
Gode lief ghehadt is, een hatelijck mensche na der zielen, (overmits die oude sonde)
voortbrengt: ende dat wy in een ander sondighende, in ons self persoonlijck sondaren
worden: sulcks van gheen verstant en machworden begrepen. Ende die segghen dat
daer inne is ghele26ghen een groote verholentheydt des gheloofs, 'twelcke het
26
menschelijcke, jae het Enghelsche verstant te boven gaet, oock dat het is een
65.
ongrondeerlijck ende streng oordeel Godts: dat door die sonde onser ouderen, wy,
niet alleen berooft worden vande goederen,die wy door sijn successie ende
voortteelinghe souden ontfanghen hebben (ghewerckt wy daghelijcks inde
menschelijcke oordeelen sien gheschieden, dat om des vaders misdaedt, die sonen
ende alle heure nacomelinghen, van hare erff[e]nisse berooft worden ende alles den
Fisco vervalt sonder dat nochtans die nacomelinghen door haer vaders misdaedt
besmet of schuldigh werden) maer wy (segghen wy) en worden niet alleen berooft
vande goederen die wy door Adam ontfanghen souden hebben, maer worden oock
sijnre boosheyt deelachtigh: sulcks dat sy in ons selve schuldigh en grouwelijck
worden voor Gode, door onse vaderlijcke boosheydt in ons ghestort, ende blijvent
oock, tot dat wy door't bloedt Christi inden doope worden gewasschen, 'twelck aller
schepselen verstande te boven gaet, te weten dat wy in hem (Adam) alleen, niet in
ons sondighen, ende nochtans niet in onsen v[a]dere alleen, maer oock in ons selve
sondaren worden.
7.
Sodanighe niet ontallijcke meer andere derghelijcke bekentenissen vande
duysterheydt, onsekerheydt, jae onmoghelijckheydt om deser vreemder sonden leere
te verstaen, leestmen veele by Augustinum ende sijnen naecomelinghen, soo ouden
als nieuwen. Dit behoort in allen omsichtighen menschen een nadencken te maken
wat gheloove men Leeraren, in saken, die sy selve bekennen niet te verstaen, schuldigh
is te gheven: sonderlinghen noch nadien over d'ander zijde teghen dese leere groote
menichten, maer over dese zijde gheen clare ende vaste ghetuyghenissen der
Schrifturen altoos en zijn: maer wert meest die vreemde sonde ghebouwen op
onghelijcke gelijckenissen, uyter menschen ongherechtigheydt, ende gheensins uyte
Goddelijcke rechtvaerdigheydt ghestolen wesende. Soo men oock hier in dit stuck
siet van de verbeurtenisse aen den Heere, waer mede sy noch hem selve niet en
moghen vernoeghen.
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8.
Want of schoon die onrechtvaerdighe menschen uyt ancxten dan sy uyt heur rijck
verjaegt mochten worden van heure ondersten, poghen die selve daer af te schricken
met sulcken niet min tyrannighen als onrechtvaerdighen straffe vander ouderen
misdaedt, op heure ontschuldighe kinderen: soude daer met bewesen zijn dat die
rechtvaerdighe ende almoghende Godt, dien niet en mach vreesen uyt sijnen Rijcke
verdreven te worden, soo schrickelijcken ende fellen straffe soude doen over den
onnooselen kinderen om heurder Ouderen misdaedts willen, ende dat noch opentlijck
teghen sijn selfs ghetuyghenisse van sijn rechtvaerdigheydt, uytdruckelijck houdende,
dat de sonde des vaders misdaedt niet en sal draghen? Immers dat noch niet simpelijck
noch met beroovinghe van gheldt of have, maer van't leven, vande goedtheydt ende
vande saligheydt der zielen, ja met toevoeginghe van quaedtheydt ende van eeuwighe
verdoemenisse der ontschuldighen zielen? dit luydet soo leelijck van den
rechtvaerdighen ende goeden Gode, dat sy't self met haer verstandt niet en connen
begrijpen, die sulcks anderen nochtans leeren: ende is daer dy soo gantsch onseker,
dat sy't mette ghetuyghenissen der Heyligher Schriftueren niet en connen bewijsen.
Mach die goedt is sulcks vanden goeden God gelooven? mach die siende sulcke
leydtsluyden volghen? sulcke segghe ick die daer leeren 'tgheen sy self bekennen
niet te verstaen?
9.
Hier gheefdy my reden om van dit u doen te verwonderen. Seght doch, behaeght
u luyden die leere der Catholijcken de side implicita? Ick meyn van 't bewimpelde
gheloove 'twelck dinghen gelooft, sonder die te verstaen? ick achte wel dat ghy die
soo weynigh ghelooft, als uwe voorneemste Leeraren. Besa schrijft hier af also[o]:
Die gheloovighe,27 segghe ick, die niet alleen en ghelooven, maer oock verstaen
'tgheen sy ghelooven, ende bereydt zijn van 'tghene sy ghelooven redene te gheven 27Traicte. fol 105
van henluyder gheloove. Ende28 noch daer na: Hy wil niet alleen dat wy eenvuldigh,
28
maer oock wijs zijn: hy wil dat wy kinderen zijn, maer dit in schalckheydt, niet
Fol.144.
int verstandt: hy wil dat wy ghelooven in sulcker wijsen dat wy verstaen 'tghene wy
ghelooven, ende bereydt zijn reden te gheven vande hope die in ons is aen alle die
ons daer af vraghen. Volght noch: Ick make onderscheydt tusschen eenvuldigheyt
ende onwetenheydt: ende tusschen ootmoedigheydt ende beestelijckheyt: op dat ons
dese luyden (die Catholijcken) niet en comen bedrieghen, als sy weder willen
oprechten der Sorbonisten leere aengaende het bewimpelde gheloove. Dat alle zijn
Besa woorden. Hoort nu oock wat Calvijn daer af schrijft.
10.
Dese Commenterende op Isaiam seydt alsoo: want die verstootende die leere des
woordts, een kercke willen oprechten, die timmeren een verckens kot, gheen kercke 29Cap.54.13.
Godes. Wy sien oock watter is te houden van't bewimpelt gheloove, daer van die
Papisten kakelen: die daer willen bedrieghen den menschen, op dat sy sich souden
latenbespotten. Ende noch: Hier sietmen watter staet te oordeelen vander Papisten
bewimpelt ghe30 loove. Want botte ende onverstandighe menschen, die nauwelijck
van Gode een woordt moghen voortbrenghen, sullen sy houden voor gheloovighen, 30Comment. Isa.43.10.
29
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als sy maer belijden te ghelooven 'tselve dat die moeder, die heyli31ghe kercke ghelooft.
31
Ende noch: Voorts, wat vastighey[d]t van betrouwen, ende vrymoedigheydt sal't
Comment. Hebr.3.6.
doch moghen zijn, als die menschen niet en verstaen, 'tghene sy behooren te
ghelooven? Nu en is dit monstrum van't bewimpelde gheloof, 'twelck sy (die
Catholijcken) in heure herssenen smeden, niet anders dan een gheoorloftheydt, omme
te moghen verdolen vanden rechten weghe. Ende el32waerts noch: Maer die
32
verzieringhe van't bewimpelde gheloove, en begaeft niet alleenlijck, maer het
Instit.v.[35]
vermeldt oock gantschelijck het ware gheloove. Sal dat ghelooven zijn, als ghy niet
en verstaet, maer alleenlijck dijn ghevoelen ootmoedelijck onderwerpt die kercke?
niet in onwetenheyt maer in kennisse bestaet het gheloove.
11.
Seght nu ghy Predicanten: houdt ghyluyden dese voorschreven meyninghen der
voorschreven uwe twee hooftLeeraren van sulcks blindt, onverstandigh ende
bewimpelt gheloove oock voor goet? Ick achte wel ja, ghy houdt oock dese leer
vande vreemde sonde (soo ghy die leert) voor noodigh ter saligheydt, soo ick sie
inden beghinne van uwen triplijcke te weten int eerste articule. Soo wil u nu van
noode zijn Augustinum, die Loevensche Theologienen, ja oock uwen Martyren met
andere meer te beschuldighen van qualijck daer aen gheleert te hebben, dat men dese
leere vande vreemde sonde niet en mach begrijpen noch verstaen: of dat ghy u selve
beschuldight dat ghy hier anderen leert uyt een bewimpelt gheloof, hier af maer in
u wesende, ende midtsdien my ende anderen recht gheeft daer inne, dat wy niet
vermetelijck en connen toestemmen dese uwe soo duysteren, blinden ende
bewimpelden gheloove vande vreemde sonde.

Dat vierde Capittel.
Vande menichvuldigheydt der verscheydene opinien van de vreemde
sonde.
1.
UAnde duysterheydt deser saken come ick nu opte verscheydene opinien noodtlijck
uyt die duysterheyt volghende, die daer zijn so[o] menighvuldigh ende verwert in't
stuck van dese vreemde sonde: dat het aenmercken van sulcks alleenlijck meer dan
ghenoegh is om te verstaen, dat die Schribenten in dit stuck blindt zijn, of dat sy int
do[n]c33ker daerom twisten, soo voor is gheseyt vande duystere camere. Want ghelijck
33
alle siende menschen in't licht vande verwen gesamentlijck oordeelende
Cap.iij.1
eendrachtelijck daer af souden spreken: alsoo moetmen uyt dit verscheyden ende
tweedrachtich
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oordeel deser saken van soo veele gheleerde mannen vermoeden, of duysterheydt
der saken ofte heurder ooghen. Dit segghen oock (ghenoegh) selve die Theologien
van Loeven in Ruardi boecken met dese woorden: Dese questie is die alder34
34
verwertste, ende om desselvens swarigheydt zijn daer af soo verscheydene ende
Tom.j.pag 56.
(in schijn) soo contrarie sententien der Catholijcke vaderen, niet alleen der
Catholijcken, maer oock heurder wedersaken. Dat segghen die Loevensche
Theologhienen vande verscheydene opinien. jae contrarien van schijne, in desen.
Uande welcke soo henluyder, als henluyder wedersaken, ick hier wil stellen maer
een cleyn deelken. Want om alle die steenen deses toorns Bables hier by een te rapen,
een groot boeck alleen soude behoeven.
2.
Eerst sien ick by die Catholijcken dese vreemde ofte aengheerfde sonde
beschreven te zijn voor een verlies van Adams heyligheydt ende rechtvaerdigheydt,
ende een onderwerpinge vanden toorn Godes ende vande straffe des doots, soo
der zielen, als des lichaems, alle 'tmenschelijcke gheslachte door Adams
overtredinge aengheboren wesende.
35

35

Concil.Tri dent. deco.
!.sess.4. Iunij 17. 1547.
eelebratum.

3.
Petrus Lombardus seydt dese vreemde sonde te wesen 'tghene, daer door alle
menschen uyte begheerlijckheydt ghewonnen wesende, sondaren zijn, 'twelck uyt 36Lib.ij.dist. xxx.
Adam of uyt sijn onghehoorsaemheydt ghevloten ende voorts ghesproten is in sijne
nacomers.
36

4.
Thomas van Aquinen houdt dese vreemde sonde voor een begheerlijckheyt, die
37
sonde is in 'tkindeken, als wesende een sone Adams, dat is ten aenschou van
Ruar.tom,j fol.61.
Adams onghehoorsaemheydt, tot welcke onghehoorsaemheydt in hem selve ende in
alle sijne afcomste, dese wederspannigheydt ende bederffenisse der crachten ghevolght
is, Ec.
37

5.
Durandus acht dese vreemde sonde formalijck te bestaen in de schultwaerdigheyt
van te ontberen die originale rechtvaerdigheydt of onwaerdigheydt van die te hebben.
38
Cyprianus seydt dat de doope des gheests inde wedergeboorte sulcx wascht den
38
ghenen welcke die vaderlijcke sonde besmet hadde, dat sy na die afwasschinge
Sermo de ablutione pedum
daer af gheen spoer altoos, noch dadelijck noch originale smette en laet blijven, pag 451.
Ec.
6.
Wilhelmus Parisiensis leert, dat die begheerlijckheydt of erfsonde (alsoo die int
kindeken is) niet eyghentlijck schulde en zy, dat oock het kindeken derhalven niet 39Ruar.tom.j.fol.58.iij
en is te beschuldighen noch te straffen. Hoe, seydt hy, is yemandt te beschuldighen
van 'tghene hy niet en doet,40 nochte ghedaen en heeft? Immers om 'tghene hy sijns
40
onwetens ende onwillens lijdet?
39
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7.
Eckius mette sijnen houden te wesen41 inde erfsonde een formale (soo spreken sy)
41
schuldigheydt. Ende dat daeromme die schuldigheydt door den doop wech
59.j.
ghenomen zijnde, die begheerlijckheydt eyghentlijck gheen sonde en zy, alsoo sy
eerst was, hoewel sy daer inne blijft.
8.
Wilhelmus houdt dese vreemde sonde,42 als wesende een verderf vande gantsche
42
nature, voor't aldergrootste quaet, maer seyt daer by dat sy nochtans die minste
62.j.
sonde zy, ja minder dan die aldermiste daghelijcksche of vergheeflijcke sonde.
9.
Het Orangiaensche Concilium seyt dat43 d'erfsonde niet eyghentlijck sonde en is.
43

69.j.

10.
Albertus Piggius ende Abrosius44 Catharinus verclaren d'erfsonde te wesen 'tghene
44
in allen voortspruyt. Te weten, die sonde Adams, niet als een voortteelder ende
68.iiij.
genereerder van kinderen, maer als een overtreder ende onghehoorsame des ghebodts
in t Paradijs.
11.
Melachthon segghende die nieuwe45 Doctoren al wat afgeweken te zijn vande
ouden, verhaelt Hugonis Opinie te zijn, dat d'erfsonde is een onverstandigheydt
inden ghemoede ende een onghehoorsaemheydt inde wille.

45

In locis de peccat. Ori
genis.

12.
Hier af (schrijft Ruardus) hebben die46 heylighe Doctoren duysterlijck ghesproken,
46
oock is daer af verscheyden ghevoelen by den Scholastijken Doctoren. Vande
Ruar,tom.j 58
welcke eenighe wanen d'erfsonde te wesen, een strafwaerdighe schulde overmidts
des eersten menschen sonde, dat is een schulde of onderwerpinghe, daer door wy
vervallen in tijtlijcke ende eeuwighe straffe, om dese ersten menschen werckelijcke
sonde, waer door (soo sy segghen) alle menschen d'eeuwighe doodt schuldigh zijn,
ten zy dat sy door die ghenade daer af werden verlost.
13.
Melachthon voornoemt selve van dese47 vreemde sonde schrijvende, stelt die te
zijn een ontbeeringhe vande oorspronckelijcke rechtvaerdigheydt, diemen behoorde 47Loc. de pet cato orig. pag.
102.
te hebben.
14.
Luther sijn meester waent die vreemde48 sonde te wesen een habituale
48
begheerlijckheyt, van sich self sonde ende strafwaerdigh wesende, als overspel
Ruard.to.[7] 57.
ende meyneedt, soo dat sy niet en mach wesen sonder Gode te mishaghen, ende hy
maecktse schuldigh der eeuwiger verdoemenissen.
15.
Daer tegen seyt Swingel dese vreem49de sonde te zijn alleenlijck een besmettinghe
49
ende sieckte, maer gheen sonde daer.
56.
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schuldt aen is clevende, overmidts die schulde voortcomt uyt het werck des genes
die misdaen heeft.
>16.
Maer hier teghen strijdt wederomme50 Calvinus, wanende dese vreemde sonde te
zijn een erffelijcke verkeertheydt ende verderfnisse onser naturen, die ten eersten 50Insti.ij.1.
ons onderwerpt den toorn Godes, ende voorts in ons teelt die wercken die de Schrifture
noemt wercken des vleeschs, die hy seydt te wesen sonde, of schoon de51 mensche
51
die niet toe en stemt, of daer inne niet en bewillight. Waer inne hy opentlijck
Harmo. Mat.3.2. fol.12.
strijdet jeghen die ghemeene Catholijcken, soo wel blijckt in sijn Commentarien
opten Psalm 51.verset 7. daer hy den Papisten (so noemt hyse) ernstlijcken scheldet
in henluyder ghevoelen 'tsijn teghen zijnde. Des niet te min en schroomt ghy
Predicanten u niet vrymoedelijck te segghen, dat u leere (of zydy't hier inne met
Calvino oneens?) vande vreemde sonde, niet en strijdet jeghen der Catholijcken
Leere. Daer segdy't een stinckende calumnie te zijn ende die uyterste
onbeschaemtheydt, dat ick gheseydt hadde dat ghyluyden strijdigh zijt inde Leere
vande Erfsonde teghen den Catholijcken Siet nu of ick calumniere, dan ghyluyden.
U Calvijns woorden staen hier boven naecktelijck. Wat die Catholijcken daer afhouden
meuchdy sien by Ruardum: 'twelck siende suldy verstaen dat ick spreke met, maer
ghy teghen die waerheydt.
17.
Al gheheel anders is wederomme van dese vreemde sonde 'tghevoelen vande
Doopsghesinden, houdende die niet te zijn dan een aengheboren gheneghentheyt ten
quaden, 'twelck sy niet en achten voor sonde, ten waer men daer inne bewillighde,
alsoo de doodt Christi het menschelijcke gheslachte verlost heeft ende ghevryet vande
schulde ende straffe, die Adams sonde hadde verdient.
18.
Wederom zijn die Flaccianders soo diep in desen slorp versoncken. dat sy niet en
moghen lijden datmen dese vreemde sonde noemt een quade qualiteyt of ghedaente
der menschen, want sy segghen d'erfsonde te wesen een substantie ofte wesentlijcke
quaedtheydt inden menschen.
19.
Daer meughdy sien die verscheyden spraken van dit Babylonisch ghebou, die
verscheyden onwegen van desen Laberint oft Doolhof, ende die verscheyden
oordeelen van dese duystere sake, of duystere gesichten van dese opinie of Leeraren
vande vreemde sonde, gheen mindere maer vele meerdere verwerringhe in sich
hebbende dan die Philosophen hebben gehadt van't opperste goet, 't welck Martinus
Borrhai (Comment. op Deuter.4.2.) seydt te comen uyt 't ghebreck van't licht. Daer
by alle omsichtigh mensche nu licht mach bedencken, oft sulcke menighvuldigheyt
der opinien van een selve sake oock voort mach comen uyt het ontwijffelijcke licht
des Hemels, ende niet veel eerder uyt die twijffelijcke onsekere ende sorghelijcke
nevel vande aerdtsche opinien.
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Dat vijfde Capittel.
Of Adam alle die gaven in hem gheweest zijnde, voor die gantsche
menschelijcke nature, dat is voor alle sijne afcomste, dan of hy eenighe
voor hem self ontfangen hadde.
1.
GHyluyden bouwet dese uwe leere vande vreemde sonde op u segghen, dat Adam
alle sijne gaven ontfanghen hadde, niet voor sich self alleen, maer voor alle sijne
afcomste. Maer dit bewijsdy even soo weynigh metter heyliger Schrifturen, als ghy
bewijst dat hy die altsamen oock voor alle sijne Nacomelinghen verloren soude
hebben ghehadt: dat is, ghy segghet sulcks beyde, maer ghy en bewijset gheen van
beyden, ende steunt midtsdien al dit ghebou op u menschen, meyninghen, maer niet
op Godes woort.
2.
Want ick niet en meyne u luyder meyninghe te zijn, dat, ghelijck Adam ende Eva
terstondt na de scheppinghe die gaven schijnen ghehadt te hebben van volwassen
grootheydt, van gaen, van spreken, van redens ghebruyck inde benaminghe alder
dieren, in't verstaen van des Heeren verbodt ende toelatinghe: wyluyden altsamen
oock mede, waren sy niet ghevallen, alle sulckx van henluyden oock aengheerft ende
ontfanghen souden hebben ghehadt, ghemerckt sulck segghen met gheen Godtlijcke
Schrifture eenen waerschijnlijcken verwe en mach ghegheven worden: vele minder
noch52 die gave van propheteren, die in Adam was, als hy sprack, dats been van
52
mijnen beenen ende vleesch van mijnenvleesche, 'twelck Musculus seydt voort
In Gen.2. quæst.5.
ghecomen te zijn uyt eenen prophetisschen geest, welcke oock Petrus Martyr seydt
in A53dam Gheweest te zijn: ende noch vele minder met die gaven van wijsheydt
53
rechtvaerdigheyt, heyligheyt ende meer andere Godtlijcke deuchden, daer mede
Clas.1.loc.3.s.6.
ghy seght Adam verchiert te zijn geweest, te weten met het beelde Godes, hoewel
de heylighe Schrift niet en ghetuyght (so ghy leert) dat Adam was gheschapen een
beelde Gode, maer wel dat hy gheschapen was tot of na een beelde Godes.
3.
Aengaende dit beelde Godes mette voorschreven deuchden (nu hier ons gheschille
zijnde) seght ghyluyden dat Adam voor ons allen ontfanghen heeft ghehadt: omme
soo hy niet ghesondight en hadde, ons allen dat door voortteelinghe aen te erven: dat
is om soodanighe kinderen te winnen, als hy vader gheweest soude zijn. Is dit u
segghen waer, daer voor ghy't houdt, soo moet oock waer zijn dat gheen menschen
ten verdoemenisse, maer alle menschen ter saligheydt zijn ghepredestineert: of ghy
moet segghen dat tot een beelde Gods gheschapen te zijn, ter verdoemenisse
gheschapen te zijn
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mach heten: oft ghy moet de Predestinatie Gods onseker maken, als die dan in desen
hingh aen Adams doen oft laten, maer dat ter zijden ghestelt zijnde moet by u luyden
(salmen dit u voorschreven segghen ghelooven) eerst uyter H. Schrift bewesen worden
een van dese twee stucken: te weten dat Adam een beelde Godes was na den lichame
alleenlijck ende niet na der zielen, of dat wy na der zielen gheteelt worden van Adam,
sulcks dat oock onse zielen soo wel als lichamen van hem voortcomen. Nopende
'teerste loochent Calvijn selve, segghende het beelde Godts te bestaen inder zielen.
Ick meyne niet dat ghy metten Anthropomorphiten teghen sulck ghevoelen Calvini
soudet willen segghen. Soo sult ghy 'tander moeten metter H. Schrift bewijsen, te
weten, dat alder mensche[n] zielen, soo wel als lichamen, heuren oorspronck hebben
ende voort gheteelt worden uyt Adams ziele. Want dit niet bewijsende ist u
onmoghelijck te bewijsen dat wy sulcke deuchden des beelde Godes in Adams ziele
al schoon gheweest zijnde, van Adam souden hebben aengheerft soo hy niet
ghesondight en hadde: insghelijcks mede niet, dat Adam sulcke gaven oft deuchden
voor ons allen verloren soude hebben ghehadt.
4.
Maer dese voortspruytinghe van alder menschen zielen uyt Adams ziele en heeft
noch Augustinus, noch niemant anders, tot desen daghe toe noyt connen bewijsen.54
54
Maer daer teghen leeren Besa ende Bulliugher (twee niet de minste van uwe
Besa, Epist. 41. Bul.De. iij.
Sermo.1.
Leeraren) wel uytdruckelijck dat onse zielen haren oorspronck ende heercomste
niet en hebben uyt of van Adam. Soo en heeft dan oock Adam sijne gaven voor ons
niet ontfanghen om by hem ons aengeerft te worden indien hy staende bleef. Immers
soo en heeft Adam niet het verderf sijnre zielen, onsen zielen, als niet uyt sijn ziel
ghesproten zijnde, in gheenreleye wijse bevlecken, besmetten noch bederven, nochte
van't beelde Godes berooven moghen. Ende hier mede valt ter neder dese u luyder
leere van dese vreemde sonde, vreemde schulde, vreemde straffe ende bederffenisse.

Dat seste Capittel.
Wat het beelde Godes was datmen wil segghen in Adam gheweest te zijn.
1.
MYn voornemen is onnoodighe ende spitsvondighe twisten te vermijden. Dit doet
my hier ter zijnden stellen het ondersoeck, of Adam gheschapen was een beelde
Godes, dan tot of na een beelde Godes. Dit laetste maer niet dat eerste seyt de
Heylighe Schrift. Maer wil't hier nemen na 'teerste: Ende come alsoo nu tot het
ondersoeck, wat dit beelde Godes in Adam dan was: omme voorts na te speuren of
hy dat oock voor sich selve, swijghe voor ons allen, verloren heeft ghehadt.
2.
Calvijn schrijft dat het beelde Godes,55 daer Moyses af verhaelt, een oprechtigheydt
ende onnooselheydt is der zielen, in sulcker wijsen, dat de mensche representeert 55Com.Colos 3.10.
als in een spieghel, die wijsheyt, die rechtvaerdigheydt, ende die goedtheydt Godes.
Maer hier wil Calvijn wijser zijn dan Augustinus, dien hy an56ders daer hy voor hem
56
schijnt, soo grooten authoriteyt toeschrijft, want hy schroomt sich hier niet sijn
Insti.ij.54.iij.79.
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eyghen goedtduncken te volghen ende Augustini meyninghe in desen te verwerpen:
ende dit, moghelijck, om dat hy, noch d'ander vaderen, in dit stuck niet sekers voort
en brenghen, ende onderlinghe mede oneens inne zijn, jae vele van henluyden luttel
met hen selve overeen stemmen.
3.
Onder dese is Augustinus gheenssins de57minste: als die oock meest hem selve
57
onghelijck is. Want nu schrijft hy het beelde Gods inden mensche gheleghen te
Euar.ij.i[n] Psal.29.
zijn in't verstandt, begrip ende onderscheydt van't goede ende quade: dan stelt hy't
wederomme te zijn in des menschen wille, memori ende verstandelijckheydt. Ende
erghens houdt hy wederomme dat Adam gheschapen was tot een beelde Godes na58
de redelijckheydt hem boven alle ghedierten ghegheven, ende op een ander plaetse 58De verbis Domini in Ioan.
(dits alree die vierde verscheyden meyninghe Augustini in desen) seydt hy Adam Serm 63.& de spiritu &
daer inne gheschapen te zijn tot een beelde Godes, dat hy die heerschappie hadde anima cap.35. De Gen. ab
literam lib.3. cap.20. De
over alle ghedierten. Dit zijn Augustini woorden: Ende dat de mensch gheseydt
Gen. com. Manic. lib.1.c.17.
wordt tot een beelde Godes gheschapen te zijn, sulcks werdt gheseydt na den
inwendighen mensche, daer die reden is ende verstandelijckheydt: waer door hy
macht heeft over die visschen der Zee, 'tghevoghelt des Hemels, alle vee ende wilde
ghedierte op d'Aerde ende over al tghene dat opter Aerden cruypt, want als hy hadde
gheseyt. laet ons den mensche maken tot onsen beelde ende gelijckenisse, voeght hy
terstondt daer by: ende dat hy macht hebbe over die visschen der Zee, 't ghevolghelte
des Hemels &c. Ende op dat wy souden verstaen, dat de mensche gheseydt wordt
gemaeckt te zijn tot een beelde Godes, niet na den lichame, maer na de macht, waer
mede hy allen dieren te boven gaet.
4.
Dese laetste meyninghe Augustini heeft hy ghemeen ghehadt met meer anderen
ende oock namentlijck met Chrysostomo, (wiens boecken ick niet en hebbe) soo ick
lese by Musculum Dusanum van hem gheschreven te zijn aldus: Want als hy59 gheseydt
hadde laet ons den mensche maken tot onsen beelde ende ghelijckenisse, en eyndet 59Pag.42.in Gen. cap.1.
hy sijn reden niet: maer hy maeckt ons openbaer, door 'tghene hy daer by voeght, vers.26.
in wat meyninghe hy die name van een beelde Godes daer heeft ghestelt. Maer wat
seydt hy? Ende dat hy heerschappe over die visschen inder Zee, ende 'tghevoghelt
des Hemels, ende alle dat sich rept opter Aerden. Soo heeft hy dan gheseydt, beelde,
van 't principaetschappe ende he[e]rschappie.
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ende van niet anders &c. Daer verhaelt noch de selve Musculus uyt Chrysostomo:
Dit beelde Godes is inden mensche, dat hy alleen ghemaeckt is tot een Heere, uyt
den welcken d'andere comen, hebbende 'tghebieden Godes, als oft sijn Stadthouder
ware.
5.
Welcke meyninghe Chrisostomi, ende oock Augustini, hy Musculus daer houdt
voor die ware ende clare meyninghe van de Heylighe Schriftuere, achtende d'ander
meyninghe, te weten Calvini hier voor verhaelt, voor een Philosophale subtijlheydt,
ende seydt, alst beelde daer inne hadde bestaen, datmen dan moet vele meerder redene
soude segghen moghen, dat oock tot een beelde Godes zijn Die Enghelen als den
mensche Adam in verstandigheydt verre te boven gaende, soo oock Sathan doet.
'Twelckmen nochtans nerghens en leest, te weten, dat d'Enghelen tot een beelde
Godes gheschapen zijn gheweest. Daer verclaert de selve Musculus (neven meer
andere) die voorseydt sijne meyninghe in desen die rechte te zijn metten exempele
Pharaonis in Ioseph. Laet ons (seydt hy) nemen dat Pharao van Ioseph gheseydt
hadde alsoo: laet ons Ioseph stellen ons tot een beelde ende gelijckenisse, op dat hy
'tghebieden hebbe over die Zee ende over 'tLant ende over alle d'ondersaten van
onsen Rijcke, soo wel over die voorbarichsten als over 'tgemene volck. Item ende
Pharao heeft Ioseph ghestelt tot sijnen beelde, tot een beelde des Conincx heeft hy
hem ghestelt. Lieve, wie is doch soo bot, dat hy uyt dese woorden niet en soude
verstaen, dat Ioseph gestelt waer tot een beelde Pharaonis, niet na den lichame, noch
na de wijsheyt, maer wel na de heerschappie des Conings? Dat zijn Musculi woorden.
6.
Sulcx wert daer na by hem vernieut, daer hy comt op het naemgheven der dieren,
inden woorden Moysis: op dat hy soude sien, hoe hy die noemen soude: schrijvende 60Fol.69. Gen.2.19.
hy Musculus ditte: Dit deelken dient tot die waerdigheydt van Adams heerschappie
hem gegeven over alle dieren. Want hy hadde hem alle ghedierte onderworpen: hier
af stelt hy terstondt int beginne des dings ghedaente voor ooghen: als of hy Adam in
die macht dese hulden, ghelijck als d'ondersaten gestelt worden voor een nieuwe
Landtsheere, omme daer over te ordonneren ende te doen, dat hen goedt sal duncken.
Dit selve handelt de selve Musculus een weynigh daer na observatione tertia op
'tselve verset noch breeder. (Dese meyninghe) van dat het beelde Gods in Adam
bestont inde heer61schappie over 'tghedierte, hebben oock gehadt veele vnde oude
61
vaderen, ende onder die selve oock (breedt ende schoon uytgebeeldt) Basilius
Basilius.
Magnus in sijn Hexameron homilia.
60

7.
Is dan Adam na dese heerschappie over alle ghedierte gheweest een beelde Godes:
soo moetmen bekennen dat dit beelde Godes nu ter tijdt noch is in alle Adams kin62
62
deren. Want Iacobus seydt dat alle nature der beesten, voghelen ende serpenten
Iac.3.7.
der zeedieren betemt worden vande menschelijcke nature. Wilmen seggen dat dit
beelde Godes gheleghen inde heerschappie over 'tghedierte verloren was in Adam,
maer daerna weder vernieut is gheweest in Noë, so Martinus Borrhai op dese plaetse
commenteert, segghende 'tselve met ghewinne vernieut te zijn gheweest: men sal
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noch ghelijcke wel weder op 'tselve moeten comen. Want dan sal worden gheseydt
alsoo: Wy zijn altsamen ghecomen van Noë. In desen was het beelde Godes vernieut
ja vermeert. Soo is dan noch ons allen het beelde Gods van Noë aengheerft.
8.
In alle tghene hier voor gheseydt is, en siet men noch niet dat boven den
natuerlijcken ende redelijcken mensche gaet, of dat ghemeenschappe heeft mette
Goddelijcke wijsheydt ende Rechtvaerdigheydt. Dese deuchden en waren niet inden
eersten maer wel inden tweeden Adam. Dese is selve die rechtveerdigheydt ende
wijsheydt Godes, ende midtsdien63 oock selve alleen sulcks het waerachtighe beelde
Godes, dat die hem siet, oock den Uader siet. Was Adam soo een beelde Godes? 63Ioan.14.9.
9.
Wilmen dat segghen, hoe sal Paulus moghen waerheydt hebben gheschreven64 met
64
dese woorden? die eerste Adam is ghemaeckt in het natuerlijcke leven, ende de
1.Cor.15.
leste Adam int gheestelijcke leven. Soudemen dese woorden Pauli niet moeten
omkeeren ende segghen, d'eerste Adam (als wesende self het beelde Godes) is al wat
meer ghemaeckt dan int natuerlijcke leven, te weten in een gheestelijck leven? of
zijn die deughden van wijsheydt ende rechtveerdigheydt natuerlijck ende niet
overnatuerlijck ende gheestelijck? neen soo niet, d'Apostel seydt, dat niet het
gheestelijcke, maer dat het natuerlijcke lijf eerst was, ende daer na het gheestelijcke:
of wilmen dit verstaende alleen vanden lichame, dat gheestelijck sal verrijsen, des
lichames verrijsenisse loochenen ende metten Lopisten een gheestelijcke verrijsenisse
maken? dits alles recht anders dan ghyluyden hier af leert, makende in een selve
Adam het gheestelijcke eerst, ende daer na het natuerlijcke. Ghy maeckt den eersten
Adam ghenoegh vanden Hemele hemelsch: Paulus maeckt hem vander aerden
aerdtsch, maer Christum den tweeden Adam vanden Hemele hemelsch. Ghy wilt
immers hier oock niet verstaen dat Christus sijn lichame uyten Hemele in Maria
ghebracht soude hebben?
10.
Al anders leerde Basilius segghende alsoo: Tot een beelde Godes ghemaeckt te
zijn, hebbe ick daer uyt, dat ick met redene ben begaeft. Gode ghelijck te worden
hebbe ick daer uyt, dat ick een Christen ben. Dit laetste (te weten een Christen te
zijn) seydt hy (Basilius) in ons te wesen na de moghelijckheydt: ende dat wy tot het
worden ofte wesen aenghedronghen worden door ons selve. Ende dese
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macht is ons van Gode ghegheven, door dien hy't sulcks inden beginne raedtsaem
vandt ende seyde: Laet ons den mensche maken tot onsen beelde e[n]de ghelijckenisse:
maer tot het worden of wesen van dien, werdt vereyscht ons aendringhen ende
naerstigheydt: daeromme, op datter oorsake soude zijn, daer door wy aengheport
souden worden totter eeren des beloonings ende vergheldings. Soo ghevoelde hy
met eenighe anderen, seydt Musculus hier op, (by den welcken ick dit voorseydt
lese) Ende dese meyninghe Basilius (alsmen't immers niet en wil verstaen nae de
heerschappie voorseydt) houde ick oprecht ende overeen stemmende met het
alghemeyn verstandt vande gantsche Bybele.
11.
Soo vele hebbe ick hier moeten segghen van 't beelde Godes, te weten wat het was
of waer inne het bestondt in Adam: daer by nu noch al mede blijckt die groote
verscheydenheydt der opinien in dese[n] niet alleen by den ouden vaderen, maer
oock mede by dese nieuwe schribenten selve, soo Musculus self oock wel aenmerckte,
daer65 hy hier af handelende, seyde: Ende hier zijn oock die meyninghen van den
onsen verscheyden. Nadien nu die grontvest van dese leere vande vreemde sonde 65Fol.41. Genes.1. vers.26.
(meest bestaende op het verlies vanden beelde Godes in Adam) openbaerlijck blijckt
soo onseker, soo twijfelijck ende soo onvast: en meyne icks niet moghelijck voor een
wijs boumeester, dat hy op sulcken drifzandt soo wichtighen ghebou sal moghen
timmeren.

Dat sevenste Capittel.
Of Adam wijs was voor sijnen val.
1
HIer af nu scheydende wil ick ondersoecken oft Adam voor sijnen val oock ghehadt
heeft soodanighe wijsheydt (dese deughde neem ick hier alleen om lanckheydts
vermijden, want soo dit valt, soo salt oock zijn metter rechtveerdigheydt, heylicheydt,
Ec. waer inne ghy luyden leert het beelde Godes te bestaen) als ghy leert. Want soo
niet en mach blijcken dat Adam sulcks ghehadt heeft voor sijnen val: hoe sal moghen
blijcken, dat hyse voor sich selve, veel minder voor sijnen nacomeren verloren en
heeft ghehadt, mach oock yemandt 'tghene hy niet en heeft, verliesen?
2.
Dat Christus selve is het beelde Godes, is hier voor wat af gheroert, ende67 is oock
66
wel uytdruckelijck sulcks by den Apostel beschreven. Was nu Adam mede een
cap.vj.8.
67
2.Cor.4.4. Col.1.15.
beelde Godes, soo moeste d'eerste ende tweede Adam een selve Adam zijn: of
daer moeste meer dan een Christus zijn, te weten Adam ende Christus beyde. Dit is
beyde valsch. Dus is onwaerachtigh dat Adam een beelde Godes was gheschapen,
Moyses seydt dat oock niet,68 maer wel dat hy was gheschapen tot een beelde Godes:
68
soo dat hy't mochte worden als Basilius seydt. Hiervoor.
cap.vj.10.
66

3.
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Ghyluyden selve rekent Adam mede onder die gheloovigen ende die voorsien zijn
ter saligheydt. Soo was hy dan oock69 mede ghepredestineert om gelijckformigh te
worden (niet het beelt dat door die scheppinghe in hem was, maer) dat evenbeelde 69Rom.8.2[9]
Christi, die, ende niet Adam, d'eerste gheboren is onder vele broederen. Hier toe
schijnt Adam dan oock gheschapen te zijn, ende niet selve een beelde Godes.
4.
De tweede Adam Christus was ende is soodanighen waren beelde Godes in
wijsheyt, rechtvaerdigheydt, goetheydt Ec. dat hy als self oock wesende, die ware
wijsheydt, rechtvaerdigheydt ende goetheydt, soo luttel als die onwandelbare Godt
selve, yet onwijslijcks, yet onrechtvaerdelijcks, of yet quaedts doen mochte. Was dit
sulcks oock alsoo met Adam? dat sal niemandt seggen. Mach dan oock yemandt
segghen dat Adam self een beelde Godes was?
5.
Wat anders is, seghdy, een beelde des dings, wat anders het dingh selve. So[o] dat
het beelde mach zijn sonder het wesen des dings. Antwoordt. Christus ist beelde
Godes. Was in hem die wijsheydt sonder wesen, alleen in een beelde? dat suldy niet
segghen.
6.
Seght my nu, machmen oock rechtelijck een beelde eenighs dings noemen te zijn,
dat niet ghedaents ofte ghelijcks altoos en heeft met het ding, waer af het een beelde
is? dat gheloove ick niet. Sonderlinghen in een beelde of ghelijckenisse dat ghemaeckt
is van Gode self d'alderwijste Werckman.
7.
Soo moeste dan dit beelde of ghelijckenisse Godes in Adam ten minsten
ghelijckenisse hebben met Gode, dat ghelijck God heeft volmaeckte Goddelijcke,
Adam alsoo oock hadde volmaeckte menschelijcke wijsheydt, rechtvaerdigheydt
ende goetheydt. Tis nu soo dat een wijs70 mensche vreest ende van't quade afwijckt:
70
dat een rechtvaerdigh mensche rechtvaerdigheydt doet: ende dat die goet of een
Prov.14.16 1.Ioan.3.7
Mat.7.18.
goede boom is, gheen quade maer goede vruchten draeght. Hadde nu Adam
volmaeckte menschelijcke wijsheydt, hoe quaemt dat hy God niet en vreesde, maer
soo dwaeslijck vanden goeden Godt afweeck totten quaden? Hadde Adam volmaeckte
menschelijcke rechtvaerdigheydt wat dede hem soo onrechtvaerdighlijck pooghen
om die Godtlijcke goetheydt hem self toe te eyghenen? Hadde Adam volmaeckte
menschelijcke goetheydt, wie wrochte in hem die quade, ende sonderlijcke vrucht
van onghehoorsaemheydt Godes? Hier uyt schijnt dan al mede, dat Adam niet en
hadde volmaeckte menschelijcke wijsheydt, rechtvaerdigheydt, noch goetheydt: ende
dat hy midtsdien na dese deughden oock niet en was een beelde Godes.
8.
Laet ons nu noch comen vande menschelijcke volmaeckte wijsheyt, op ware men

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

cccclxxxix.v
schelijcke wijsheyt noch onvolmaeckt sijnde, ende ondersoecken of Adam oock
eenighe ware, doch onvolmaeckte menschelijcke wijsheyt ghehadt heeft voor sijnen
val. Alle wijsheydt oft kennisse der menschen is in den mensche uyt de scheppinge,
oft door 't ghetuygenisse alleenlijck, sonder, oft door scheppinghe oft ghetuyghenisse
versellet met ondervindinghe van goedt ende quaedt, ende midtsdien oock met hate
ten quaden, ende liefde ten goeden. Die eerste kennisse oft wijsheyt uyter scheppinghe
alleen is maer een wet der natueren of moghelijcheydt om te kennen, soo daer
d'opmerckinghe ende oeffeninge by comt, ende mach dan inden mensche vermits
Godes verlichtinghe uyt liefden 'tgoede ghebodt Godes onderhouden, Rom.2.14.
maer die wettelijcke of letterlijcke kennisse of wijsheydt en haedt het quade niet,
noch en bemint het goede niet: Want sy voortcomt uyten dooden letter, staet onder
die wet, heeft niet dan straf voor ooghen, ende also selve noch int goede niet levendigh
zijnde, en mach sy't goede ghebodt niet volbrenghen. Anders ist met d'ander wijsheydt
of kennisse, eensdeels nu door't ghetrouwelijck woeckeren metter wet der natueren
of door't blijven inden woorden Christi, oock uyt ondervonden waerheyt gheboren
zijnde, inden mensche, want dese baert voorts haet tot het quade ende liefde tot het
goede, den mensche nu bekent wesende. Ende hier door is in sodaninghen mensche
nu oock een lust met sampt wat vermogens om 'tquade (al waerder schoon gheen
straf te beduchten) te laten, ende om 'tgoede, sonder alle loonsuchtigheyt, te hanteren.
Doch is71 dese lust eerst noch swack, als hebbende min vermoghens dan wille. Sulcks
71
datmer bywijlen noch al doolt jae sondight.
Phil.2.13.
9.
Dese mensche kent ende verkiest int alghemeen het beste, ende werdt daeromme
nu al wijs ghenaemt, hoewel hem noch vele bysondere dinghen onbekent zijn. Hy
doet oock by wijlen wel ende wijsselijck, ende by wijlen mede oock qualijck ende72
72
onwijselijck, want hy noch niet in alle waerheydt en is gheleert vanden Gheest
Ioan.16.
73
Christi, veel dinghen noch niet recht en verstaet, die volcomen ouderdom Christi
noch niet en heeft bereyckt, ende die macht tot 'tvolbrenghen sijns goeden willens 73Phil.2.13.
in hem noch niet en is gheschapen. Dit heeftmen moghen sien inde jonckheydt van
vele Heylighen, ende oock nament74lijck in Davide ende in Petro. Want van David
74
leestmen dat hy bywijlen wijsselijck ende dan oock weder onwijsselijck heeft
1.Reg.18.14. 2.Reg.24.10.
Matth.16.22.
ghedaen. Soo leestmen oock van Petro wel ende wijslijck ghedaen te zijn, niet
alleen int navolghen Christi, maer oock int ghetuyghenisse dat hy gaf van den Heere
Christo: maer onwijslijck ende qualijck dede hy terstont daer aen int afraden van
Christi lijden ende int versaken vanden Heere. Nu en bleven noch David noch Petrus
niet al haer leven door in sulcke haer jeughdelijcke swackheyt ende dolinge ofte
onwijsheyt. Neen. Maer die in henluyden ghewracht hadde het willen, en liet de wille
niet vergeefs wesen, werckende daer na in elck van hen beyden (als oock in vele
meer andere Heylighen Godes) het volbrenghen na den goeden wil75le. Soo dat de
Gheest Godes selve van David betuyght, dat hy ghedaen hadde dat recht was inden 75Phil.2.13. 2.Reg.15.5
ooghen des Heeren, ende niet en was afgheweken van alle dat de Heere hadde bevolen
alle die daghen sijns levens, uytghenomen die daedt Drie Hethei. Ende van Petro
leestmen dat hy daer nae in de plaetse van Christo af te raden sijn lijden, ende van
Christum uyt ancxte van lijden te versaken, de tyrannije der Pharizeen soo weynigh
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vreesde, dat hy antwoorde: Men moet Gode meer ghehoorsamen dan76 menschen,
immers dat hy ghegheesselt zijnde sich verblijde waerdigh te zijn dat hy om den 76Actor.5.29.40.41.
name Iesu willen soude lijden. Daer sietmen nu inde plaetse vande swacke ende
kindtsche wijsheydt ende wille, een manlijcke ende crachtighe ghecomen te zijn
metter tijdt ende opwassinge door ondervindinghe inde voorghemelden twee personen.
10.
Soodanighe bedaeghde ende manlijcke wijsheydt met kennisse ende hate in quaden
ende liefde ten goeden, verselt met macht na wille door oeffeninghe ende tijdt, en
leestmen nerghens meer gheweest te zijn inden jonghen ende onversachten Adam
in d'eerste aenvechtinghe soo lichtelijck ghevallen zijnde: dan nu ter tijdt noch werdt
bevonden of vernomen inde ghemeene jonckheydt aller sijnre nacomelinghen. Heeft
dan Adam voor sijnen val niet ghehadt soodanighe menschelijcke wijsheydt, alsmen
leest in Davide, in Petro, in Paulo ende meer andere Heylighen Godes hier op Aerden
gheweest te zijn: hoe canmen vermoeden (swijghe ghelooven) dat hy als een beelde
Godes, begaeft gheweest soude zijn met Godlijcke wijsheydt? of heeft hy die voor
sijnen val niet ghehadt, hy heeftse door sijn val niet verloren. Niet verloren voor hem
self, veel minder voor alle sijne nacomelinghen.
11.
En meynt niet mannen, dat ick die wijsheydt des menschen een Goddelijcke
volmaecktheydt wil toeschrijven, dat is dat sy soude zijn alwetende. Neen. Dees was
noyt in eenigh natuerlijck gheboren mensche. Die is by Gode alleen, ende soodanigh
dat sy niet en mach vermeeren. Gheen mensche en weet het al. Oock mach alder
menschen kennisse of wijsheydt altijdt toenemen, ende heeft des niet te min noch
mede al haer volmaecktheydt.
12.
Die is (onder verbeteringhe) dese. Elck mach jae moet weten 'tghene hy weet.
Want niemandt buyten sijn weten wat mach weten. Die nu weet wat hy al weet, mach
oock (let hy daer op) weten wat hy al niet en weet. Want treckt hy af sijn weten van
al 't ander dat hy niet en weet: hy sal weten dat hy al
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d'ander overblijvende dinghen niet en weet. Soo weet nu sulck mensche niet alleen
wat dinghen hy weet, die luttel ende cleyn zijn: maer hy weet oock wat dinghen hy
noch niet en weet die oneyntlijcke veel ende overgroot zijn. Sulck weter en sal niet
seer proncken met sijne wetenschappe of wijsheydt: maer met Socrate ootmoedelijck
moeten belijden dat hy niet, of ten minsten seer weynigh weet, anders dan sulcke
sijne groote onwetenheydt.
13.
Tghene nu sulck wijs mensch alsoo in ondervintlijcker waerheydt weet, is goet of
quaet. Het quade haet hy om sijn snootheyts, maer 't goede lieft hy om sijn
waerdigheydts wille. Die ware hate doet hem vlieden ende laten het bekende quaet:
ende die ware liefde doet hem najagen ende hanteren het bekende goet: ende die
wijse kennisse van sijne onwetenheyden doet hem vyeren of rusten inden onbekende
dinghen, als die hy weet dat hy niet en weet, of sy goet dan quaedt zijn. Dit houde
ick te wesen volmaeckte menschelijcke wijsheydt. Want sy behoedt den mensche
daer inne sy is voor't quade, ende sy vereenight hem met het goede. Hadde Adam
noch maer soodanighe menschelijcke, dats min dan die Godtlijcke, (die ghylieden
seght in hem gheweest te zijn) wijsheyt in sich ghehadt voor sijnen valle: hy en soude
dat onbekende quaet geenssins bestaen, veel minder ghedaen hebben ghehadt. Soo
schijnt hier uyt noch al mede, dat Adam voor sijnen valle gheen volmaeckte
menschelijcke wijsheydt heeft ghehadt: ende volghens dien dat hy na de wijsheydt
ende andere deughden niet en was voor sijnen valle een beelde Godes, soo ghylieden
dat beschrijft.
14.
Maer hoe mach een mensche ware wijsheydt hebben oft inder waerheydt wijs
77
zijn, die noch goedt noch quaedt en kent? Was die boom des levens oock niet
Gen.2.9.
78
onder meer andere boomen midden inden Paradijse? de H. Schrift tuyght jae. At
78
hy van die vruchte? dat en tuyght Moyses niet, maer wel dat hy daer af hadde
16.
moghen eten. Dit dede hy niet, maer at die dootlijcke vrucht des verboden booms.
Soo moetmen nu segghen dat onse eerste ouderen al voor den val een onlust ten leven
ende een lust ten doode hebben ghehadt, ende dit noch teghen haer ingheplante nature:
of men moet segghen dat sy noch leven noch doot en kende, oock niet waer inne die
beyde waren gheleghen. Wie mach nu d'onkunde van sulcke hooftsaken doch segghen
wijsheydt te wesen? of mach hy was zijn die leven noch doot en kent? die sijn opperste
goet of quaet, noch die middelen daer toe gheenssins en kent, weet, noch verstaet?
77

15.
Het is onmoghelijck dat yemandt (soo gheseyt is) eenigh dingh inder waerheydt
mach kennen, sonder sijn kennisse, dat is sonder dat hy't self weet dat hy't kent: soude
oock yemant connen lesen, sonder te weten dat hy lesen can, neen. Soo mach oock
niemant begheeren te weten, 'tgene hy nu al weet dat hy weet. Kende onse eerste
voor ouderen goet ende quaet, door hare ingheschapen wijsheydt ende beelde Godes,
hoe was't hen moghelijck te begeeren wetenschap van goet ende quaet: nochtans
begeerden sy die wetenschappe van goet ende quaedt. Dat was de vruchte des
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verboden booms. Sy en wisten dan noch goedt noch quaet, ende en waren daerom
oock niet (soo't schijnt) wijs, maer onwijs ende onverstandigh.
16.
Waren sy wijs gheweest sy souden79 heure gangen gestiert hebben. Dit werckt die
79
wijsheydt inden wijsen. Nu swerfden sy onvoorsichtelijck inden doot: waren sy
Pro.15.21.
80
wijs gheweest sy souden na den goeden Raedt (Godes) gheluystert hebben, want
dit doet die wijse, ende niet den onwegh des bedrieghlijcken Serpents, die in heur 80Pro.12.15.
onwijse ooghen recht scheen, inghetreden hebben. Waren sy wijs gheweest, die goe81
de raedt ende wijsheydt soude henluyden (voor sonde ende doot) bewaert hebben. 81Prob.2.11.
Want dit doet die wijsheydt inden wijsen. Sulckx ende dergelijcken meer getuyght
de heylighe Schrift vanden wijsen menschen inden welcken ware wijsheydt is. Gheen
van sulcks, maer het platte tegendeel deden onse eerste ouderen. Hoe mochten sy
dan wijs zijn gheweest voor den val? of soude hier yemandt willen seggen dat de H.
Schrift hier ende elwaerts verziert een ydel beelde ofte een ydeam vande wijsheyt
ende wijse menschen die noyt en waren, zijn, noch worden sullen, ende ons daer
mede bedrieght, of dat sy sprekende van sulcker wijsen of wijsheydts wercken
onwaerheydt seydt? of wilmen aen sulcke grove lasteringhen niet, schijnet niet datmen
sal moeten segghen dat onse eerste ouderen voor ende int vallen niet wijs en zijn
gheweest?
17.
Het schijnt voor ons dan sekerder die Godlijcke Schrift, dan der menschen vernuft
te volghen, ende te segghen dat onse eerste ouderen latende ende doende 'tghene
d'onwijse menschen laten ende doen, oock selve onwijs waren. Wat seyt de H. Schrift
dat d'onwijse menschen laten ende doen? dat sy des * wijsheyts woorden niet aen en
*
Pro.18.2.
nemen: dit deden d'eerste twee menschen oock niet. Dat sy † begheeren 'tghene
†
‡
Pro.1.22.
hen schadelijck is: dit deden Adam ende Eva. Dat sy in heur eygen herte
‡
betrouwen: dit deden ons alder Vader ende Moeder. Deden sy dan der onwijsen
Pro.1.22.
wercken, soo schijnen sy immers gheweest te zijn onwijs. Dats wel verde van wijs
ende van soodanighen beelde Godes te zijn gheweest.
18.
Byna die somme van alle onse wijsheydt schrijft Calvijn int beginne sijnre Insti82
82
tutien) die alleen voor ware wijsheyt behoort ghehouden te worden, bestaet in
Institu.1.1
83
twee deelen (te weten) in kennisse Godes ende onses sel ven. Die Godt kent, die
83
houdt sijne gheboden, ende dit houden vande gheboden Godes metter daedt, is
1. Ioan.2.4
(soo Godt selve tuyght) der menschen wijsheyt. Hebben Adam ende Eva 't gebodt
Godes onder84
84

Deut.4.6.
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houden? gheen ding minder. Kende sy dan oock Gode? Soo weynigh als die85
85
moorders Christi Christum kenden: Die hem, soo sy hem gekent hadde, soo
1.Cor.2.8.
weynigh ghecruyst, als Adam ende Eva hadden sy Gode ghekent, gheenssins sijn
ghebodt overtreden souden hebben ghehadt. Kende Adam ende Eva dan Godt niet,
Hoe mochten sy ware wijsheydt hebben? Hadden sy gheen ware wijsheydt, hoe
mocht in henluyden gheweest zijn het beelde Godes, 'twelck ghyluyden seght te
bestaen in wijsheydt ende meer andere deughden? was dit niet in hen, soo en schijnen
syluyden dat oock noch voor heur self noch voor ons verloren te hebben.
19.
Het ander deel vande wijsheyt (na oock Calvijns seggen selve) is kennisse van
ons selve. Was dese oock in onse eerste ouderen, dat en seyt der Ghereformeerden 86Ghedruckt by Ian Canin to
Dor drecht 1583
inden Nederlanden Belijdenisse des geloofs bylo niet int xiiij.cap. want daer
alluderende op't derde verset des 48. Psalms seyt sy dese woorden vanden eersten
mensche. Maer als hy in eeren was en heeft hy't niet bekent, ende en heeft niet
aengesien sijn uytnemende excellentie. Soo en kende dan Adam hem selve niet. Hy
en was dan oock niet wijs, noch veel minder een sulck beelde Godes als van hem
daer poocht te maken, die voorseydt belijdinghe selfs, maer met wat bescheydt is
niet swaer om te mercken.
86

20.
Want is die wijs die Godt ende sich selve kent: soo en mach hy niet wijs zijn, die
al schoon een van beyden maer en kent. Hoe mach hy dan wijs zijn die gheen van
beyden: dats noch Godt, noch hem selven kent? Nu schijnt hier dat Adam noch God
noch hem self en kende. Ende schijnt mitsdien oock dat Adam niet wijs en was
geschapen ende midtsdien oock gheen sulck beelde Godes, als ghyluyden leert.
21.
Was Adam niet wijs (suldy segge) so was hy sot. Sot zijn is ghebrekelijck zijn.
Soo heeft dan Godt Adam ghebrekelijck ghemaeckt. Luydt dat al wel? Neen. Tis
oock niet soo. Sot ende wijs zijn over weder zijden die twee uytersten. Tusschen
desen is noch een middel of derde, dat noch wijsheydt noch sotheydt, ende midtsdien
noch deughde noch sonde en is, maer sulck als dat vanden menschen wert gebruyckt.
22.
Op dat nu niemant en wane dese mijne meyninghe nieu te zijn, soo hebbe ick hier
willen doen blijcken sulcks mede verstaen te zijn gheweest, niet alleen by Calvinum,
maer oock by Augustinum selve, behalven vele meer andere vanden ouden, my hier
ghenoeghende (om cortheyts wille) met dese twee. Die ick hier oock niet en gebruycke
voor getuyghen om geloof te hebben in dit mijn segghen, maer voor schilden om af
te weren uwe onvriendelijck bespottinghen.
23.
Alsoo leestmen by Calvinum dese woorden: Als d'Apostel leert dat hy (Christus)
87
ons ghelijck is gheweest in allen dinghen uytghenomen de sonde: soo en is niet
Harm. Luc.2.40. Hebr.4.15.
te twijfelen, of hy en verstaet oock daer onder begrepen te worden, dat sijn ziele
87
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onderworpen is geweest die onwetenheydt. Ende noch: Voortst soo ist seer qualijck
verstaen by den ghenen die daer seggen, dat onwetenheyt gegheven soude zijn tot
straf voor die sonde. Want men moet niet dencken dat Adam noch wesene in sijne
oprechte nature alle dingen heeft geweten, hoewel hy was sonder sonde. Iae die
Enghelen ignoreren wel eenigh dingh, hoewel sy niet en draghen eenighe straffe van
sonde.
24.
Daer hebdy nu een plaetse uyt uwen Calvino, neemter nu oock een uyt uwen
Augustino, daer hy eygentlijck handelt van dese sake met dese woorden: Sy mey88
nen een scherpe questie voorts te stellen, die daer segghen: indien d'eerste mensche 88Aug. de lib. arb. lib.3.
wijs is ghemaeckt, waerom is hy verleydt? Is hy sot ghemaeckt, hoe sal Godt niet cap.24.
zijn oorsake der ghebreken? gemerckt sotheyt het aldergrootste ghebreckt is.
Rechts of in die menschelijcke nature tusschen sotheydt ende wijsheydt geen middel
altoos en ware, 'twelck men noch sotheydt, noch wijsheydt en mach noemen. Want
dan begint het mensch sot of wijs te wesen, als hy een van beyden noodtlijck toevalt,
soo dat hy dan (indien hy't niet en versuymde) hadde moghen wijsheydt hebben:
sulcks dat die wille schuldigh is aen die gebrekelijcke sotheyt. want niemant en is so
onwijs, dat hy een jonck kindeken sot soude noemen: hoewel het noch ongheschickter
zijn soude, soo hy't wijs wilde noemen: Also dan een jonck kindeken geseyt mach
worden noch sot noch wijs te wesen, alhoewel het nu al een mensche is, daer uyt dan
blijct dat die menschelijcke nature mach hebben een middel, 'twelck men niet te recht
sotheydt of wijsheyt en mach noemen: alsoo mede, indien yemants sinne soodanigh
waren, als daer hebben die ghene, die de wijsheydt89door haer versuym ontberen:
soo en soude niemandt desen te recht sot noemen, diemen soodanigh saghe, niet 89Daerom noemt mense oock
door sijnen schulde, maer uyter naturen. Want sotheydt en is niet alreleye, maer ghemeynlijck innocenten,
schuldighe onwetenheydt der begeerlijcke ende schuwelijcke dinghen. Daeromme dats onnooselen.
en noemen wy een onredelijck dier niet sot: want het gheen middel en heeft ontfanghen
om wijs te wesen. Wy noemen noch90tans wel eenighe dingen by gelijckenisse, maer
niet eygentlijck. Want alhoewel blintheyt het aldermeeste ghebreck is der ooghen: 90Sotheydt wat.
soo en ist nochtans inden eerstgheworpen hondekens gheen ghebreck, ende en mach
oock niet eyghentlijck blintheydt ghenaemt worden. Nadien nu de mensche sulcks is
ghemaeckt, dat alhoewel hy niet wijs en was, nochtans mochte ontfanghen 'tghebodt
'twelck hy schuldigh was te gehoorsamen, soo en ist nu gheen wonder dat hy mochte
verleyt worden: noch ten is oock niet onrecht dat hy't gebodt niet gehoorsaem wesende
ghestraft worde: noch sijn Schepper en is oock gheen oorsake vande sonde, want
gheen wijsheydt te hebben, en was noch niet des menschen ghebreck, indien hy noch
niet en hadde onfanghen dat hy't mochte hebben. Maer nochtans hadde hy wat, twelck
soo hy't hadde willen wel gebruycken, hy hadde moghen opstijghen tot het gheene
dat hy niet en hadde. Wat anders ist redelijck, wat anders ist wijs te wesen. Door die
reden wert elck des gebodts ontfanckelijck. Twelck hy schuldigh is te ghelooven: op
dat ghedaen
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soude moghen worden, 'tghene daer werdt gheboden &c. Volght noch: Want soo
haest de mensche begint des ghebodts ontfanckelijck te zijn: soo begint hy dan voorts
te moghen sondighen. Maer voor dat hy wijs werdt, sondight hy op tweederley wijse:
te weten indien hy sich self niet en voeght om 'tghebodt te ontfanghen, of als hy dat
heeft ontfanghen, dat niet en onderhout. Behalven die clare onderscheyt die
Augustinus daer stelt tusschen wijs te zijn, sot te zijn, ende noch wijs noch sot te
zijn, soo druckt hy daer meer dan eenmael met naeckte woorden uyte dat Adam niet
wijs en was gheschapen, maer wel tot wijsheydt, dat is met bequaemheydt om wijs
te worden. Yemant die't belieft lese hem daer voorts meer van dese sake handelende.
Want my vernoecht met dit voorschreven, als die alle Augustini handel van desen
hier niet willen inne brenghen.
25.
Wt het voorschreven soo Calvijns, als Augustinus segghen, schijnt noch al mede,
dat Adam niet wijs en was gheschapen. Lieve was Adam wijs, kende hy 'tquade ende
den doodt, wat noode was't dat Godt met zijn gebodt hem daer voor soo
ghetrouwelijck waerschuwede? Maer laet ons alle sulcks ter zijden stellende noch
nemen, dat Adam wijs ende een beelde Godes (sodanigh als ghy leert) was
gheschapen, jae oock dat hy't in sich selve gantschelijck verloren, dats meer dan
besmet of verduystert heeft ghehadt: hoe ist u luyden dan noch moghelijck omme
waerschijnlijck, ick swijghe waerachtelijck te bewijsen, dat hy't voor ons allen
verloren soude hebben gehadt? want dat is onlochbaer, dat onse zielen gheen schade,
verderf, smet noch quaetheydt en moghen erven, vande ziele des ghenen, waer uyt
onse zielen niet voort gheteelt en worden ofte niet uyt voortcomen, soo en mach oock
niemant ontkennen dat het beelde Godes (soo ghylieden dat stelt) wijsheydt,
rechtvaerdigheydt Ec. bestaet inder zielen ende niet (soo die Anthromorphiten seyden)
inden lichame. 91 Soo blijckt mede hier voor, dat noch Augustinus noch niemandt
91
oyt heeft connen bewijsen dat onse zielen voortcomen uyt Adams ziele: maer
Vide Bul. dec 3. ferm
werdt het tegendeel gheleert by u Bezam ende Bullingher selve. Hoe salmen dan 10.fol.165 vers.1.Cap v.4.
toestemmen dat onse zielen schade, verderf, smet, of quaetheydt van Adam hebben
mogen erven, ende midtsdien oock sijn verlies (soo ghy dat leert) van't beelde Godes?
26.
Dese sake is te wichtigh danmen die soude bouwen op het vernuft der menschen,
ende niet op die Goddelijcke Schrift. Daer uyt bewijstmen met clare spreucken, of
met vaste volghredenen. Wil yemandt bewijsen dat die kinderen niet en sullen draghen
heurder ouderen misdaedt, of dat niemandt om eens anders sonde met quaetheydt of
verdoemenisse aender zielen en wordt ghestraft: soo sal't een recht92 schriftmatighe
bewijsinghe zijn als hy voortbrengt Godes woorden, dat de sone des vaders midaedt 92Ezech.18.20. Gal.6.5.
niet en sal draghen: dat elck sijn eyghen last sal draghen, ende dat Godt elck na sijne
wercken sal oordeelen ende desghelijcken meer. Deser naeckte ende clare spreucken
vindtmen by menighte inde heylighe Schrift: waer vindtmen daer eenigh woordt het
tegendeel betuygende? Nerghens dat ick heb connen wercken.
27.
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Mette vaste volghredenen gaet het anders te wercke. Dit sietmen ghebruyckt by
den Heere self. Die om te bewijsen der dooden verrijsen, seyde alsoo: Hebdy niet93
ghelesen dat by Gode tot u is gheseyt: ick ben de Godt Abrahams, de Godt Isaacx, 93Matth.22.32.
ende de Godt Iacobs? Dit was Schrifture, daer op seyt de Heere voort: Ten is gheen
Godt der dooden, maer der levendighen. Dits ghenomen uyte [n]ature Godes, die
alle den gheenen saligh maeckt, welcker Godt hy is. Nu en mach niemandt doodt
zijnde saligh zijn of saligheydt ghenieten. Sy moeten dan levendigh zijn of weder
worden, welcker Godt de Heere sal wesen. Ende staet daerom Christi volghreden
uyt Moysi woorden ghetoghen vast ende onwedersprekelijck aldus: Soo die dooden
niet en verrijsen, soo en is Godt niet een Godt Abrahams, Isaacx, ende Iacobs: want
Godt en is gheen Godt der dooden, maer der levendighen. Nu sult ghy Ioden nu wel
wachten te segghen dat Godt niet en is een Godt Abrahams, Isaacx ende Iacobs. Soo
moet dan oock volghen dat die Patriarchen nu noch leven of weder leven sullen. Is
dit waer, soo is oock waer, dat die dooden verrijsen, ghemerckt die Patriarchen na
den lichame doodt zijn.
28.
Op gelijcker wijsen salmen (oock in dese selve sake) vastelijckende waerachtelijck
uyten volghredenen der Heyligher Schrifturen moghen besluyten aldus: Godt die
barmhertigh, ghenadigh ende lanckmoedigh is, gaf Adam een wet opte ghedreyghde
straffe vander doodt met dese woorden: Ter welcken daghe du daer af eetste, sulstu
den doot sterven. Nu94 ist fellonnie den misdadigen harder straffe aen te doen dan
die wet daer teghen hy heeft misdaen, inne houdt. Gelijck of een Schepen vonnisse, 94Genes.2.7.
datmen niet alleen den dootslagher, maer oock alle sijne kinderen, kindts kinderen
ende afcomste sal dooden: niet teghenstaende die weet geen voorder straf en eyscht
dan van des manslachtighen doot selve. Het schijnt dan oock fellonnie te zijn datmen
inde vierschare des barmhertighen Godes boven die straffe by Gode selve in sijne
wet gheeyscht, niet alleen den misdoender Adam (die noch selve van Gode ghenade
verwerf) maer oock mede alle sijnen onnooselen kinderen ende afcomste, veroordeelen
ende verdoemen: ende dat noch niet alleen in een tijdtlijcke, maer in een eeuwighe
doot ende verdoemenisse, daer die voorschreven wet Godes niet een eenigh letterken
af en vermeldet.
29.
Behalven dat het blijckt dat inde voorschreven wet niemandt en was gedreyght
dan alleen die overtreder selve, te weten.
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Adam: soo blijckt daer teghen opentlijck inde H. Schrift dat die zegeninge Godes95
over Abraham streckende is, niet alleen op hem Abraham, maer dat die ooc streckte 95Gen.22.18.
op allen volckeren der Aerden. Dese zegeninghe was oock met eenen eede by den
Heere besworen. Nochtans en werdt die niet ghenoten van alle Abrahams lijflijcke
afcomste, maer alleen vanden geloovigen, dat is van Abrahams kinderen en96de
navolghers sijns geloofs. Nu tuyght ons de Heylighe Schrift dat Godt is genadigh 96Rom.4.16.
ende groot van ontferminghe, jae97 dat Godt goedigh is teghen allen, ende dat sijn
97
ontfermenissen zijn op alle sijne wercken. Onder alle dese is de mensche het
Psal.144.9.
edelste onder der Sonne. So bruyckt dan oock Godt (die sijn Sonne laet schijnen over
goeden ende quaden menschen, jae die ons noch vyanden zijnde al lief hadd) sijn
barmhertigheydt over allen menschen.
30.
Laet ons daeromme nu uyt het voorseyde alleenlijck dat besluyten (dat doch98
98
niemant en mach loochenen) dat ten minsten Godes barmhertigheydt soo groot
Mat.5.45. Rom.5.8.
is als sijn rechtvaerdigheydt: men sal immers hier uyt oock vastelijck schijnen te
trecken dese onwedersprekelijcke volghreden. Nadien die zegheninghe Godes belooft
zijnde, niet alleen Abraham, maer oock allen volckeren der Aerden, van niemandt
onder aller menschen kinderen en wert ghenoten, dan alleen vanden ghenen die met
Abraham Gode ghelooven, ende midtsdien Abrahams kinderen zijn na den gheloove:
soo moet oock noodtlijck volghen dat niemant onder aller menschen kinderen het
dreyghement Godes op Adam alleen ende niet op allen volckeren der Aerden ghedaen
(immers al waer't oock mede allen volckeren ghedreyght als neen) en sal onderworpen
zijn noch lijden, dan mede alleen die ghene die met Adam Gode niet en ghelooven,
ende midtsdien Adams kinderen zijn na den ongheloove: of men sal moeten segghen
noodtlijck, dat die onbarmhertigheydt ende wraeckgierigheydt Godes groot, Godes
rechtvaerdigheydt (ons in sijnen woorde self betuyght) cleyn, ende die breedtbeloofde
zeghen vele oncrachtigher is, dan die ghedreyghde straffe op Adam alleen, ende
geenssins op allen volckeren der Aerden of sijnen nacomelinghen streckende.
31.
Tot hier toe heb ick ghehandeldt vande wijsheydt Adams, van't beelde Godes, van
Adams gave, ende vande verscheydene opinien, oock vande duysterheydt, vanden
name deser vreemder sonde ende vande stucken diemen daer op bouwet. Uan waer
ick nu come opten spreucken der Schrifturen by u luyden (in mijnen oordeele)
misbruyckt tot bewijs vande voorschreven vreemde sonde, straffe, ende schulde,
ende op't ondersoeck wat ghyluyden daer mede uyt recht.
Eynde des eersten Boecks.
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Het Tvveede Boeck.
Dat eerste Capittel.
Alle vleesch hadde sijnen wegh op der Aerden bedorven. Genes.6.12.
1.
VAnde spreucken waer mede ghyluyden bestaet te bewijsen, dat allen menschen
Adams sonde, quaetheyt ende verdoemenisse na der zielen aengheboren zoude zijn:
wil ick hier alle die voornemelijckste ende treffelijckste by u luyden daer toe
doorgaens inne ghevoert met aendachtigher ende onpartijdigher ernst ondersoecken,
ende den Godtvruchtigen Leser het oordeel daer van bevelen.
2.
Onder welcke gemeynlijck de voortocht heeft die boven gemelde spreucke
Gen.6.12. Dat alle vleesch sijnen wegh opter Aerden hadde bedorven. Soo nu by u
luyden onderscheydt is tusschen die plaetsen des Paradijses ende der Aerden, soo
dat wy menschen nu bewoonen een ander plaetse, dan die was, daer uyt Adam
ghejaeght is geweest: en is dese spreucke niet altoos voor, maer in allen, teghen u
meyninghe van dese vreemde sonde. Want hier en staet niet dat alle vleesch sijnen
wegh bedorven hadde inden Paradijse, maer opter Aerden. Nu verderf Adam sich
self inden Paradijse. Dit verderf daer van dese spreucke meldet, geschiede opter
Aerden. Soo en spreeckt dan oock dese text gheenssins van't verderf dat Adam op
quam int Paradijs, maer dat allen vleesch op quam opter Aerden, daermen niet en
leest dat Adam ghesondight heeft.
3.
Dese spreucke en seyt oock niet (so ghyluyden leert) dat Adam den wegh alles
vleeschs hadde bedorven: neen, maer sy houdt dat alle vleesch self dit verderf hadde
ghedaen. Deden dit dan oock de menschen selve, hoe machmen segghen dat het
Adam heeft ghedaen?
4.
Dese text en seyt oock niet dat alle menschen haer vleesch, veel minder het
sichtbaer vleesch, dat wy van Adam hebben, maer alleenlijck dat alle vleesch
(menschen) heure wegh (dats wandel) bedorven hadde. Wat anders is des menschen
vleesch ende wat anders is des menschen wegh.1 Dit bekent ghyluyden oock self in
uwen halven antwoorde pag.4. Onder dese verdervers van heuren wandel, en was 1Halve ant. pag.4.
die rechtvaerdighe Noë niet. Soo en spreect dan dese text niet van een algemeyn
aengheboren verderf uyt Adam, maer van der onvromen eyghen verderf uyt heur
selfs zeden ende leven voortgecomen zijnde. Sulcks leert oock op dese plaetse u
Musculus Dusanus, segghende wel uytdruckelijck, dat Moyses hier niet en spreeckt
van't menschelijcke gheslachte, dat het niet door eens anders, maer door sijn eyghen
schulde was verdorven. Dats nu uyt desen selven spreucke bewesen het platte contrarie
van 'tghene u Catechismus daer mede poocht te bewijsen opte sevende vraghe, te
weten dat Adam int Paradijs allen vleesche bedorven soude hebben ghehadt.
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5.
Alsoo schijnt hier nu, dat ghylieden desen spreucke misbruyckt in eenen vreemden
sinne, tot bewijs van dese vreemde sonde: ende boven dien noch al wat anders, 'twelck
meest ghevalt int misbruyck der Godlijcker Schrifturen. Wats dat? dat alle misbruyckte
dingen heuren misbruyckers, in plaetse van helpen, of nut zijn, heur teghen ende
schadelijck zijn. Want daer ghyluyden met const arbeyt om hier mede uwe leere
vande vreemde sonde te bevestighen: sietmen opentlijck dat dese spreucke selve
sulcke uwe opinie plat ter neder werpt ende gantschelijck vernielt.
6.
Want behalven 'tgene hier voor uyten plaetse ende persoonen van desen text nu
al is bewesen: soo blijcket noch al mede in de selve spreucke, uyt het werck van
verderven, daer inne vermeldet. Men m[o]et immers bekennen dat niemandt verderven
mach, 'tghene nu al te voren was verdorven. Waren nu alle menschen, soo ghy leert,
door Adams werck inden Paradijse verdorven: hoe ist moghelijck dat eenigh mensche
(dats minder dan alle menschen of vleesch) hen selven hier opter Aerden soude
hebben moghen verderven? Nochtans ghetuyght Godt hier in desen spreucke, dat de
menschen self (niet Adam) haer wegh (of wandel ende leven) hier opter Aerden (niet
in den Paradijse) hebben bedorven. Soo en haddet dan oock Adam niet ghedaen: soo
misbruyckt ghy dese Schriftuere, ende soo en bevestight ghy niet, maer vernielt selve
opentlijck daer mede dese uwe opinie van de vreemde sonde.
7.
Neen seghdy, daer is minder ende meerder verderf: ghelijck yemandt sijn swacke
maghe door gulsicheydt swacker maken, ende sijn scheursel door springhen verarghen
kan. Dit is hier u gewaende uytcomste. Maer ten helpt niet. Met duystere draeyinghen,
doetmen die klare ende eenvuldige spreucke ongelijck, want daer staet niet dat alle
vleesch sijnen wech verarght, neen, maer verdorven hadde. Het verderven gaet (dit
bekenne ick) voor 't verargheren: niet van 't verargheren,
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maer van't verderven spreeckt hier Godt. Voeghet wel datmen sulcke clare woorden
met sulcken vreemden glose soo bestaet te benevelen? Godes clare tuyghnissen, ende
niet der menschen duystere glosen moetmen ghelooven in soo hooghwichtige saken.
Sonderlingen noch, daer sulcke gheboghen glosen oock snoerrecht strijden teghen
u eyghen grontleer in dese sake selve, als hier.
8.
Want vraeghtmen u luyden, of Adam sich self, die heele menschelijcke nature,
ende alle sijne natuerlijcke afcomste verdorven heeft ghehadt, voor een deel
alleenlijck, ten halven ende niet volcomelijck, of in't gheheel gantschelijck, ende
volcomelijck: soo dat die menschelijcke natuere in alle Adams natuerlijcke afcomste
in hare geschapen goetheyt ende rechtvaerdigheydt (soo spreeckt ghylieden) swack
ende sieck, maer niet gantschelijck verdorven, ghestorven ende doot is: wat geldet,
ghy sult antwoorden dat door Adam die goetheyt, rechtvaerdigheyt Ec. vande gantsche
menschelijcke natuere, niet alleen gheswackt, sieck, of ten halven verdorven is
gheweest, maer dat die soo gheheelijck ghestorven, doodt ende verdorven is, datter
niet altoos vande goetheydt ende rechtvaerdigheyt voorschreven die ons yet ter
eewigher saligheydt mach helpen of vorderen en is overgebleven inde gantsche
menschelijcke natuere, dat is in alle Adams natuerlijcke afcomste
9.
Seght my nu vrunden, is daer oock yet wat soodanigh goedts ofte rechtvaerdigheyt
overghebleven inden ghenen die soo gantsch zijn verdorven, dat sy gantschelijck
onbequaem zijn tot eenighen goede ende gheneyght tot allen quade? dit leerdy in
uwe Catechismo opte achtste vraghe vanden menschen.
Isser wat oprechts overghebleven, om meer verdorven ende verkeert te wordene
inden menschen welcker nature (niet voor eenigh deelken, maer) gantschelijck
verkeert is ende vermaledijt? dit leerdy in u Catechismus vande Doope fol.22. vers.
oock in u triplijck pag 23.par.20.
Isser oock wat goedts overghebleven, om noch meer door ons bedorven te moghen
worden, inder menschen nature, die in heur hebben die erfsonde wesende een
verdervinghe vande nature des geheelen menschen, soo dat alle des menschen deelen
ende crachten jae de gantshe mensche is verdorven? dit leert u Petrus Martyr
clas.2.loc.1.par.16.
Maer hoe mach daer noch wat goedts overghebleven zijn om van ons verdorven
te worden, ist dat wy altsamen door Adams sonde, ons aengheerft wesende, sulcx
zijn verdorven, dat die gantsche menschelijcke nature, te weten die verstandigheydt,
wille ende alle die menschelijcke crachten, soo verdorven zijn, dat daer alle quade
gedachten, woorden ende wercken uyt voortcomen? Dit leert u Bullingher
Dec.3.serm.x.fol.167.
Seght noch mannen of die menschelijcke nature ooc noch, verarght ende meer
verdorven mach worden, die in alle hare deelen verdorven is ende verkeert, jae die
gantschelijck niet anders en is dan als een zaedt der sonden, ende den mensche soo
gantsch quaedt heeft ghemaeckt, dat die geheele mensche niet anders en is dan die
begheerlijckheydt selve, die niet anders en is dan die sonde self? dit leert u Calvijn
Instit.ij.12.64.65.
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Can daer noch eenigh deelken goedt ledens om verarght te moghen worden
gebleven zijn inde menschelijcke nature, in't oordeel der gheerne, die den Catholijcken
bespottende, om dat sy metten menschen van die moorders half doot ghelaten zijnde,
bestaen te betoonen dat inde menschelijcke nature noch eenighe overblijfselen zijn
van't goede, plat daer tegen pooghen te bewijsen niet een spotlijcke allegorie, dat
des menschen ghemoede soo gantschelijck van de gherechtigheyt Godes is vervreemt,
dat het niet en can voornemen of bestaen dan dat godloos is, dat slim is, dat vuyl is,
onreyn ende boos: dat het herte soo gheheelijcken met venijn vergiftight, dat het niet
dan een verdorven stancke van sich en mach geven? sulcx dat soo somtijdts eenighe
yet goets inden schijne vertoonen, dat nochtans het ghemoedt altijdt in een
hypocritelijcke ende bedrieghlijcke slimheydt blijft bewimpelt, ende het ghemoedt
met een inwendighe verkeertheyt blijft gebonden? Dit schrijft U Calvijn Instit.ij.94.
Men mach oock lesen Petrum Martyren cals.3.loc.4.par.16.
10.
Is nu waerachtigh dat alle menschen in Noë tijden so gantschelijck waren verdorven
door Adam, als ghyluyden met die uwen leeren vanden gantsche menschelijcke
nature. Hoe salmen eenigh gheloove moghen gheven dese uwe uytlegginghe opte
voorseydt spreucke, houdende dat alle vleesch sijnen wegh opter aerden bedorven
hadde datmen daer by moet verstaen dat alle menschen hen self noch verarght, of
quader dan sy van aengheborener naturen waren, ghemaeckt hadden? wildy dan oock
dese uwe beduydinghe voor oprecht ghelooft hebben, hoe salmen u Calvijn, u
Bullingher, u Martyr, jae oock u eyghen Catechismo selve gheloof moghen gheven
daer inne, dat die menschelijcke nature niet ghewondt, niet voor een deel quaedt,
oock niet half doodt, maer gantschelijck verdorven, volmaecktelijck quaedt, ende
gheheel doodt soude zijn alleen door Adams sonde? want ist een waerheydt, soo
moet het ander onwaerheydt wesen. Soo dat sulck u luyder wederspreken van u
luyder eyghen segghen, in desen gheensins met malcanderen en mach bestaen.
11.
Wat baet hier nu die ghesochte glose stellende hier het verarghen, 'twelck de H.
Schrift niet en seydt, in plaetse van't verderven, 'twelck sy immers seydt? wat
vermoghen hier oock die soo gantsch onghelijcke ghelijckenissen vande
verargheringhe eender maghen ende scheursele tot bewijs teghen soo vaste ende
naeckte waerheydt? Een sticksiende mach gantsch blindt worden ende in sijn ghesichte
ver
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arghen, een hardthoorighe mach gantsch doof worden ende in sijn gehoor verargen,
een siecke mach sterven, ende een die in eenighe deelen quaet is mach gantsch quaet
ende midtsdien arger worden, maer hoe ist mogelijck dat een gantsch blinde blinder,
een gantsch doove doover, een doode dooder, (om soo te spreken) of een die gantsch
quaet is quader of argher worden soude? daer siedy nu die quaetheyt ende openbare
onghelijckheydt vande voorschreven uwe ghelijckenissen opte saken daer af wy
handelen: ende die uyte gelijckenissen by my hier als recht ter saken dienende ghestelt
niet om mijn voorstel in desen te bewijsen, maer om die ydelheydt der voorschreven
uwer ghelijckenissen te betoonen.
12.
Of leert u Calvinus niet dat wy altsamen blindt ende doof zijn van naturen? jae
hy rondelijck, oock u Theodore de Besa. Dat wy niet int deel, maer gantschelijck 2Cal. Comment. Isa. 43.8.
verdorven ende quaedt zijn? met clare woorden. Dat wy niet sieck of ten halven Besa Christ. belijd. des
doodt zijn, maer gheheelijck doodt zijn? wel uytdruckelijck. Lieve seght nu, hoe geloofs cap.4.f.17. Instit.ij.12
canmen een redelijck mensche doch vroedt maken dat yemandt die doof is noch doof
worden, die blindt is blindt worden, die gantsch quaedt is quaedt of arger worden,
ende dat een doode sterven of meerder doot worden soude moghen?
2

13.
Uermach dat niemant, soo bekent dat sulcke uwe leere vande gheheele bederffenisse
vande gantsche menschelijcke nature onrecht is: 'twelck bekennende sal dese uwe
gantsche leere vande Ureemde sonde, oock vande Predestinatie, vande Eygenwille
ende vande Iustificatie, soo ghy die leert, terstondt moeten vallen. Ende meught in
allen ghevalle volghens dese uwe leere vande gantsche verdorvenheyt noch niet
ontkennen, dat dese spreucke in questie oock in't minste deelken niet eenighsins
mach strecken tot bewijsinghe van sulcke uwe vreemde sonde: maer dat sy daer
teghen in allen stucken crachtelijck ende waerachtelijck sulcke uwe erfsonde ydel,
onrecht ende onwaerachtigh doet blijcken.
14.
Dit hadt ghyluyden wel vermerckt uyt mijn eerste schrijven teghen dese uwe
erfsonde. Derhalven ghy selve desen spreucke wat minder crachts, dan voor, begondt
toe te schrijven tot bewijs van dese uwe vreemde sonde. Uan welcke voorschreven
spreucke ick nu come tot een ander, mede doorgaens by u ende den uwen (soo icx
noch moet houden) misbruyckt, tot bewijs vande vreemde sonde, schulde ende straffe.

Dat tweede Capittel.
Ende wy waren van natueren kinderen des toorns ghelijck oock d'andere.
Ephes.2.3.
1.
SOo gantsch gheraeybraeckt, sonder alle ommestanden, brenght men gemeynlijck
te velde die voorschreven spreucke tot bewijs van dese vreemde sonde. Of sulcks nu
gheschiet uyt gewoonten, uyt onbedachtheyt, om cort te zijn, of om dat die
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ommestaenden self het tegendeel betuyghen van 'tghene men hier met wil bewijsen,
ende sich soo best mede te behelpen teghen den wedersaken ('twelck Calvijn
Comment. Ioan.17.21. schrijft by den ouden Doctoren ghedaen te zijn gheweest
teghen den Arrianen) is my onbekent: maer weet wel dat dese spreucke werdt
gheboren uyt dese voorgaende woorden Pauli.
2.
Ende oock ghy, doe ghy doot waert door3uwe ghebreken ende sonden, inde welcke
3
ghy voormaels hebt ghewandelt na den loop deser werelt ende na den Vorst die
Ephes.2.1.
inder lucht heerschapt, dat is nae den gheest die op deser tijdt sijn werckinghe heeft
inde kinderen des ongheloofs, onder die welcke wy oock alle voormaels onsen wandel
hebben gehadt, met lusten onses vleeschs ende des vernufts, ende waren oock van
naturen kinderen des toorns ghelijck d'ander: Dat is ten lesten nu die spreucke,
diemen met het 7. verset vanden 50. Psalm boven allen anderen meest placht by te
brenghen tot bewijs van dese vreemde sonde, schulde ende straffe.
3.
'Twelck voorwaer reden gheeft van verwonderen. Want inde plaetse daermen hier
toe behoort in te voeren clare tuyghnissen houdende dat wy door Adams sonde quaedt
ende sondigh werden gheboren, oock nu noch sondigh ende quaet zijn van naturen:
en vintmen in desen gantschen brief totten Epheseren niet met eenigh woordt van
Adam of sijn storie vermaent, sijn name wordt daer inne niet ghenoemt, noch veele
minder werdt daer verhaelt, dat wy door Adams sonde altsamen sondigh ende quaedt
worden gheboren. Sulcks of desgelijcx moestmer uyt voortbrenghen, soo't
rechtschapen bewijs soude moghen verstrecken tot soodanighen, fundamentalen leere
als die uwen daer af maken.
4.
Dit is nu soo gantsch verre te soecken, dat daer d'Apostel soude segghen wy zijn
altsamen nu ter tijdt noch kinderen des toorns door Adams eenighe sonde, (wiens
eenighe sonde dese selve Apostel totten Romeynen wel heeft weten te verhalen)
alhier gheschreven staet doe ghy doot waert door uwe gebreken ende sonden. Lieve
waren die gheloovighe ten tijden als Paulus dat tot henluyden schreef, noch doodt.
Of machmen die woorden, ghebreken ende sonden oock voeghelijck buyghen op
Adams eenighe sonde?
5.
Urijelijck neen: Want men siet opentlijck dat d'Apostel daer spreeckt vanden
Epheseren eyghen sonden. Hy seyt niet inde sonde by Adam voormaels bedreven:
maer hy seydt, inde welcke (sonden) ghy voormaels hebt ghewandelt. Machmen
oock yet claerders uyt spreken? Ick en sie niet met wat eerbaerheyt men dese soo
naeckte woorden mach trec
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ken op Adams eenighe sonde.
6.
Dit en ist noch al niet. Maer hy verhalet daer ander werven met ander woorden,
segghende: onder den welcken wy oock alle voormaels onsen wandel hebben ghehadt
met lusten onses vleeschs ende des vernufts. Met wat schijn van waerheyt machmen
sulck haerluyder yeghen werck doch op Adams eenighe sonde duyden? daer op
volght dan eerst die spreucke in questie: Ende wy waren van naturen kinderen des
toorns gelijcks oock d'andere. Waer deur datte? deur Adams eenighe sonde henluyden
aengheboren? wie mach doch dat uyt dese woorden Pauli verstaen? Het was door
der Epheseren eyghen dadelijcke sonden by henluyden selve bedreven. Dit druckt
d'Apostel met alle die clare ommestanden soo naecktelijcken ende duydelijcken uyt:
dat het vreemdt is, dat geleerde mannen dit hebben moghen beduyden opte sonde by
Adam in't Paradijs bedreven.
7.
'Tis waer dat hier staet dit woordeken nature. Maer wien ist verborghen der sonden
nature te wesen dat sy toorn baert, ende den sondaer onderwerpt den toorn Godes?
dien niet, die sulcks sien wel uytghedruckt te zijn in desen selven brief by d'Apostel
met dese clare woorden:4 Laet u niemandt met onnutte woorden verleyden, want om
4
deser dinghen wille (veele sonden daer voor verhaelt hebbende) comt die toorn
Ephes.5.6.
Godes over die onghehoorsame kinderen.
8.
Wat bemoeye ick my int wederlegghen van s[o]o openbaren sake? Ghyluyden
Predicanten selve, bekent selve in uwe halve5 antwoorde op mijn gheheele schrift,
5
dat het woordt nature hier ghenomen mach werden voor die nature der
Pag.24.
werckkelijcke sonden, deur die welcke die toorn wordt ghewrocht: ende seght daer
by noch, dat ghy die leere vande aengheboren verdorvenheyt met dese passagie alleen
niet en soudet connen vast maken teghen die bestrijders der selver. Wat voordert dan
tot het bewijs van dien, het invoeren van dese spreucke? oft ghevet gheen bedencken
van gebrec van ontwijfelijcke tuyghnissen, daermen sulcke twijfelijcke ende onvaste
tuyghenissen siet invoeren tot bewijs van dese uwe leere?
9.
Maer ghy seght dat ghy daer inne metten vaderen overeen comt, die inde meyninghe
van desen spreucke u ghelijck zijn.6 Dats gheseydt, maer niet bewesen. Immers
Basilius Magnus (een uyt d'ouden te noemen) en comt met u meyninghe in desen 6Regule con.268.
gheen sins overeen. Want die dese selve spreucke recht anders verstaedt dan ghy,
ende seydt op dese spreucke met my overeen comende alsoo: maer een kint des
toorns is die sich self des toorns waerdigh heeft ghemaeckt. Maer hem ende d'ander
oudtste Uaderen ter zijden stellende, soo schijnet hier of ghy u tegen my nu bestondt
te behelpen metter vaderen glosen, teghen die clare woorden der Heyliger Schrifturen
selve: Soo soude men wel afwijcken van Gode totten menschen teghen Gode. Segt
doch, comen die Catholijcken niet in vele stucken voort metter vaderen meyninghen
daer met heure meyninghen overeen stemmen teghen uwe meyninghen? men weet
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wel jae. Geeft ghy daer inne henluyder met der vaderen meyninghe gheloove boven
die clare woorden der Heyligher Schrifturen over u zijde wesende? men weet wel
neen. Maer twijfelt men hier aen, men lese die vijfde sessie van mijn Synodo, ende
die twijfele sal haest vervlieghen.
10.
Ghyluyden bekent selve opentlijck inde voorschreven uwe halve antwoorde, my7
7
toegestaen te hebben datmen desen spreucke wel alsoo soude moghen verstaen,
Pag.25.2.
als ick die verstae. Wat machmen hier uyt nu doch anders verstaen, dan dat dese
spreucke (oock naer u eyghen oordeel) by my te recht verstaen is gheweest opte
werckelijcke sonde.
11.
Ghyluyden bekent daer oock naeckte8lijck dat een spreucke niet dan eenen eyghenen
sinne en can hebben. Is dit waerachtigh (alst waerlijck is) is dan oock mijn sinne 8Pag.25.f.24.
daer op recht, soo ghy self met het gheene hier naest voorstaedt, niet bedecktelijck
bekent. Wat sal hier uyte doch anders moghen volghen, dan dat u meyninghe als
anders wesende dan die mijnen hier op onrecht, ende dat die mijne recht is?
12.
Ten helpt u oock niet altoos dat ghy9 hier pooght te segghen dat die Epheseren
kinderen des toorns waren, niet alleen na die werckelijcke sonden, maer oock na 9Pag.25.f.24.b
die sondighe qualiteydt die in henluyden was. Want die laetste en seydt Paulus daer
niet, oock en seyt sulcks die Schrifture tot gheenen plaetsen. Neen, dit is alleen u
luyder eyghen segghen, 'tis u voortstel, 'tis ons gheschille self. Wat mach hier sulck
u eyghen, niet d'Apostels of der Schrifturen segghen, doch dan tot bewijsinghe van
dese uwe opinie?
13.
Niet met allen. Dus behoeft dit u segghen vande sondelijcke qualiteydt (die ghy
acht henluyden van Adam aengheborente zijn gheweest) gheen minder bewijs dan
al dese uwe opinie van de vreemde sonde selve. Dat ghy dit vermeught, en gheloove
ick niet. Wat ick metter waerheyt vermoghen sal om het teghendeel te bewijsen,
suldy hier achter mogen sien.
14.
Soo veele schillet nu datmen met dese spreucke die aengheboren sondelijckheydt
soude moghen vast maken ('twelck ghy selve bekent niet doenlijck te zijn) dat dese
eenighe spreucke alleen ghenoeghsaem is, omme die opinie gantsch omme te stooten.
15.
Want niemandt en mach door sijn eyghen werck worden, 'tgheen hy al van selfs
is, voor sulck sijn werck door een ingeboren nature. Die nu al een sondaer is, mach't
wel ontworden, maer niet wor
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den. Hy mach grooter sondaer, jae een Godloos worden: maer hoe mach de sondaer,
dats 'tghene hy nu al is worden? laet die sieck is noch siecker, die vuyl is noch vuylder,
ende die quaet is noch ergher, jae aldercranckste, aldervuylste oft alderquaetste
moghe[n] worden. Machmen daeromme met waerheyt segghen dat een die nu al
sieck is, sieck, die nu al vuyl is vuyl, of die nu al quaedt is, quaet can worden? dat
is soo onmoghelijck als dat een die nu al een mensche gheboren is, een mensch soude
worden. Soo ist mede onmoghelijck, dat die nu al een kint des toorns gheboren is,
een kint des toorns door sijn navolghende wercken soude mogen worden.
16.
Waren nu die Epheseren door Adams eenighe sonde te voren al kinderen des
toorns, uyt aengheboren, nature, soo ghyluyden leert ende met dese spreucke qualijck
pooght te bewijsen: hoe was't moghelijck dat syluyden kinderen des toorns souden
zijn gheworden door henluyder eyghen werckelijcke sonden, daer inne sy self
ghewandelt hadden? nu schrijft d'Apostel hier claerlijck ende onlochbaerlijck (ghy
en ontkennet oock selve niet) dat die Epheseren kinderen des toorns waren gheworden
door henluyder eyghen dadelijcke ghebreken ende sonden. So volght nu uyt desen
spreucke selve het platte contrarie, van't gene ghyluyden in uwen Catechismo ende
elwaerts, met desen spreucke meynt te bewijsen, te weten dat die Epheseren gheensins
ende volghens dien oock gheen menschen altoos, kinderen des toorns uyter geboorten
zijn door Adams eenighe sonde: maer dat wy (als oock die Epheseren) sulcks worden
door onse eyghen dadelijcke of werckelijcke sonden.
17.
Ten laetsten soo bekendy self in dese10 uwe halve antwoorde dat d'eerste sondaer
Adam self met Gode is versoent geweest. Waer versoeninghe is, daer is de toorn 10Pag.65.
wech ghenomen. In Adam self en was dan voorts niet meer die toorn Godes. Soo en
was Adam self gheen kindt meer des toorns. Dat Adam self niet en was, en mochten
wy van hem niet erven. Hoe mochten wy dan om Adams, niet om onse sonde, toorn,
die in hem self niet meer en was, aenerven, of kinderen des toorns gheboren wesen
uyt sijn voortteelinghe? Of soude Godes ghenade strecken over den sondaer selve:
ende sijn toorn onverschenlijck blijven op desselvens onnoosele kinderen? Ghy
meught hier nu sien dat ghy dese spreucke misbruyckt tot bevestinghe vande vreemde
sonde, schulde ende straffe, gemerckt dese selve spreucke meer dan ghenoegh alleen
is, om sulcke uwe opinie heel grondelijcken te vernielen, ende come nu van dese op
een ander.

Dat derde Capittel.
Dat uyt vleesch is gheboren, is vleesch: dat uyt Gheest is gheboren is
gheest. Ioan.3.6.
OM uwe opinie vande vreemde sonde verdacht, maer niet om die vast te maken,
dient seer wel dese spreucke, by den uwen doorgaens voortghebracht. Want dese
uwe leere noemt Calvijn, oock Bullingher, te wesen fun11damentael. Die hoortmen
te onderstutten niet met twijfelijcke tuyghnisse, maer met clare texten der

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

11

Lib.1.cap3 f.1.

Godtlijcker Schrifturen: of ten minsten met vaste volghredenen daer uyt ghetoghen.
Als men u dan tot bewijs van sulcke uwe grontleer siet by brengen spreucken die
niet ter saken en dienen: wat machmen dan anders dencken dan dat u ghebreeckt
vaste ende clare Schriftuerlijcke bewijsinghe?
2.
Waer voor ghebruyckt ghy dese spreucke Christi? voor een clare text? oft voor
een nootvolghreden? 'teerste is niet. Want dan moestmen by Sanct Ian lesen dese of
derghelijcke woorden: wat uyt vleesch is gheboren, dat is sondigh of quaet van
naturen. Sulcx en luyden die woorden ons Heeren niet.
3.
Wildy't dan daer uyt trecken? of daer uyt segghen te volghen, soo moest ghy
bewijsen datter sulcks inne waer. Dat en vermeughdy oock niet, ten waer dan dat
ghy vastelijcken condt bewijsen dat het wo[o]rdeken vleesch eyghentlijck ende altijdt
niet anders en beteeckent, dan sonde, of aengheboren quaetheydt: soo datmen
noodtlijck sulcks moet verstaen by dat woort vleesch, alsoo waermen 'tselve leest
inde gantsche Bybele. Maer dit is verde te soecken.
4.
Ick bekenne gaerne dat het woordt vleesch tot eenighe plaetsen beteeckent een
quade, sondighe ende verkeerde qualiteyt of ghedaente der menschen: maer volght
daer uyte dat het sulcks o[o]ck beteeckent tot allen plaetsen? item oock dat sulcks
den mensche aengheboren is? dat sal niemandt segghen, dan die vande Heylighe
Schrift een woeste Chaos maken ende allen onderscheyt wegh nemen soude willen.
5.
Want dan soude sonder alle onderscheyt voor een selve ding moeten worden
genomen een * dier, smenschen † lichaem, het manlijcke ‡ lidt, die * menscheydt, het
*
†
Gen.7.21 Psal.135.25
leven, des lijfs ‡ maeghschappe, den eenen * naesten, met meer andere dinghen,
†
Ezec.11.19
altsamen inde Heylighe Schrifture onder een selve name, vleesch, uytghesproken
‡
†
23.20.
wesende. Immers ist my niet moghelijck om ghelooven dat ghyluyden het
*
1.Pet.3.18
vleeschen herte, dat God den sijnen belooft te gheven, na wechneminghe van't
†
steenen herte, soudet willen segghen quaedt of sondelijck te wesen. Ende blijckt ‡Gal.2.20.
Gen 29.14
midts desen mijn segghen waerachtigh, dat die name vleesch niet altijdt noch
*
Isai.58.7.
overal inde Heylighe Schrift beteeckent een sondige, quade ende verkeerde
†
Eze.11.19
ghedaente der menschen.
6.
Soo moest hier nu oock bewesen zijn metter H. Schrift, dat het woort vleesch alhier
in dese woorden ons Heeren beteeckent een verkeertheydt der naturen of
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een aengheboren verdorvenheydt, of een sondelijcke quaedtheydt, of yet van sulcks:
somen wil segghen datmen dese woorden Christi te recht inne voert tot bewijs dat
alle menschen om verkeertheydt van naturen of een aengheboren verdorvenheydt of
een sonderlijcke quaetheyt door Adams voortteelinghe in sich ontfanghen. Want
somen sulcks niet en bewijst, en machdaer toe niet bewijslijcx altoos uyt dese spreucke
voortbrenghen. Want dan soude die bewijsreden alsoo staen: Tot sommighe plaetsen
der Heyliger Schrifturen beteeckent het woort vleesch een sondighe quaedtheydt:
daer by blijckt nu dat dit woordt vleesch hier by Ioannem ghestelt, mede sulcks
beteeckent. Ende daer by blijckt voorts dat alle menschen als vleesch zijnde ende
uyt vleesch ghecomen, een aengeboren sondige quaetheyt in sich hebben. Sulcke
bewijsinghe en meyn ick niet dat ghyluyden voor goet soudt willen voortstellen.
Doet nu blijcken dat dese uwe bewijsinghe soodanigh niet en is als ick die stelle. Of
laet toe dat ick met recht dese uwe bewijsinghe als ydel ende onnut zijnde verwerpe.
7.
Ick meyn niet dat yemandt vermach uyt dese woorden Christi waerschijnlijck te
trecken, dat Christus hier spreeckt van een sondigh vleesch ons van Adam comende.
De Heere spreeckt tot Nicodemo van een wedergheboorte. Dese woorden waren dien
ouden oudt testamentelijck man nieu. Hy verstont die niet recht, ende vraeght daerom
hoe een oudt mensch wedergheboren mach worden. Betoonende dat hy Christi
woorden verstondt vande lijflijcke of vleeschelijcke gheboorte.
8.
In [s]ulck grof onverstant wil Christus hem niet laten, verclaert dat hy spreeckt
van een gheboorte, niet des sichtbaren vleesche, maer des onsichtbaren gheests, ende
seyt, ten zy dan dat yemant herboren worde uyt den watere ende gheest ('twelck
Calvijn beyde voor een neemt) soo en mach hy niet inne gaen in 't Rijcke Godes.
Als of hy hadde willen segghen: Ghy meynt een vleeschelijcke ende sichtbare, maer
ick spreke van een gheestelijcke ende onsichtbare gheboorte: Dus en verstady my
niet. Daer op volgen nu voorts die woorden hier in questie die meyninghe Christi
voorschreven wel duydtlijck verclarende, te weten, wat uyt vleesch is gheboren dat
is vleesch ende wat uyt gheest is gheboren dat is gheest. De Heere wil segghen, dat
gheest is edelder dan 'tvleesch, 'tonsichtbare dan het sichtbare. Uan't edelste spreke
ick. Hier voert Christus voorts inne tot noch breeder verclaringhe die ghelijckenisse
vande windt, waerwaerts hy wil, blasende, welcks stemme men hoort Ec. ende seydt,
alsoo is alle die uyten geest is gheboren. Rechts of hy seyde niet soo, maer anders
ist met den sichtbaren vleesche, dat uyt vleesch werdt gheboren dat sietmen, ende
dat weetmen van waer het comt, maer met de geboorte des geests gaet het anders
toe, hier af spreke ick ende niet daer af.
9.
Dat acht ick (onder verbeteringhe) alhier die rechte meyninghe ons Heeren te zijn.
Die voeght daer oock niet een letter by van quaetheydt, van verdorvenheyt, o[f] van
verkeertheydt van't vleesch, 'twelck wy van Adam hebben. 'Twelck hy vryelijck hier
soo weynigh ghelaten soude hebben, waer sulcks sijn verstandt in desen gheweest,
als hy erghens weynigh heeft ghelaten te noemen: die quaden12 ende sonden uyt een
quaet herte voortcomende. Oordeelt ghy nu selve of men uyt dese woorden Christi 12Mat.15.1[9]
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yet mach colligeren of trecken, dat tot bewijs magh dienen van dese aengheboren
sondelijckheydt ende quaetheydt.
10.
Nadien dan met dese spreuck niet altoos en wordt bewesen vande aengheboren
sondelijckheydt ende quaedtheyt des vleesch dat wy van Adam hebben: mocht ick
nu hier af gaen tot een ander spreucke uwer bewijsingen die ghy van dese sake
ghehouden zijt te doene. Ende niet ick het contrarie. Doch ghemerckt ick sulcx
vermach, ende aen dese sake hoogh is geleghen, wil icx (eer ick voorder gae) dan
oock uyt desen uwen self inghevoerden spreucke. Ende segghe daeromme also.
11.
Het en mach niet sondigh zijn of quaet, wat van niemanden (oock vande Heylige
selve niet) en wort gehaet: gheen mensch en heeft opt sijn eyghen vleesch ghehaedt,
maer elck onderhoudt ende voedt datte, ghelijck Christus sijn kercke. Soo blijckt13
nu vast ende claer, oock uyt clare Schrifture selve, dat des menschen vleesch niet 13Ephes.5.29
en is sondigh of quaet. Tot betoon (alleenlijck ende niet anders) dat dese mijne
meyninghe op desen spreucke Pauli niet en is nieu, soo leest (wildy) Augustinum
ende sult vinden dat hy handelende vande schickinghe der liefden op desen spreucke14
schijft alsoo: Eerst behooren wy Godt boven ons ende allen dinghen lief te hebben: 14Ab fratres in cremo.
Daer na onse zielen, want sy is ons naeste: ende daer na het lichaem, want het is fermo.28. tom.10.fol 291.
een maecksel Godes. Daerom ist dat d'Apostel seydt, niemant en heeft oyt sijn eyghen
lichaem ghehaet, &c.
12.
Door dese mijne voorschreven meyninghe waert ghyluyden ghenoodtsaeckt in u
halve antwoorde te bekennen 'tghene volght: V segghen was (seghdy) dat het uy15
terlijcke sichtbaer vleesch goedt ende niet quaedt was. Daer op hebben wy bekent 15Pag.5.f.4.
ons ghevoelen niet slechtelijck te zijn, dat 'tselve (zijnde een groote leefloose romp)
eenighe lust ende wille, ende over sulcks sonde, aen hem hebben soude: maer dat
nochtans hem om der sonden wille, die door 'tselve, als door een instrument gedaen
worden, eenighe, mismaecktheyt ende oneere overcomen was: als schaemte,
ellendigheydt, ende plaghen, soo dat die sonden, die door die uyterlijcke leden
volbracht worden, oock den lichame worden toegherekent, ende dat alsoo de gantsche
mensch voor Godt met lijf ende ziel onreyn is. Dit altsamen zijn u luyder eyghen
woorden.
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13.
Hierinne vinde ick twee dinghen, namentlijc het instrument daer door 't quade of
de sonde wert ghedaen, te weten het vleesch: ende daer by noch de werckman van
'tquade of de sonde, die selve sulcks door't instrument werckt, te weten die ziele.
Daer ghyluyden hier spreeckt van eenighe lichamelijcke straffe, gae ick hier voorby:
Want niet daer van, maer vande straffinghe aender zielen, te weten vander zielen
quaedtheydt ende sondelijckheydt die aengheboren sonde zijn, is hier ons gheschille.
Met dese quaedtheydt der zielen en vinde ick inde heele Bybele niet, dat Godt eenigh
mensche om Adams, om sijn ouders, of om eens anders sonde gestraft soude hebben
ghehadt. Dit maeckt dat ick niet en mach ghelooven dese uwe leere vande erfsonde,
soodanigh quaedt by den uwen gheacht zijnde dat syluyden o[o]ck die aengheboren
(soo ghy't noemt) begheerlijckheyt self sonde seggen te wesen, of schoon de mensche
daer inne niet en bewillighde.
14.
Laet ons nu voorts besien wat nootsakelijck besloten moet worden uyt die
voorschreven uwe woorden, dat het vleesch van self geen sonde aen hem en heeft
noch lust noch wille. Sulcks houde ick met u luyden voor een sekere ende
schriftmatighe waerheydt. Soo moet oock opentlijck onwaerheydt wesen, dat onse
sichtbaer vleesch sondigh werdt gheboren, 'twelck ghyluyden nochtans pijnt te trecken
(maer qualijck soomen siet) uyt die woorden Christi, wat uyt vleesch is gheboren
dat is vleesch, maer 'tvleesch dat van self geen sonde aen hem en heeft, oock sondigh
wesen gheboren.
15.
Seytmen my hier datmen uyt woorden Christi niet en mach verstaen het sichtbare
vleesch alleen, maer de gheheele mensche, te weten 'tvleesch ende ziele: ick sal ten
eersten antwoorden, nadien ghy self bekent dat het vleesch van selfs geen sonde aen
hem en heeft: dat die mismaecktheyt ofte oneere (van sonde mijdet ghy self hier te
spreken) die 'tvleesch aen sich mach hebben, in hem comt van een ander, namentlijck
vande misbruyckster deses instruments, te weten vande ziele. Soo is dan dit
instrument, te weten het vleesch dat wy van Adam hebben, daer aen onschuldigh
ende niet quaedt. Wat quaetheydt erft dan ons vleesch van Adam? immers het is oock
soo weynigh oorsake van't quaedt in ons, als een swaert of die wijn oorsake is van
moordt of van droncken heydt, niet die instrumenten, maer die misbruyckende
werckmans van die, zijn quaedt ende doen quaedt. De moorder doet quaedt metten
sweerde, die dronckaert doet quaet metten wijne, ende d'onwijse ziele doet quaedt
met sijnen vleesche of lichame. D'istrumenten lijden, die werckluyden sondighen in
desen.
16.
Nadien ghyluyden nu leert dat ons van Adam werdt aengheboren sondelijckheyt
ende quaetheydt: nadien hier nu uyt uwe eygen woorden so claer als de dach blijckt,
dat het een deel des menschen, namentlijck het vleesch ons van Adam aengheboren,
niet sondigh noch quaedt en wordt gheboren: wien anders dan het ander deel des
menschen, namentlijck de ziele, sal die quaetheyt ende sondelijckheyt, van Adam
moghen aengheboren worden? dit ontkenne ick als die niet en mach ghelooven dat
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wy onse zielen van Adam hebben door voortteelinghe. Soo moet ghy nu sulcks
bewijsen, by aldien ghy dese aengeboren verderffenisse wilt bewijsen. Want soo ghy
dat niet en bewijst, hoe suldy moghen bewijsen dat onse zielen hare quaetheyt ende
verdorvenheydt van Adam erven? condy dit niet bewijsen, soo ghy oock niet en
vermeught, (Immers eenighe uwer Doctoren leeren self, soo voor is be16toont, dat
wy onse zielen van Adam niet en hebben door voortteelinghe) hoe suldy bewijsen 161.Cap.5.f.3
dat die sondelijckheydt ende 'tquade eenigh van beyden deelen des menschen, swijghe
den gheheelen mensch wert aengheboren?
17.
U segghen van dat het lichaem als een instrument misbruyckt wort, en bewijst
immers niet altoos dat het sondigh ende quaet gheboren soude zijn. Want het werdt
niet misbruyckt voor dat de ziele comt tot redens ghebruyck, tot verkiesen, begheeren,
willen ende sondighen. Dits langhe na de gheboorte. Soo is dan noch in allen gevalle
den vleesche ofte lichame die mismaecktheyt ende oneere (veele minder quaedtheydt
of sonde) niet aengheboren: maer al langhe na de gheboorte daer in gheworden door
der zielen eygen sonde ende misbruyck. Wat mach dit nu voorderen tot u
voorghenomen bewijsinghe vande aengheboren quaetheydt ofte sondelijckheyt?
ymmers wie merckt niet uyt sulck u eyghen segghen noodtlijck te moeten volghen,
dat sulcks niemandt en wordt aengheboren?
18.
Hoe luydt dat oock, dat ghy het goede vleesch wilt schulde of straf op legghen,
om dat het namaels vande ziele wert misbruyckt? wie mach u hier inne doch
ghelooven? niemandt, dan die ghelooft dat het brood strafbaer ende schuldigh werdt
om dat vele luyden dat misbruycken door gulsigheydt. Wie mach de goede Harpe
beschuldigen om 'tqualijck spelen vanden onconstighen Harpslagher? het aenbeeldt
ende den hamer om dat daer op ende mede afgoden worden ghesmedet? den beker
om dat daer inne venijn werdt gheschoncken? of het snelle paerdt om dat die
onverstandighe Rijder sich selven daer met den hals af rijdet niemant die eenigh
verstant heeft. Soodanige ghelijckenissen op dese sake selve, comen uyten ouden
Uaderen (op datmens my voor gheen nieuwigheyt toe en schrijve) soo ick betoont
hebbe int boecxken dat des menschen sichtbaer vleech veele werdt misbruyckt, maer
dat het selve nemmermeer en sondight.
19.
Eyntlijck, nadien het vleesch of lichaem dat wy alle ontwijfelijc hebben van Adam
goedt is, soo ghy selve bekent: nadien
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mede dit selve vleesch als een instrument misbruyckt wordt vande ziele na dat het
al is gheboren, soo uwe eyghen woorden niet duysterlijck met brenghen, ende
niemandt en mach loochenen: ende wy die ziele misbruyckster van 'tgoede aengeboren
vleesch, niet metten vleesche en hebben17 van Adam, soo Besa ende Bullingher leeren:
17
soo volght noodtsakelijck dat wy van Adam niet quaets en erven, ende dat dese
1.Lib.5.f.4
spreucke in questie om des vleeschs aengheboren quaedtheyt te bewijsen, soo
onwijsselijck wert misbruyckt: datmen oock uyt dese misbruyckte spreucke selve
het contrarie crachtelijck mach bewijsen, te weten dat het vleesch 'twelck wy van
Adam hebben goet is ende u vreemde so[n]de daer mede vernielt wordt, soo nu in
'tghene voorschreven staet vast is bewesen. Alle 'tselve dencke ick nu oock te bewijsen
in de spreucke Christi vande wedergeboorte, mede by den uwen niet min
onbescheydelijck dan dickmael tot het bewijs van dese vreemde sonde misbruyckt.

Dat vierde Capittel.
Ten zy dan dat yemandt herboren worde uyten watere ende gheest, soo
en mach hy niet in gaen int Rijcke Godes. Ioan.3.5.
1.
DEse uwe opinie vande aengheboren verdorvenheyt ende quaetheydt pooghtmen
hier met te bewijsen aldus: Alle wat herboren moet worden, soomen sal inne gaen
int Rijcke Godes, moet qualijck gheboren zijn, dit laet ick alles toe. Alle menschen
natuerlijck uyt Adam ghesproten moeten herboren worden, sullen sy inne gaen in't
Rijcke Godes, (dit mach ick soo niet toelaten) soo volght nu nootsakelijck dat alle
menschen natuerlijck uyt Adam ghesproten, qualijck gheboren zijn. Dit ist bewijs
met dese spreucke.
2.
Dat ick het tweede lidt van dese bewijsreden niet en mach toelaten, heeft de18se
18
oorsake: Alle wat de Heere spreeckt vande bejaerden menschen, die selve door
Iac.1.15.
heur sondighen een quade gheboorte in hen hebben ghebracht, ende midtsdien nu
als qualijck gheboren zijnde en wedergheboorte behoeven: en wert gheensins
ghesproken vande onnoosele zuyghelinghen, hen selve noch niet door sondighen
verdorven hebbende. Die woorden vande wedergheboorte in questie en sprack Godt
niet tot ende vande onbejaerde kinderkens: maer tot ende vanden bejaerden Nicodemo
ende sijns ghelijcken nu selve al ghesondight hebbende, ende mitsdien in een quade
gheboorte stekende: sodanighe bejaerden sondaren ende niet onnoosele kinderkens
noemt de H. Schrift niet na die uyterlijcke natuerlijcke, maer na de innerlijcke
sondelijcke geboorte kinderen des * mistrouwens, des † ongheloofs, deser ‡ werelt,
des * ongherechtigheydts, des † boosheyts, des ‡ toorns, des * vervloeckings, of der *Ephes.2.2
†

Col.3.6.
Luc.16.8.
*
Psal.88.23
†
Mat.13.38.
‡
Ephes.2.3.
*
2.Pet.2.14.
‡
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hellen. Waer leestmen sulcks van alle Adams afcomst, of van alle onbejaerde
kinderkens gheschreven te zijn, nerghens. Wilmen hier aen, men sal moeten allen †Matt.23.15.
kinderkens stervende, sonder metten watere ghedoopt te zijn, buyten Godes Rijcke
sluyten ende eeuwelijck verdoemen: Ia oock sulcke kinderkens der gheloovighen
selve. Of wilmen dit laetste niet lijden, maer die segghen in moeders lichaem
geheylight te zijn (soo ghyluyden oock seght) om oock een van der gheloovighen
ouderen willen, soo moetmen lijden dat oock alle die kinderen van Adam ende Eva
als van twee gheloovighe ouderen ghecomen wesende, geheylight zijn in heure
moeders lichaem, ende midtsdien opentlijck wederspreken dese quade of sondighe
gheboorte ende vreemde sonde.
3.
Maer of men u luyden noch al, teghen alle d'ommestanden ende eyghentlijcke
meyninge Christi van desen spreucke, toeliet de selve ghesproken te zijn van allen
menschen: wat salmen dan met dese volghreden, met clare texte, doch connen
bewijsen tot dese aengeboren quaetheyt? dat alle menschen sondigh, quaedt ende
verdorven van Adam gheboren worden? geen ding minder. Segdy tot my. Ghy bekent
selve hier voor dat het gheen dat herboren moet worden, qualijck is gheboren. Recht,
dat stemme ick noch toe, maer ghyluyden moet my wederomme oock toestemmen,
dat het gene 'twelck niet en behoeft herboren te worden, niet qualijck en is ghebooren.
4.
Dat dese wedergheboorte hier ter werelt in yemanden gheschiet is, moetmen my
mede toestaen, of men moet segghen dat gheen mensche op aerden met waerheydt
tot Godt den Uader mach seg19ghen Abba Vader. Men moet my mede bekennen,
19
nadien sulcke kinderen Godes niet na den lichaem herboren zijn, dat die
Rom.8.15.
wedergheboorte geschiet na der zielen ende niet na den lichame. Soo en behoeven
wy dan oock niet herboren te worden na den lichame. So en zijn wy dan oock niet
qualijck gheboren na den lichame. Na den lichame zijn wy van Adam, ende niet na
der zielen soo voor betoont is. Nadien wy dan niet qualijck gheboren en zijn nae den
lichaem, 'twelck wy ontwijfelijck van Adam hebben: soo blijckt hier uyt
onwedersprekelijck datter gheen quaedt, verderf, noch sondelijckheydt van Adam
op ons gheerft ofte ons aengheboren mach wesen. Want na 'tgheen wy van Adam
hebben, te weten 'tlichaem, behoeftmen niet, maer na 'tgheen wy van Adam niet en
hebben, te weten die ziele, behoeftmen ymmers inden jarighen die wedergheboorte.
Soo blijckt nu dese spreucke opentlijck te strecken niet tot bevestinghe van dese
vreemde sonde daer toe ghyse invoert: maer plat tot vernielinghe van dien, ende
midtsdien by den uwen niet voorsichtelijck misbruyckt.
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Dat vijfde Capittel.
Maer Adam leefde 130. Iaren, ende wan een sone na sijnen beelde ende
ghelijckenisse, ende naemde sijnen name Seth. Genes.5.3.
1.
TOt bewijs dat uyten val onser eersten ouderen onse nature soo is verdorven, dat
wy alle in sonden ontfanghen ende gheboren worden, vindtmen (seght ghyluyden) 202.ant.xvj.
opten randt des Catechismi ten eersten dese spreucke Genes.5.3. Hier teghen was by
my gheseydt, dese spreucke van gheenre weerden te zijn, om sulcke uwe leere te
bevestigen, maer dat sy daer teghen dient: te weten, nadien Adam, als hy Seth wan,
self was gheloovigh, bekeert ende ghebetert. Dat Seth (na u luyder leere) als tot een
beelde Adams ghewonnen zijnde gheloovigh ende bekeert was ghewonne. Mijn
bewijsinghe staet alsoo:
20

2.
Wan Adam Seth na sijnen beelde, soo was Seth gewonnen na 'tbeelde Adams voor
of na sijnen valle. Niet voor sijnen valle na u luyder eyghen verstant. Ergo na sijnen
valle. Was Adam dan Seth na sijnen beelde, soo was dat na Adams beelde terstont
na sijnen valle voor sijn bekeeringhe, dats voor den tijt dat hy Seth wan: of na Adams
bekeeringhe na sijnen beelde soo hy was als hy Seth teelde. Hier waerdy benaut ende
merckte wel dat dit laetste moeste zijn, ende mitsdien oock dat Seth was ghewonnen
na 'tbeelde Adams, als hy was gheloovigh bekeert ende ghebetert: 'twelck linierecht
het platte contrarie is van ghewonnen te21 zijn ongheloovigh, verkeert, jae arch ende
21
boos. Daerom laet ghy voorts desen spreucke van Seth varen, ende bekent
j.Ant. pag xvj.
ghylieden daer opentlijck, dat uwe leere vande erfsonde met dese spreucke Gen.5.3.
niet vastelijck en can bewesen worden, ende dat ghy u daerom niet die spreucke niet
en wilt behelpen. Daer machmen nu sien hoe vastelijck men mach betrouwen die
getuyghnissen die u Catechismus inne voert, tot bewijs van dese uwe leere: maer
hoe soudet ghy dese uwe leere vastelijck met dese spreucke moghen bewijsen, nadien
uyt het gheen hier voor gesien is, alreede blijckt dat het recht contrarie van dese uwe
leere (na u maniere van bewijsen self in desen) vastelijck wert bewesen uyt dese uwe
inghevoerde spreucke selve?
3.
Omme u nu uyt dese bestrickinge te moghen ontwerren, soeckt ghy een uytcomste,
mede aen allen hoecken u benomen22zijnde. Dat Adam als hy Seth wan, gheloovigh
22
was, bekent ghyluyden self, ende en moget ooc niet ontkennen. Maer, segdy,
Siet 2.vj.4.
Adams gheloove en was niet vast. Waer met bewijsdy nu sulck u segghen? mette
Heylighe Schrift? die seydt sulcks nerghens. Waer met dan? Datter vele gheloovighen
worden bevonden inde Heylighe Schrift die noch onvast ende s[w]ack waren inden
gheloove. Dunckt u dat al een vaste bewijsinghe? sy staet alsoo: Soodanigh als
'tgheloof van eenighe geloovigen is gheweest, soodanigh is 'tgheloove van alle
gheloovighen. Het ghe23loove der Apostelen (voor den Pincxterdagh) oock van een
man ende vande Galateren en was niet vast, ende waren nochtans gheloovighen. 23Mat.8.26. Matt.9.24
Soo blijckt nu dat het gheloove van Adam als mede een gheloovighe zijnde niet Gal.5.16.
vast en was. Is dat niet u bewijsinghe? bruyckt jae misbruyckt ghy daer toe niet die
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inghevoerde spreucken? is dat niet opentlijck a particulari geargumenteert? lieve
seght doch, wat is dat anders geseyt dan aldus: So eenighe vande Apostelen waren,
so waren sy alle. Iudas een Apostel was een verrader. Soo waren dan oock alle die
Apostelen verraders. Ende noch[,] soo't geloove van eenige geloovigen sijn geweest,
soo ist gheloove van alle gheloovighen, eeniger gelovigen gheloof is onvast gheweest.
Ergo is oock aller gheloovighen gheloove, ende daer onder oock 'tgheloove des
gheloovighen Abrahams onvast gheweest. Mach oock een geloovigh mensche sulcke
uwe vreemde bewijsingen ghelooven? Uoorwaer die niet, die 'tsegghen der Heylighe
Schrift ghelooft boven menschen segghen. Want die seydt wel uytdruckelijck dat
Abrahams gheloove * volmaeckt was.
*

Iac.2.22.

4.
Maer of ick dese uwe so openbare quade bewijsinghe noch al voor goet aenname
(dat ick doch niet en vermach) wat suldy daer met uytrichten tot wederleg mijnre
voorschreven bewijsinghen? niet altoos. Want ons gheschille en is hier niet of Adam
hadde een onvast of cleyn, dan vast ende groot gheloof: Neen, maer of Adam een
waerachtigh dan een valsch gheloof hadde. Seghdy een valsch gheloove: soo seghdy
onrecht als ghy selve seght dat hy gheloovigh, jae herboren was. Want dit seghdy
self van Adam. Was hy dan gheloovigh, soo hadde hy immers een waerachtigh
gheloof, al waer't noch maer soo cleyn gheweest als een mostaertzadeken.
5.
U Calvinus schrijft dat alle gheloovi24ghe heyligh is. Immers ghyluyden selve
bekent in u halve antwoorde, dat Adam aen Christum geloovende door desselvens 24Com. Eph.1.1. pag.79. pag.
63.
gheest wederboren ende vernieut is, een verlicht verstant ende goeden wille of
gheneghentheyt heeft ghecreghen ende met Gode versoent is gheweest. Doch voeghdy
hier by dat hy noch niet volcomentlijck vande verdorvenheyt sijnder naturen verlost
is gheweest. Welaen laet ons dat soo nemen. Soo vraghe ick hier over wat zijde ghy
desen nu gheloovighen Adam wilt stellen? by den gheloovighen of ongheloovighen?
by den heylighen of sondaren? by den verlichten of duysterlinghen? by den
goetwillighen by die een goede gheneghentheydt hebben, by die versoent zijn met
Gode, by den herborene ende vernieude menschen: of by den quaetwillighen, by die
gheneghen zijn ten quaden, by den kinderen des toorns, by den onherboorne ende
oude menschen?
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6.
Neemt hier keure. Steldy hem by den ongheloovighen: soo bekent ghedoolt te
hebben daer in dat ghy hem gheloovigh hebt ghenoemt. Steldy hem dan by den
gheloovighen ende d'andere soodanigh zijnde als ghy selve seght Adam te zijn
geweest: soo moet immers Seth ghewonnen zijn gheweest na 'tbeelde Adams soo hy
doe was: hoe mach dan noch Seth anders ghewonnen zijn gheweest dan geloovigh,
goetwilligh, ten goeden gheneghen, herboren ende vernieut? is Seth soodanigh
gheboren, die selve een sone Adams ende aldernaest aenden wortel selve was: hoe
salmen u moghen ghelooven int segghen dat Seth ende alle menschen soo sondigh,
verkeert, quaedt ende verdorven, jae verdoemelijck gheboren worden? Siet nu of
dese spreucke van Seth tot bewijs van sulcken quade geboorte inne gevoert, self niet
ontwijfelijck en bewijst die onwaerheydt van sulcke uwe aengheboren quaetheydt.

Dat seste Capittel.
Die ongheloovighe man is gheheylighet deur die gheloovige vrouwe, ende
die ongheloovighe vrouwe is gheheylighet deur de gheloovige man, anders
souden uwe kinderen onreyn zijn, maer nu zijn sy heyligh. 1.Cor.7.14.
1.
GHy Predicanten stelt dese spreucke in u eerste schrift tot bewijs vande vreemde
25
sonde, schulde ende straffe, gheleghen inde aengeborene quaetheydt der zielen,
Pag.36. ende 37.
soo ghy die leert. Hier op seghdy alsoo: wat onreynigheydt, sullen wy hier verstaen
den kinderen toegeeyghent te werden, dan de welcke uyt de natuerlijcke gheboorte
is, ende die sy van haren ouderen erven? Wy en weten den Kinderen gheen ander
onreynigheydt toe te schrijven. Ende terstondt daer na sprekende vander gheloovighen
kinderen seghdy: Want wy worden uyt ghenade inden bloede Christi gereynight ende
door den heylighen Gheest gheheylighet, ende dat oock selfs in moeders lichaem.
Dat zijn uwe beyder woorden self.
25

2.
Met dese uwe woorden stemdy oock toe Calvini opinie op Mattheum, Dat door't
26
geloove van elck gheloovige, die ghenade Godes sich voortstreckt op heure
Harm. Matt 9.2.
kinderen ende kindts kinderen, immers oock al voor heure gheboorten, 'twelck plaetse
heeft inde cleyne kinderkens, welcker jonckheydt noch niet bequaem en is 'tgheloove
te ontfanghen. Dat zijn Calvijns woorden.
26

3.
Of ghyluyden dat woordt heyligh, alhier (by velen verstaen voor echtelijck) na
des Apostels meyninge beduyt, dan niet, en wil ick niet seer ondersoecken: doch
moet ick hier ter loop soo vele aenwijsen, dat uyt sulcke u luyder duydinghe van't
woordt heyligh, een soo hatelijcken, als nootsakelijcken leelijckheyt soude moeten
volgen. Want dan soude sulck ongeloovige man of vrou, sonder selfs te gelooven,
alleen door een anders gheloove moghen worden heyligh ende reyn, ende (dat volght)
saligh. Dit strijdt opentlijck teghen die woorden ons Heeren: Wie niet ghelooft27 sal
27

Marc.16.16.
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verdoemt zijn. Maer des niet te min wil ick hier dese uwe glose nemen als of die
sulcks ware, ende na speuren wat daer noodtlijck uyt sal moeten volghen.
4.
Dat Adam na of int ontfanghen vande beloften geloovigh was, bekennen * Calvijn,
*
†
Instit.xj.7.10.s.1.19
Bullinger, ‡ Melanchthon, jae oock ghyluyden self mede, soo nu ghehoort is.
†
Tselve ghelooft ghyluyden altsamen mede van Eva, overmidts ghy leert dat Adam
In expostitio Ecclesiastica
ende Eva, als gheloovighen te samen representeerden die kercke Godes. Ende om Marlorati Luc. 3.38.
‡
In locis pag.204.
een hier te stellen uyt vele, seydt28 Mus[c]ulus dat Eva geloovigh was: oock ghy
28
beyde bekent ooc beyde self dat Adam ende Eva beyde gheloovigh waren.
Musculus Dusanus in
Gen.4.1. &c 5.5. pag.77

5.
Dat nu die ghenade Godes gheopenbaert inden doot Christi ende inde crachte sijns
hooghdierbaren bloets haer niet minder ghestreckt en heeft te rugghe aenden eersten
toe, als voorwaerts uyte aenden laetsten mensche, betuyghen meest alle uwe Leeraren,
ende onder die selve oock Cal. (Harm. Luc.1.68.) ende de voornoemde Musculus
wel treffelijck in locis suis de redemptione generis humani. Immers ghy beyde selve
bekent, dat door't29 gheloof ende bekeeringhe Adams ende Eve gheschiedt is: dat
29
henluyden hare sonde ende overtredinghe niet gheschaedt en heeft totter
ij. of hal. ant.77.
verdoemenisse. Dat zijn uwe woorden. Soo zijn sy dan beyde, te weten Adam ende
Eva als gheloovighen, oock deelachtigh gheweest die cracht des doodts Christi.
6.
Laet ons nu uyt dese voorseydt twee saken besluyten aldus: Alle kinderen der
gheloovigen (welcke kinderen oock altsamen self heyligh zijn, Cal. Comment. Ephe.
1.1.) alwaer maer een van beyden ouderen gheloovigh, zijn van aenbeginne of vanden
eersten mensche af inden bloede Christi ghereynight ende door den H. Gheest
geheylicht van de onreynigheydt die uyte natuerlijcke gheboorte is, ende dat oock
selfs in moeders lichaem. Caim, Abel ende Seth waren kinderen vanden Adam ende
Eva, twee geloovighe ouderen. So blijckt nu vastelijck dat oock Caim selve, met
Abel ende Seth in den bloede Christi ghereynight ende door den H. Gheest gheheylight
zijn gheweest, vande onreynigheyt die uyte natuerlijcke gheboorte is, ende dat oock
self in moeders (dat is in Eve) lichame.
7.
Dat besluyt volght soo noodtsakelijck uyt het voorseydt u luyder segghen, dat ick
niet en can gheloove[n] dat ghy 'tselve sult moghen bestaen te wederspreken. Want
is u luyder voorseydt segghen waerheyt vanden kinderen ghecomen van maer een
van beyde gheloovighe ouderen: het sal ghewisselijck oock moeten waer zijn inden
kinderen ghecomen van twee ouderen die beyde gheloovigh zijn, soo ghyluyden
selve seght dat Adam ende Eva waren.

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

ccccxcvj.r
8.
Seght nu vrunden, mochte Seth alsoo gheheylight zijnde in sijn moeders lichaem,
oock een beelde zijn van een sondighe ende besmette vader? of mach voorts eenigh
mensche ghenaemt worden die niet en is voort gecomen van dese geloovige Adam
ende Eva? hoe moghen dan noch eenighe menschen een sondighe of besmette
gheboorte van Adam ofte Eva aenerven?
9.
Schrijft ghyluyden niet selve dat Adam bekeert, ja oock herboren was? seyt Godt
niet opentlijck dat hy niet en wil des sondaren doot, maer dat hy sich bekeere ende 30Pag.77. Ezec.33.11
leve, jae oock dat hy metten berouwenden van hare quaden oock self sich wil laten
berouwen van 'tquade dat hy hen ghe31dacht hadde te doene? wie mach dat loochenen?
31
Soo meughdy selve segghende dat Adam sich bekeert hadde jae herboren was,
Iere.18.8, 9.10, 26.3.13.etc.
oock niet loochenen dat Adam berou hadde van sijn quaet. Wie mach dan loochenen,
sonder Godes woordt self te loochenen, dat Godt niet meer en wilde het gedreygde
verderf ende doot Adams? Hielt Godt dan, sich sulck ghedreyghde straffe latende
berouwen om Adams bekeeringe ende berou[,] op van sulcke straffe, soo en mocht
die oock niet zijn in Adam selve. Was die niet in Adam, hoe mocht hy sijne kinderen
aenerven 'tghene hy self niet meer in sich en hadde?
30

10.
Ghyluyden seght selve dat Adam ende Eva beyde selve door den gheloove aen
32
Christum bevrijdt ende verlost zijn van de eeuwighe doot ende verdoemenisse.
Pag.77.
Soo en was dan gheen verdoemenisse meer in henluyden. Lieve hoe mochten sy
Seth, ick swijghe ons allen, aenerven, 'tgheen in geen van hen beyden self en was?
noch wildy ghelooft zijn in u segghen dat alle Adams afcomste om Adam den
eeuwigen doodt ende verdoemenisse nu noch is onderworpen uyter gheboorten. Maer
hoe is dit u beyder segghen over weder zijden moghelijck om te ghelooven? of mach
nu een goede boom quade vruchten voortbrenghen? u bewijs wil zijn, om dat Adam
een quade boom gheweest soude zijn, geen goede vruchten mochte, maer quade
moeste voortbrenghen: hoe sal nu dese goede boom quade vruchten mogen, jae geen
goeden moeten voortbrenghen?
32

11.
Lieve segt doch, nadien wy hier ende doorgaens onlochbaerlijck sien dat Godes
genade soo goedertierlijck vergheeft den bekeerden sondaren heure eyghen bedreven
sonden, dat hyse niet meer en ghedenckt noch en straft: wie sal van dien selven soo
ghenadighen barmhertighen ende goedertieren Godt, selve van sich self ghetuygende
dat hy den soon des vaders33 misdaet niet en doet dragen, maer dat elck sijn eyghen
33
last sal draghen, eens dencken, swijghe vermoeden, dats min dan ghelooven
Ezech.18. Galat.6.5.
moghen, dat hy des misdadighen Adam selve sij[n]en misdaedt vergeven ende
onghestraft laten, ende daer teghen desselvens onnoosele sone Seth, jae al sijn
gantsche afcomst alleen om heur vaders vergheven misdaet metten eeuwighen doode
ende verdoemenisse straffen soude? Dit leert ghyluyden, plat anders leert de H.
Schrift: Die moet ick ghelooven, ende daer uyt, midtsgaders uyt die voorseydt uwe
eygen woorden, moeten nu ontwijffelijck besluyten dat ons gheen quaet, sonde,
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verderfnisse noch verdoemenisse door Adams vergeven sonde, maer ter contrarie
niet dan reynigheydt ende heyligheyt vanden gheloovighen Adam ende Eva onse
voorouderen, vermidts die reyniginghe sijnre kinderen inden bloede Christi ende
heyliginghe door den heylighen Gheest, aengheerft ende op gecomen en mach wesen:
welck mijn besluyt contrarie u voorstel wesende niet minder vast ende seker, dan u
voorgenomen bewijs door die misbruyckte spreucke ydel, nul ende van gheender
waerden en is.

Dat sevenste Capittel.
In sonden ben ick gheboren, ende in sonden heeft mijn moeder my
ontfanghen. Psal.51.7.
1.
DIts nu wel de voorneemlijckste spreucke die ghy mette uwen meest ghewoon
zijt voort te halen tot bewijs vande aengeboren sondelijckheyt, soo ghyluyden die
leert. Daer toe haddet ghy oock inne gevoert die spreucke Moysi Genes.5.3. van
Seths geboorte hier voor Cap.v. ghehandelt. Waer op ick onder anderen oock hadde
geseyt, dat also Moyses daer niet een woort en roert vande verdorvenheyt der naturen,
Adams ofte Seths, ghyluyden sulcke uwe vreemde of erfsonde daer met niet vastelijck
(dit heeftmen nu oock hier voor mogen sien) en cont bewijsen: twelck ghy oock selve
hebt bekent in u eerste ende ooc tweede schrift.
2.
Op dit voortbrenghen van desen spreucke Davids voorseydt, hadde ick mede
geseyt, dat sy niet en conde dienen tot bewijs van dese uwe erfsonde: overmits daer
inden text, noch inder selver ommestanden (noch inden heelen Psalm, jae oock niet
in alle die 150. Psalmen te samen) van Adam, vele min vande erfsonde of verderf
der naturen, niet met een eenigh uytghedruckt woordt en wort vermaent.
3.
Dit mijn seggen houdt ghyluyden voor een gheheel kintsche reden. Merckt ghy
dan niet dat ick sulcks oock mach seggen van u Calvino, jae oock van u luyden selve?
of zijt ghy onghewoon te gebruycken dese woordekens? Christus heeft hier wat
anders voor: Paulus handelt hier van sulcks niet: Iohannes hevet ooge op een ander
sake: met desghelijcks meer. Om u een of twee plaetsen aen te wijsen (uyt duysent
anderen) soo meughdy sien Cal. Comment. Matth.25.35.Ec. Ende ghy selve in uwe
halve antwoorde pagina 136.Ec. ende ondersoeckt believet u, wie sulcks doet met
wettigher oorsake, daer na meughdy oordeelen of ghy sulck mijn doen met rechter
oorsaken meught bespotten voor kindisch: ende sulck doen teghen reden, in u luyden
voor manlijcke wijsheyt behoort te prijsen.
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4.
Alsoo houde ick die voorseydt mijne reden even soo crachtigh om te betoonen dat
ghy met dese spreucke Davids uwe aengheboren sonderlijckheydt niet een hayrken
vaster en meught bewijsen, dan ghy selve bekendt te moghen mette voorschreven
spreucke van Seths gheboorte.
5.
Want wie dese spreucke Davids met opmercken leest, die sal daer vinden, niet
alleen een woordt niet van Adams sonde,34 maer veel van Davids eyghen sonde. Daer
leestmen van beginne af: roeyt uyt mijne overtredinge, wascht my noch meer van 34Psal.51.3.4.5.6.7.
mijn misdaedt, reynight my van mijn sonde. Want ick bekenne mijne overtredinghe,
ende en vergeet mijn sonden nimmermeer, dy alleen heb ick ghesondight ende voor
dy heb ick quaet ghedaen etc. Daer volght voorts die spreucke, in sonden ben ick
gheboren etc.
6.
Waer is hier een eenigh woort van Adams sonde? Hy en seyt hier nergens Adam
of die nature heeft ghesondight. Oock niet dat die verdorven nature hem heeft doen
sondighen. Maer hy spreeckt doorgaens, mijn sonde, mijn overtredinghe, ick hebbe
quaet ghedaen, ick hebbe ghesondight. Met wat verwe machmen nu alle sulcks op
Adam trecken of op Adams sonde, of sondighen?
7.
Was't Adams sonde ende werck, so en mocht het Davids sonde noch werck niet
wesen. Of seyt David segghende sulcks sijn sonde ende werck te wesen, daer aen
onwaerheydt? Is dat, wie mach hem in sijn ander seggen gelooven? seyt hy waerheydt,
soo ist sijn niet Adams sonde, quaetheydt ende werck. David wert dan door sijn
eyghen werck ende sonde een sondaer, ende geenssins door Adams werck ende
sonde.
8.
Hier seytmen dat het Davids eyghen sonde ende werck is, niet om dat David voor
sijn geboorte gesondight of yet quaets gewrocht hadde: maer om dat David die
sondelijckheydt vande sonde Adams ende Adams quaet ghewrocht werck of
verderffenisse in sich hadde, ende dat die in hem was. Soo doende so[u]det oock
mijn werck of mijn sonde moghen ghenaemt worden, of yemant my buyten mijn wil
ende werck een ongeneselijcke wonde in mijn lijf hadde gheslaghen, om dat ick die
wonde in mijn lijf hadde: maer wie soude sulcks moghen verstaen waerachtigh te
wesen? Maer want ick hier af wil handelen int derde boeck, laet ick nu meer handelen
int derde boeck, laet ick nu meer daer af te spreken, ende come opten woorden, in
sonden ben ick gheboren etc.
9.
Uoorts sietmen opentlijck dat David daer spreeckt van een sonde, van een misdaet
ende een overtredinge: so en spreeckt hy nu niet, maer van velen, in sonden seyt hy,
niet in sonde, ben ick gheboren, in sonden heeft mijn moeder my ontfanghen. Daerop
hadde ick verclaert, dat sulcks niet en mocht gheduydet worden op Adams sonde die
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maer een is. Hier op antwoordt ghyluyden dat de Heer by wijlen een selve meyninghe
uytspreeckt met die woorden sonde ende sonden: ende voorts dat eenighe texten
houden, niet in sonden maer in sonde. Op't eerste staet te mercken dat die Ioden, daer
af Christus sulcx sprack, inder waerheydt veel sonden hadden, ende daeromme oock
wel een sonde: maer so ist hier niet, van Adams eene sonde leestmen, niet van vele.
Hier op duydet ghy dat woort sonden, dat veel sonden zijn ende dat niet met recht.
10.
Daer ghy oock segt dat sommighe texten houden, in sonde: mach wel zijn, maer
weets niet, dan alleen vande text Calvini. Dit weet ick, ende daer by ooc dat sijn
onpartijdigheydt soo cleyn was, dat hy wel wat dorste op sijn eyghen hant vertalen,
om dat sulcke sijne oversettinghe best diende om sijnre partijen meyninghe te
krencken, so hy wel uytdruckelijck doet (behalven andere passagien dat hy't mach
ghedaen hebben) int twaelfde verset van't eerste capittel Ioannis. Dus en heeft sijne
oversettinge by my niet vele geloofs, soo mede niet een of twee andere nieuwen
(moghelijck in sulcke vryheyt sijne navolghers) by u luyden hier voortghebracht.
Noch veel min die Geneefsche oversettin35ghe houdende die woorden in sondelijcken
35
zade, ende alderminste die daer in sijn rijmen heeft derren stellen, in erfsonde
Pag.101. 107
heeft mijn moeder Ec. Wilmen die vrymoedigheydt voorts aen ghebruycken int
oversetten: wat sullen wy ten laetsten hebb[e]n voor een Bybele.
11.
Daer teghen houden meest alle d'andere texten, daer onder oock zijn die Surichsche,
item Melanchthons, jae Augustini, met meest der ouderen Uaderen allegatien dese
spreucx, niet in sonde, maer in sonden. Hier op segdy datter noyt tot heuren tijden
yemandt hier inne onderscheyt en hadde ghemaeckt. Rechts of die Uaderen ende
oversetters noyt en hadden ghelesen dese woorden Pauli: Maer die be36loften zijn tot
36
Abraham gheseydt ende sijnen zade, hy en seydt niet ende inden zaden, als in
Galat.3.16.
velen: maer als in eenen, ende uwen zade welck is Christus. Want sy daer by wel
hebben konnen verstaen die kracht van den onderscheyde van een ende vele.
Ghemerckt men dien onderscheydt niet en mach wech nemen, sonder die hooghnutte
bewijsreden by Paulum daer inne ghebruyckt, om te thoonen dat Christus is het
beloofde zaedt, ydel, onnut ende Sophistijck te maecken. Maer dese mijne allegatie,
dat d'Apostel op sulcke wijse daer argumenteerde, als ick hier doe met desen
onderscheydt tusschen een ende veel, gady al swijghende voorby. Soo en sie ick
noch die voorschreven mijn bewijsreden niet te zijn wederleyt.
12.
By my was ooc gemaeckt onderscheyt, tusschen in sonden, of sondigh gheboren
te zijn. Hier uyt betoonde ick, dat ghy al schoon bewijsende dat David na den lichame
in sonden was gheboren van sijne lijflijcke moeder: daer uyt dan noch niet en meught
bewijsen, dat David sondigh was gheboren, 'twelck ghy uyt dese sijne
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woorden onderstaet te doene. Ghy merckte swarigheyt, ende ontkende die soo kenlijck
onderscheydt. Die verclaerde ick mette gelijckenisse eens menschen die van blinde
ouderen, ende midtsdien in blindtheyt is gheboren: sonder nochtans self daeromme
blint gheboren te zijn. Sulcks dat, ghelijck het wat anders is in blintheyt, of blint,
alsoo oock wat anders is in sonden of sondigh te zijn gheboren.
13.
Hier seghdy dat hy arm werdt gheboren die in armoede werdt gheboren, willende
daer met mijn ghelijckenisse vernielen. Neen, d'armoede is buyten, maer de blintheyt
ende sondelijckheyt zijn in den mensche. 'Teen int lijf, 'tander inde ziele. Oock mach
yemant in armoede arm gheboren worden, die in d'oogheblick van sijn gheboorte
ende terstondt daer aen door erffenisse of anders daer nae rijck wort, ende dan
verdwijnt sijn voorgaende armoede ganschelick: maer mach oock yemant terstont
ja int gantsche leven van de sondelijckheyt of blintheyt hem also aengeboren zijnde,
sonder miraculen, deughtlijck of siende worden? dat wederspreeckt ghy. Laet yemandt
gheboren worden van een moeder welcke door sotte liefde haer redelijckheyt ('tooghe
der zielen) gantschelijck heeft verloren: sal daer uyt volghen dat die vrucht oock
onredelijck is gheboren? die onderscheyt staet dan noch vast, als niet eens te recht
aenghevochten zijnde. David seyt, in sonden heeft mijn moeder my gheboren: maer
seyt hy sondigh heeft mijn moeder my gheboren? vryelijck neen. Nadien men nu
mach geboren worden in sonden, sonder sondigh gheboren te worden: soo en meughdy
met dese spreucke niet bewijsen dat David self (veel min wy allen) sondigh was
gheboren.
14.
Hier na seghdy, dat David hier belijt, niet sijner ouderen, maer sijn eyghen sonden.
Soo ist oock. Sulcks houdt oock de text selve. Wat onderscheyt (seghdy) is hier dan,
van in sonden, of sondigh gheboren te worden? seer groot onderscheyt. Want het
ontfanghen ende baren in sonden is een werck des moeders: maer sondigh ontfanghen
ende geboren te worden is des vruchts aengheboren ghedaente, 'twelck een lijden is
ende geen werck. So soude (seghdy) dan noch David niet hem self, maer sijn moeder
beschuldigen. Also, By aldien ick dit verstont, soo ghy doet, niet ick, ghesproken te
zijn van een lijflijcke gheboorte. Maer hier is mijn verstant recht anders. Want ick
houdet voor de gheboorte, eens sondaers, te weten daer David een sondaer was
gheboren, ende dit door die sonde in hem. Wie was in David moeder vande sonde?
Niet Da37vids lijflijcke moeder, ghemerckt de sonde een onlijflijcke sone is: maer
37
een onlijflijcke moeder in David, namentlijck sijn quade begheerte. Dese hadde
Iac.1.15.
dan David door sijn bewillinghe ontfanghen, dese hadde in David selve die sonde
gheboren ende dese was die rechte baermoeder in David selve van Davids sonde,
door welcke sonde David een sondaer was, dit is oock die moeder die van David met
dese woorden, in sonden Ec. werdt beschuldight. Alsoo beschuldight David hier hem
selve of het bewilligen van sijne quade begheerlijckheydt, ende niet sijn lichamelijcke
moeder, veele minder Adam. Want David (soo wel als Chrysostomus) verstondt, dat
niemandt en werdt ghequetst dan van hem selve. Dat ick desen handel altijdt verstaen
hebbe van soodanighen inwendighe gheboorte der sonden, hebdy wel ghemerckt,
ende sal noch hier na blijcken. Dus en bestricken my dese uwe spinnerachsche stricken
niet: mijn onderscheyt na de lijflijcke gheboort[e] (daer op ghy dit qualijck buyght)
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in sonden of sondigh gheboren te worden, blijft noch soo groot als vast, ende blijckt
oock mitsdien u voorghenomen bewijs van d'aengheboren sondelijckheyt uyt desen
spreucke onvast, ydel ende gantsch nul.
15.
Ons ghevoelen is (seghdy) dat Da38vid hier bekent een sondelijcke gheboorte (het
mijn mede als hier naest voor) waer na hy (David) uyt sijn moeder sondigh ende 38Triplijc.100.c.
verdorven is gheboren ende ter werelt ghebracht. Staet ons dit eenmael toe, siet dan
oft wy hier uyt die erfsonde ende natuerlijcke verdorvenheydt niet en sullen connen
b[e]sluyten, comen wy dan te cort, soo meught ghy segghen dat dese text ons niet
en dient.
16.
Dats gheseyt, staet ons toe al dat wy segghen, ende wy sullen besluyten al dat wy
willen. Soude dat heeten u opinie met Schrifture bevestighen? Neen dat suldy eer
wenschen dan verwerven. So39 wenschte Augustinus, dat hy met sijn wenschen
d'opinie vande voortteelinghe der zielen waerachtigh mochte maecken. Segt doch 39Epist.25.
mannen: wat is dat doch anders gheseyt, dan wy en connent mette Schrift niet
bewijsen, dat ons dese text wel dient, maer laet ghy't ons toe, soo sullen wy't u
bewijsen: lieve, oft ick nu, om u vyantschap te vermijden, t'uwer begeerte teghen de
waerheyt u sulcke uwe glose toestondt, soudy dat in my oock moghen prijsen? hoe
mach ick oock sulcks u seggen, so langhe ghy't niet en vermeught te bewijsen,
eenighsins to[e]staen of prijsen? vermeughdy't dan oock self te bewijsen, wat behoefdy
mijns toestaens of en hebdy gheen vermoghen om 'tghene waerheyt is, te bewijse[n]:
al waer't schoon dat ick met mijn duysenden die teghen stonden? Dat David na de
voorschreven innerlijcke ende onlijflijcke moeder, namentlijck na sijn quade begheerte
sondigh ende verdorven is gheboren, houde ick voor waerheyt, ende stae u dat toe,
ghy en moghet oock niet loochenen dat sulcks noch daghelijcx inden menschen
geschiet, sonder opentlijck den Gheest der waerheyt sulcks naecktelijck betuyghende
door d'Apostel sanct Iacob, te loochenen: besluyt daer nu eenmael uyte (condy) uwe
erfsonde ende natuerlijcke verdorvenheyt, soo ghy die leert, waerachtelijck te wesen.
17.
Dese mijne meyninghe vande innerlijc
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ke geboorte der sonden, (niet jeghenstaen40de sy door die gantsche Schrifture wordt
betuyght) bespot ghyluyden soetelijc, noemende de selve Coornherts meyninghe, 40Eriplijck 114.
die oock wel (seghdy) soo mach gheh[ee]ten werden, ghemerckt niemant voor hem
sulck een gheestelijck verstandt hier op gedroomt heeft, ten waer dan Bernardus
Ochinus. Hoe soude men doch, ofmen't daer op toe leyde, ydeler ende onnutter glose
connen by brenghen, als dese is? wy weten nauwelijcx of wy een woordt maken
willen tot wederlegginghe vande selve. Want wy laten ons duncken datse van alle
verstandighe bespot sal worden. Dat zijn uwe woorden. Na de welcke een weynigh
ghyluyden noch schrijft als volght: Wanneer ghy voorgenomen hadt met Gode te
spotten, soo soudt ghy't niet rustigher connen doen, als hier gheschiet, Ec. Siet daer
uwe rethorijckelijcke const van spotten, daer inne ghy wel abelijck na volcht uwe
spottelijcke Meesters tot Geneven, die nimmermeer meer benaut en zijn, dan als sy
dese uwe konstgens voorthalen: daer is niet lichtelijcker dan dit te beantwoorden,
ten is gheen antwoordens waerdich. Men sal mijnder spotten dat ick mijn tijdt late
in't beantwoorden van sulcke spotlijcke ende kindtsche dinghen Ec. want sy dan zijn
t'eynden raedts ende behoeven die verachtelijcke bloemkens. Soo ghy hier mede op
mijne meyninge oock van dese navolgende inghevoerde spreucke[n] Davids: die sal
ick hier in't corte stellen, mette eyndelijcke oorsaken waer toe. Ende daer by suldy
oock licht moghen sien, dat ghy soo soetelijck bespot, niet Coornherts, maer oock
Augustijns meyninghe opte selve spreucken.
18.
Doch moet hier eerst soo vele gheseyt worden, dat ick vande letterlijcken sinne
in desen niet en ben gheweken, sonder noodtdrang van grove ongheschicktheyden
die dese text nu in geschille zijnde met brengt, alsmen die wil verstaen na de letter:
vraechdy welcke? ick sal segghen ende het blijckt onlochbaerlijck, dat alsmen dese
spreucke Davids soo na den letter, als ghy die duydet, wil verstaen voor Davids ware
meyninghe: soo sullen moeten openbaerlijck loghen zijn niet twee oft drye, maer
wel hondert clare spreucken [m]aecktelijck met brenghende dat God elck oordeelt
na sijn eyghen wercken, dat niemant een anders last en sal draghen (te weten straf
van sondelijckheydt of verdoemenisse na der zielen) maer dat elck sijn eyghen last
sal draghen, met meer andere derghelijcke ware ende clare sententien. Daer teghen
sal dan moeten waerachtich zijn, dat Godes verholen rechtvaerdicheyt strijdigh is
teghen sijne rechtvaerdicheyt ons door sijnen heylighen Gheest inde Godtlijcke
Schrift verclaert, dat Godt dubbelt, valsch ende loghenachtigh is, met vele meer
andere derghelijcke soo schandelijcke stucken van Gode. Dat der selven ghedachten
alleenlijck, een grouwel souden wesen voor allen Godtvreesenden menschen.
Midtsgaders noch veele grove ongheschicktheyden die in desen Psalmist selve souden
moeten blijcken, daer af ick een of twee maer terstont wil voort halen. Of nu alle dat
saecks ghenoegh is dan niet, om niet vast te staen op soodanighen letterlijcken woort,
maer daer af te gaen tot eenigh gheestelijck verstandt, of tot aenwijsinghe dat sulcks
hier oneyghentlijck is ghesproken: gheve ick te bedencken den lesers vande
aenwijsinghe hier af recht (mijns oordeels) ghedaen by Augustinum, die ghyluyden,
oock41 selve opentlijck ghebruyckt in u hooftgheschille vande woorden Christi, Hoc
est corpus meum. Sulcks dat ghy hier inne mijnder oock niet en meught bespotten, 41De doctr. Chr.
lib.3.cap.15.16.

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

sonder oock u self ende Augustinum als sulcks self ghehanteert ende gheleert
hebbende, te bespotten.
19.
Ick wilde bewijsen dat David hier sprack niet van een lijflijcke, maer van42 een
gheestelijcke gheboorte. Daer toe voerde ick inne ghelijcke maniere van spreuken, 42David spreect van een
gheestelijcke gheboorte.
diemen oock noodtlijck (soo icks houde) moet verstaen van gheestelijcke
gheboorten: soomen niet in grove ende openbare ongheschicktheyden en wilde vallen.
Welcke? datmen anders soude43 moeten segghen, dat kinderkens vander jeught af,
eer sy goet of quaedt verstaen, na den Heere verlanghen, opten Heere hopen, ende 43Psal.70.5.
sich vander gheboorten af opten Heere verlaten: datmen Gode dancket van wonderlijck
(dat moeste, na de44se uwe leere sondelijck zijn) ghemaeckt te wesen: Item dat die
44
kinderkens die noch gaen noch spreken en connen, van moeders lijve aen dolen
Psal.138.14.
ende loghenspreken Ec. Dit alle meyne ick saken te zijn diemen immers soo weynigh
(als u Hoc est) mach letterlijck verstaen, sonder den Psalmist spottelijck te maken,
voor alle die hem lesen. Immers wie moet niet voor spottelijck oordeelen, u
vergehaelde ghecromde ende ghedraeyde glosen, die ghyluyden na der letter hier op
poocht te duyden?
20.
Behalven alle sulcks was metten voorseyde spreucken by my by ghebracht, mijn
meyninge dese: Na den Heere te verlangen daer op te hopen, ende sich daer op te
verlaten, zijn buyten alle twijfele goede vruch45ten, dese goede vruchten zijn oock
45
gewisse getuygen van een goede boom, na de leere Christi selve. Soodanigen
Mat.7.17.
goeden boom was dan David selve (na sijns selfs tuygnisse) van sijn moeders lijve
of van sijn gheboorte af. Was nu David sondigh ende midtsdien quaet gheboren, jae
met een ghenegentheyt om Gode ende sijnen Naesten te haten, so ghylieden ende
oock u Catechismus opentlijck leeren, ende midsdien van sijn geboorte af een quade
boom: hoe ist moghelijck dat die quade boom soo goede vruchten conde draghen?
of liegt David hier in't een of in't ander sijn46 segghen? of lieght die waerheyt
segghende, dat een quade boom gheen goede, [n]och een goede boom gheen quade 46Mat.7.18.
vruchten en mach draghen? dat suldy gheen van beyden segghen. Nochtans moet
ghy een van beyden segghen, nadien ghy wilt segghen, dat alle sulcks n[a] den letter,
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soo die luydet, verstaen moet worden, want nadien ghy dit in sonden ghebooren te
worden, verstaet lichamelijck: waerom oock niet dese deughtlijckheden van moeders
lijve af? of sal't segghen vande quade gheboorte meer rechts hebben om waerachtigh
te zijn, dan 'tsegghen van47de goede gheboorte? of mochte David teffens een soo
quaden ende soo goeden boom wesen, ende twee contrarie Heeren teffens dienen 47Mat.6.24.
ende vruchten draghen? De recht Heere seyt hier toe opentlijck neen. Soo moet men
dan dese voorgemelde gheboorten Davids verstaen niet lichamelijck, maer
gheestelijck.
21.
Dit doe ick hier om oorsaecken voorseydt ende meer anderen. Ende hierom bespot
ghy mijnre soo soetelijck. Maer op dat ghy nu meught sien dat ghy hier spot[,] niet
alleen met my, maer oock met Augstino selve, immers oock met alle die Uaderen,
die na u luyder oordeel ghedoolt hebben, int gheestelijck uytlegghen der Godtlijcker
Schrifturen, wil ick hier nu stellen eenighe woorden Augustini selve. Augustinum
segghe ick ende niet Originem, Basilium Ieronimum noch d'andere, overmidts
Augustinus daer hy u schijnt toe te stemmen, boven al d'anderen by u werdt hooch
gheacht. Op dat ghy voorts aen sulck hoonlijck spotten wat minder of ten minsten
wat onsichtelijcker soudet leeren doen: ende ghy soudt moghen weten, dat die
gheestelijcke gheboorten, oock geestelijcke vaders ende moeders niet en zijn mijne
droomen, maer die wijsheydt van Augustino, vande anderen vaderen, jae vande
Gheest Godes selve inde Goddelijcke Schrifture.
22.
Nopende dat dancken van wonderlijcken ghemaeckt te wesen metten gevolge,
duydet Augustinus opten selven plaetse (Psal.138.14.15.) op een gheestelijcke
geboorte of maecksele, vande verlichtinghe sijnder duysternisse ende vande vastigheyt
ende sterckheyt der gheestelijcke ghebeenten die als crachten der zielen niet en
werden ghebroken. Opten woorden des Psalmists rechts daer voor Psal.138.13. want
ghy hebt mijne lendenen beseten ende my ontfanghen van mijne moeders lichame,
duydet Augustinus des moeders buycke te wesen het Babylonien, dat sich niet dan48
in tijdtlijcke voorspoedt ende teghenspoet en can verblijden noch bedroeven. Daer 48Pal.1.15.
noemt hy Pauli moeder, van welcks lichaem Godt hem hadde afghesondert, de
Synagoge te zijn.
23.
Die woorden des Psalmists, O ellendi49ge dochter van Babylonien: Saligh is hy
die vergheldet die vergeldinge die du ons hebst vergolden. saligh is hy die dijne
kinderen neemt ende mortert die aenden steenclip, leydt Augustinus uyte aldus:
24.
Wat heeft ons dit Babylonien gedaen? dat hebben wy nu ghesonghen inden Psalm:
Der Godtloosen woorden hebben teghen ons d'overhandt ghenomen. Want als wy
gheboren zijn, soo vindt ons dese werelts verw[e]rringhe, ende heeft ons noch
kinderkens wesende verstickt in ydele opinien der verscheyden dolinghe. Daer wordt
gheboren een kindt, dat een burgher tot Ierusalem sal wesen, ende nu al een burgher
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Psal.136.8.

is inde Predesti50natie. Maer daerentusschen is hy voor een tijdt ghevanghen, als hy
leert lief hebben, 'tghene hem sijne ouders hebben inne gheblasen. Sy onderwijsen 50Sonde comet in ons door
ons navolghen van quade
ende leeren hem gierigheydt, rooverije, daghelijcksche logenen, verscheyden
leeringhe ende exempelen.
diensten der afgoden ende der Duyvelen &c. Volght noch:
25.
Wat sal desen noch een kint wesende ende met een teedere ziel der ouderen doen
aenmerckende, doch anders doen, dan navolgen 'tghene hy henlieden heeft sien
doen? Soo heeft dan Babylonien vervolght ons noch kinderkens wesende. Maer Godt
heeft ons nu groot wesende sijn kennisse ghegheven, op dat wy niet en souden
navolghen onser ouderen dolinghen &c. Volght noch daer na:
26.
Wat vergeldinghe sullen [s]y (die jonghelinghen) haer nu verghelden? die sy ons
heeft vergolden. Laet haer kinderkens nu wederomme ghemortert worden ende
sterven. Wie zijn dese kinderkens van Babylonien? die eerstgheboorne quade
begheerlijckheyden. Daer zijnder oock die met d'oude begheerlijckheydt twisten. Als
die begheerlijckheydt werdt gheboren, eer die quade ghewoonte haer sterck maeckt
teghen dy, is sy noch een cleyn kindeken. Op dat dan die quade begheerlijckheydt
niet en crijghe die cracht des quaden ghewoonheydts, soo slaetse stucken. Maer
vreesdy datse gheslaghen zijnde niet en soude sterven: soo slaetse teghen den steen.
Maer die steen is Christus.
27.
Opten spreucke dat die sondaren van moeders lijve aen ghedoolt ende logen51tael
ghesproken hebben, heeft Augustinus wel merckende qualijck te luyden, dat sulcke 51Psal.57.4.
cleyne kinderkens, die noch gaen noch spreken en connen, dolen of lieghen souden,
alle sulcks mede beduyt op een gheestelijcke quade gheboorte, te weten vanden
lichame der kercken, uyte welcke de ketteren dolen ende loghenspreken.
28.
Soo beduyt Augustinus oock die woor52den: want als mijn vader ende mijn moeder
52
my hebben verlaten, heeft my de Heere opghenomen: op een gheestelijcke
Psal.26.10.
gheboorte in deser wijsen: Behalven oock die twee ouderen, van welcker vleesche
wy zijn geboren, te weten van een vader die een man, ende van een moeder die een
vrou is, als van Adam ende Eve: soo hebben wy noch een ander vader ende moeder,
of wy hebbense veel eer ghehadt. Die vader na der werelt, is de Duyvel, ende was
onse vader als wy noch ongheloovigh waren. Want tot den ongeloovighen seyt de
Heere: Ghy zijt uyten vader den Duyvel. Is dese de vader aller Godtloosen, die daer
werckt inde kinderen des ongheloofs, wie is de moeder? dat is eenrehande stadt
Babylonien ghenaemt &c. Volght: soo erlate ons dan onse vader ende onse moeder.
De Duyvel verlate ons. Volgh: Soo verlate ons dan onse vader ende onse moeder.
De Duyvel verlate ons. De stadt van Babylonien verlate ons, de Heere neme ons aen
om te,
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vertroosten met tijdlijcke, ende saligh te maken met eeuwighe dinghen.
29.
Siet daer nu vrunden, maer een cleyn deelken ghestelt uyten eenighen Augustino
van sulcke gheestelijcke gheboorte ende gheestelijcke ouderen. Nu condy licht
mercken wat ick al hoopwerck meer van sulcks, niet alleen uyt Augustino ende den
vaderen sijns tijts, maer oock die lange jaren voor hem zijn gheweest, soude connen
voorthalen, die, daerse u dienen, soo hooch gheacht worden: doch en stelle ick hier
sulcks niet om uyt Augustino yet te bewijsen, maer om u spot van my op hem te
wijsen indien sulck sijn doen spottelijck is. Ende geve u hier mede te bedencken of
de voorschreven mijne meyninghe oock nieu is? of Coornherts droom alleen is? of
Augustinus by u oock recht ghelesen is? ende of sulck u bespotten Augustini u luste
is? immers hier voor 2.iiij.2. hebdy aen een cleyn monsterken wel connen mercken
dat ick dese gheestelijcke gheboorten niet en behoeve te halen uyten vaderen, maer
dat de Heylige Schrift selve my een groote menighte ghetuyghnissen daer van can
uyt leveren.
30.
Daer hebdy eensdeels Augustini glosen.53 Welcke zijn nu u luyder glosen? dat
David van sijnre moeders borsten opten Heere hoopten, dat beteeckent (seghdy) 53Vreemde ende harde
dat de Heere sijnre sorghe droegh als hy gheboren werdt. Is dat al bequamelijck glosen der Predicanten
van Davids werck van hopen in een lijden van besorght te worden verdraeyt? daer
seghdy mede dinghen als vyer ende water met malcanderen bestaende. Vraeghdy
welcke? dat (seghdy) die zuygelingen op Gode wel hopen ende betrouwen aen heur
moeders borsten, sonder gheneyghtheydt te hebben tot het ware goedt. Lieve seght
doch wat is hopen doch anders, dan een hertelijck verlanghen ende gheneyghtheyt,
om 'tghehoopte te verwerven? is nu Godt het ware goet selve (dit suldy immers niet
loochenen) hoe mogen die zuyghelinghen hopen op Gode, sonder geneyghtheyt te
hebben tot Gode die daer is het ware goet? of machmen teffens gheneyght zijn tot
Godt ende op Godt hopen, ende oock gesamentlijck geneyght zijn (dit seghdy van
alle menschen in u Catechismo) om Gode te haten? niet min onbescheydelijck gaet
ghyluyden oock te wercke met u w[o]nderlijcke gedraeyde ende vreemde glosen op
d'ander spreucken uyten Psalmen, by my ten eynde voorschreven voortgebracht: soo
datse my vervelen hier altsamen te stellen als niet dan onnutte tijdtquistinge ende
niet verhalens waerdigh wesende.
31.
Beroerende nu die spreucke by my inne ghevoert uyt Iob, die houdt na d'oude54
54
oversettinghe alsoo: Uan mijnre kindtscheyt af is met my opgewassen die
Iob.31.18.
barmhertigheyt, ende sy is met my voortghecomen uyt mijne moeders lichame. Hier
vindy u benaut, ende soeckt eerst u uytvlucht inde verscheydenheyt vande
oversettinghe, maer dat al te vergeefs. Want hoe ghy't buyght, draeyt of cromt, u is
inde wege die daetlijcke barmhertigheyt, met oock die woorden: van moeders lijve
aen. Want die wercken vande barmhertigheyt blijcken daer menighvuldelijck.
Uermagh oock een eerstgheboren kindeken die wercken te doene? Nu en wildy hier
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niet aen die allegorie (twelck u nochtans Augustinus in sulcken noodt leert55 doen)
ghemerckt ghy't u schaemt, als die sulcks in anderen oock hier selve in my, lachtert 55De Doctr. Christ.
ende besopt. Alsoo neemdy ten laetsten u toevlucht tot u nieuwe allegorie vermomt lib.3.c.15.16.
onder den name der rethorijckelijcke figuren ende oneygentlijcke wijsen van spreken,
als dat zijn Methaphora, Metonomia, Synechdoche, Hyperbole Ec. by u luyden
doorgaens ghebruyckt inde plaetse van uwe hatelijcke vyandinne die allegorie, ende
seght dat hier oneygentlijck wert ghesproken, te weten Hyperbolice, dats met een
overvloeyende maniere van spreken.
32.
Voorwaer, m[a]nnen, als u toeghelaten ware nae u lust soodanighe glooskens te
ghebruyc[k]en soo en behoeft ghy niet altoos meer te bearbeyden om d'uytleggin56
ghen der Godtlijcker Schrift aen uwen hoofden te binden: om 'twelcke ghyluyden 56Gloseringe der Predic.
den Catholijcken doorgaens soo schamperlijcken scheldet. Want dan hebdyse van
self, om alles na u goedtduncken te duyden, door dese uwe constgens al verworven.
Wat sal u dan meer inden weghe moghen zijn? Brenghtmen u teghen een spreucke
met gheestelijcke uytlegginghe, soo salmen die plat na den letter: maer is sy na den
letter teghen u, men salse Metonimice Hyperbolice Ec. moeten verstaen.
33.
Ghyluyden hoopt (soo ghy seght) dat57 ick op dese spreucke Iobs, soodanighen
ge[e]stelijcken gheboorte niet en verdichte, als opte boven ghemelde spreucken. 57Triplijc.122.t.
Want (seghdy) dat verstant soude al te grof zijn. Welaen, laet my die spreucke Iobs
na den ouden text letterlijck teghen u invoeren, om te hooren of u verstant scherp
genoegh sal zijn om dat te wederlegghen, ende soude dan daerom daer uyt mogen
argumenteren alsoo.
34.
Soodanige deughde als uyt heur moeders lichaem brenghen die kinderen der
Heydenen, van welcker gheloovigheydt of Godt vruchtigheydt men niet en leest,
brenghen oock met sich uyt heur moeders lichame niet alleen die kinderen van alle
Heydenen, maer oock die kinderen van alle gheloovighe, ende midtsdien die kinderen
van alle menschen. Iob wesende een kint van Heydenen, van welcker geloovigheyt
of Godtvruchtigheyt men niet en leest, bracht met sich uyt sijn moeders lijve die
salighmakende deughde van barmhertigheydt. Soo volght nu dat alder menschen
kinderen met sich brenghen uyt heur moeders lichame die salighmakende deughde
van barmhertigheydt. Dat is nu ghesyllogismiseert op u eygen wijse, soo ghy doet
opten spreucke Davids: In sonden etc.
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35.
Hier sie dy desen text Iobs rondelijc na den letter inne ghevoert, ende daer uyt
besloten na u eyghen wijse van doen, die ghy houdt voor goet. Seght nu behaeght u
dat besluyt? geen dingh minder. Want daer met laghe gantschelijck vervallen eerst
u Catechismale leere, dat alle menschen gheneyght zijn om Gode ende hare Naesten
te haten. Gemerckt barmhertigheyt totten Naesten voorcomt uy liefde tot Gode. Mach
hy gheneyght zijn om Gode te haten die hem lief heeft uyter naturen? mach hy
gheneyght zijn om sijnen Naesten te haten, die uyter naturen barmhertigh is tot sijnen
Naesten? Neen waerlijck: dit onverstant soude veel te grof zijn. Voorts soude oock
daer door grontlijck moeten verdwijnen u luyder58 leere vande aengheboren jae oock
58
vande byblijvende sonderlijckheydt soo ghy die leert. Gemerckt die liefde ende
Rom.13.8.10. Gal.6.2.
Col.3.14.Matth.25.34.35.
barmhertigheydt totten Naesten in sulcker wijse selve zijn die vervullinghe der
gheboden Godes: dat alleen die barmhertige vanden barmhertigen Rechter int laetste
oordeel saligh sullen gheoordeelt worden.
36.
Hier en sal u verstandt nu selve niet toe stemmen desen spreucke Iobs na den letter
selve (soo ghy 't wilt met Davids spreucke in questie) naeckt inne ghevoert zijnde.
Ghy en stemt sulcks oock niet toe, want ghyluyden wel merckt datmen dan rechtelijck
daer uytmach bewijsen 'tghene voorschreven is. Maer wat recht hebt ghyluyden meer
om te weygheren het beduyden van desen spreucke Iobs na den letter, dan ick heb
om te weygheren sulck59 u beduyden vande spreucke Davids na den letter? men siet
immers hier opentlijck u toevlucht te zijn een uwer voorschreven Rethorijckelijcke 59Predicanten allegoriseren
constgens. Dit is (seghdy) ghesproken hyperbolici: dat is met een oneyghentlijcke self
ende overvloeyende maniere van spreken. Hoe datte? 'tis (segdy) dat hy niet een jaer
of twee herwaerts, maer seer vroegh ende van joncx op den weesen gonst toe
ghedraghen heeft, ende die altijdt seer troostelijck is gheweest: Hier uyt canmen dan
met gheenen schijn besluyten, dat Iob die deught aenghebo60ren is: maer wel dat hy
60
van sijnder jonckheyt af deur den Gheest Godts wederboren is gheweest, waer
Criplijck. pag.122.
deur hy den weesen lief ghehadt heeft. Dats daer nu u glose, uwe allegorie, jae u
spleetgen om uyt te sluypen vande lettersche sinne: die u daer mishaeght om dat sy
opentlijck strijdigh is teghen uwe leere in desen.
37.
Welaen, laet my nu mede hier gheoorloft zijn dat selve recht op desen spreucke
Davids in gheschille staende te gebruyck[e]n teghen u soo wel als ghy't doet jegen
my ('twelck soo behoort ende my toestaet.) Hoe suldy dan varen met dit u letterlijck
verstant op desen spreucke, van in sonden ontfanghen ende gheboren te worden? dit
rekent ghy voor sondigh ontfanghen ende gheboren te worden, ende dit opentlijck
teghen het alghemeen verstant der Heyliger Schrifturen. Ende sulck mijn ongetwijfelt
recht ghebruyckende, sal ick segghen alsoo ghy hier voor hebt gheseydt van Iob.
38.
Daer spreeckt David hyperbolici, dats oneyghentlijck ende met een overvloeyende
maniere van spreken. Uraeghdy [m]y oock hier hoe datte? ick sal mede segghen, dat
David daer wil segghen dat hy niet een jaer of twee herwaerts, maer seer vroegh ende
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van joncx op sonde heeft gepleecht ende sondigh gheweest is. Ende dat hy van joncx
op den vroukens gonste toe ghedraghen heeft ende altijt tot byslapen gheneyght is
gheweest. Hier uyt en canmen (sal ick oock dan voorts segghen) met gheenen schijn
besluyten, dat de sonde David aengheboren is, maer wel dat van sijnder jonckheyt
af door sijn begeerlijckheydt die sonde in hem geboren is geweest, ende dat hy alsoo
na den inwendighen mensche in sonden, jae sondigh is gheboren geweest, waer deur
hy het overspel lief heeft ghehadt.
39.
Ende hier toe sal niet alleen dienen het ghetuygh Eliabs, Davids oudtste broeders,
die hem van joncx op ghekent hebbende van David tot David seyde: Ick kenne dijn
hoovaerigheyt ende die boos61heyt dijns herten: Maer oock mede die spreucke Moysis
61
by u (daerse u schijnt te dienen) dickmael qualijck inghevoert, ende houdende,
1.Reg.17.28. Gen.8.21.
dat die sinne ende gedachte des menschelijcken herte ten quaden is gheneghen van
sijn (niet gheboorte maer) jonghelingschap aen. Lieve seght nu: suldy dese mijne
(oock hyperbolische) glose op ghelijcke sake, hier oock willen toelaten? ick houde
wel neen. Nochtans is dese mijne glose op dese Davids, als die voorschreven uwe
glose op Iobs spreucke, van eender aerdt ende gelijcke goedt. Wie gheeft u nu meerder
rechts jeghen my, dan my tegen u in sulck gloseren?
40.
Daer meughdy nu sien uwe nieuwe meesterschappe opte uytlegghinghen der
Heyligher Schrifturen, die ghy u self al te haestelijck aenneemt, ende allen anderen
beneemt. Maer noch en mach u in allen gevalle dese uwe hyperbolische glose niet
altoos helpen, gemerckt ghy wanende te springhen uyten ketel in't vuyr valt, ende
dat dubbeltfout. Want dese uwe glose beneemt u d'allegatie voorts aen vande laetst
voorschreven spreucke Moysis tot bewijs vande aengheboren quaetheydt, daer toe
ghy die pleeght te misbruycken: ende sy doet u vervallen opte gheestelijcke kintscheyt,
die ghy in my poocht te berispen, als een grof onverstant. Sulcks dat daer mede
verdwijnt alle die resterende schijn, om met desen spreucke Davids te betuyghen dat
yemant, oock hy selve, sondigh gheboren soude wesen. Beyde dese stucken wil ick
nu bewijsen so claer dat ghy't wel sult mogen verstaen, wildy: ende so vast dat ghyse
niet en sult mogen wederspreken, al wilde ghy.
41.
Eerst belanghende die spreucke Moysis62 voorseydt wert van meest alle uwe
Doctoren
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Gen.8.21.

ccccc.v
misbruyckt tot bewijs van de aengeboren63 sondelijckheyt, jae oock van u luyden
selve t[o]t my. Daer toe misbruyckt die oock (om uyten hoope een te noemen)
uwe Petrus Martyr. Laet ons nu [o]ndersoecken of ghyluyden na dese uwe boven
verhaelde eyghen glosen dese spreucke Gen. 8.2.1. voorts aen oock meer sonder
beschaemtheydt meught innevoeren tot bewijs van dese uwe aengeboren
s[o]ndelijckheyt. Daer toe ick segghe aldus:

Duylijck der Delf. Pred.
pag.41. Pet. Mar.
loc.com.clas.2.loc.1.f.2.

42.
Is 'tghene den menschen niet aengeb[o]ren 'twelc de Heylige Schrift selve betuyght
dat hy doet van moeders lijve af, jae dat met hem comt uyt moeders lichame: veele
minder machmen allen menschen segghen aengheboren te zijn, 'tgheen de Heylighe
Schrift seyt, dat sy nu al Ionghelinghen zijnde toe zijn gheneghen. Het goede dat de
Heylige Schrift hier selve ghetuyght dat Iob heeft ghedaen van sijnes moeders lijve
af, jae dat met Iob uyt sijn moeders lichame is ghecomen, seght ghyluyden hier self
dat Iob niet aengheboren is gheweest, maer dat hy't seer vroegh heeft ghedaen ende
ghehanteert. Ueele minder machmen dan oock be[s]luyten dat die quade
gheneghentheydt die Moysis hier schrijft in allen menschen te zijn van dat sy
Ionghelinghen zijn, daerom allen menschen aengeboren soude zijn gheweest. Daer
siedy nu u hyperbolische allegorien teghen u selfs ghebruyckt. Waer dan niet eens
tijt dat ghyluyden ophi[e]lt vande Heylighe Schrift teghen dese uwe eyghen manier
vande selve uyt te legghen, soo groflijck meer te misbruycken? jae dat meer is, ick
sal hier segghe[n] alsoo: Is dat allen menschen aengheboren, daer toe alle menschen
van der jonckheyt af zijn geneghen, of sy schoon noch ontberen inder kintscheydt,
die middelen omme sulcks in twerck te moghen brenghen: s[o]o was Iob die
barmhertigheyt aengeboren, alhoewel hy in sijne kintscheyt die middelen noch niet
en hadde om die barmhertigheyt te oeffenen. Is dit dan oock aldus, t'welc nootlijck
uyt u eyghen wijse van argumenteren moet volghen, soo was Job het goede, te weten
die deught vande salighe barmhertigheyt (dats wel verde van quaet, sonde ende hate)
aengheboren. Is dan oock Iob een Heyden gheen sonde maer deughde aengheboren,
soo werdt ooc geender Heydenen, veel minder Christenen kinderen, sonde
aengheboren, maer wel deughde. Wat mensche ter werelt wert dan sonde
aengheboren? Dats ghe[...]egh hier vande spreucke Moysis.
43.
Soo ende niet anders gaet het u hier mede mette spreucke Davids in questie
beroerende die gheestelijcke kintscheyt by u hier voren ghemeldet, daer ghy 'tselve,
soo sulcks mijn verstant ware, voor een al te grof verstandt soudet achten. Ghyluyden
merckt ymmers in die voorschreven uwe glose op Iobs spreucke selve wel, dat u die
noodt, (niet jeghenstaende al u ghesochte hulpe aen die hyperbolische sluypgaten)
des niet jeghenstaende daer noch dwingt u te behelpen met een gheestelijcke gheboorte
of wedergheboorte, so dat ghy seght dat Job na die selve, ende niet na sijn lijfs
gheboorte, sulcke barmhertigheyt dadelijck hanteerde.
44.
Laet my nu mede toe (maer wie mach't my weygeren? ymmers ghyluyden geensins)
dat ick alsoo oock teghen u segghe vande spreucke Davids, te weten, in sonden Ec.
aldus: ghelijck in Iob uyte goede gheboorte des Gheests Godes, gheboren was, die
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deughde van barmhertigheyt, alsoo is mede in David uyte quade gheboorte vande
begeerlijckheydt des vleeschs, geboren die sonde van't overspel. Suldy hier oock
moghen segghen dat ick op Davids spreucke yet anders segghe vande sonde, dan
ghyluyden selve op Iobs spreucke seght vande deughde? is dit nu in my een grof
onverstant: 'tselve en sal in u gheen scherp verstandt moghen wesen. Wildy hier noch
niet aen, maer al weder segghen, dat David na den lichamelijcke gheboorte sondighe
was geboren: so lijdt oock datmen seyt dat de Heyden Iob na den lichame deughdelijc
was gheboren. Kiest welck van beyden ghy wilt: noch moet dese uwe opinie vande
aengheb[o]ren sondelijckheyt daer henen zijghen, vervallen ende verdwijnen. Want
ist soo dat die sonderlijcke gheboorte in David, als die deughdelijcke gheboorte in
Iob gheestelijck is: soo en meughdy met dese spreucke Davids geen aengeboren
sondelijcheyt altoos bewijsen. Maer geschieden dan oock die beyde, soo in Iob als
in David lichamelijck: hoe suldy die aengeboren sondelijcheyt bewijsen te zijn in
alle menschen: als dan claerlijck blijckt dat Iob een Heyden ende buyten Abrahams
verbondt zijnde, na den lichame deughdelijck was gheboren?
45.
Laet ons nu vande voorseydt spreucke Iobs by toeval tot hier toe ghehandelt zijnde,
wederkeeren tot Davids woorden: In sonden ben ic geboren Ec. Als hier nu wesende
ons eygentlijck voornemen om af te handelen. U luyder besluytreden uyt dit exempel
Davids staet in sich selve alsoo: Soodanigh als gheweest is die gheboorte Davids uyt
sondighen ouderen, soodanigh is die gheboorte alder menschen, die uyt sondighen
ouderen zijn gheboren. David is uyt sondighen ouderen in sonden, of sondigh (dits
met u luyden alleens) gheboren. Ergo al die uyt sondighen ouderen geboren worden,
die worden in sonden of sondigh gheboren.
46.
Dat stelt ghyluyden als een vast argument. Niet (soo ghy seght) uyt het particulier,
tot het generael: maer als uyt het particulier tot wat dat speciaelder soude zijn (soo
ghy my wilt vroedtmaken) dan het generael, rechts of daer noch wat speciaelder
mochte zijn, dan het individuum. Maer bestaet eens een speciem te noemen van
David, Coninck van Istrael, ende laet ons sien wat daer spreciaelder mach zijn dan
dese David die by Bersabea sliep. Dits u onmoghelijck. So argumenteerdy hier van
specie ab Genus, dats van David tot allen menschen Welaen, Laets ons alsoo noch
nemen, ende
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lijdt dan mede wat ick daer tegen met gelijcke maniere van bewijsighe mach besluyten,
te weten 'tghene volght:
47.
Soodanigh als die gheboorte Iosie is gheweest uyt sondighen ouderen, soodanigh
is die gheboorte van alle menschen die uyt sondighen ouderen zijn gheboren. Iosias
is uyt sondighen ouderen sooda64nigh gheboren, dat hy van sijnre jonckheyt af dede
dat den Heere behaeghde sonder ter rechter of ter slincker hant af te wijcken. Ergo 644.Reg.22.2
alle die uyt sondighen ouderen werden geboren, worden sodanigh gheboren, dat sy
van heure jonckheydt af doen dat den Heere behaecht, sonder ter rechter of ter slincker
hant af te wijcken.
48.
Wat vindy ongelijcks in dit argument van Iosia, met dat u argument van David?
dat dees sondigh gheboren was, ende d'ander eerst deughtlijck werde tot sijn acht
jaren? waer met bewijsdy datte? Welaen, laet my u dit al mede toegeven, te weten
dat dit spruytgen (namentlijck Iosias) uyt een quade wortel (te weten quade of sondige
ouders) soodanigh was gesproten: dat hy nochtans maer acht jaren ghewassen zijnde,
ghedragen heeft die goede ende salighe vruchte van heyligheyt of ghehoorsaemheydt
Godes: moet daer uyt dan noch niet ghelijck wel nootsakelijck volghen (na de
voorschreven uwe wijse van bewijsinghe) dat alle menschen uyt sondighen ouderen
gheboren, tot heur acht jaren ghecomen zijnde, moeten draghen die salighe vruchten
van heyligheyt ende gehoorsaemheyt Godes? dit en meughdy niet benemen, ende
dit strijdt opentlijck teghen uwe leere vande erfsonde. Oock blijckt dit uyt uwe eyghen
maniere van argumenteren, by u hier in dese spreucke Davids selve ghebruyckt.
Immers opte selve wijse mach ick even crachtelijck (als ghy hier van David bestaet)
bewijsen, jae hebt nu al bewesen dat alle menschen ter werelt met sich brengen uyt
heur moeders lichame die heylsame deughde van bermhertigheydt. Waer blijft nu
hier dese aengheboren ghenegentheyt om God ende den Naesten te haten?
49.
Soo siedy nu dat ghy u selven verwert in uwe eyghen bewijsredenen, in sulcker
voeghen dat sy selve aen allen canten teghen u opinie, die ghy poocht te bewijsen,
opentlijck strijden ende die self vernielen: ende dit noch al, ofmen u al schoon toelie
dat alle menschen niemant uytghenomen van sondighen ouderen werden gheboren.
Maer wie mach u dat toelaten? ghyluyden selve niet. Of maeckt ghy gheen
onderscheyt tusschen Sondaren en de Heylighen? segdy niet selve dat die gheloovigte
heyligh werdt ghenoemt? datter onderscheydt is tusschen gheloovighen ende on65
65
derscheyt dat die kinderen oock maer van een gheloovighe vader of moeder
Duylijc. xxxvij.
comende niet onreyn maer heyligh zijn ende reyn? jae ghy voorwaer. Waer af zijn
sy reyn? vande onreynigheyt die de kinderen van heure ouderen erven? Hier af, segdy
self, zijn sy inden bloede Christi ghereynight door den Heylighen Gheest ooc selfs
inder moeders lichaem. David was van twee gheloovighe ouderen gecomen: hoe
mochte hy van die uwe erfsondelijcke onreynigheyt hebben? of streckt die cracht
van Christi doodt niet soo wel totten ouderen toe, te rugghe, als voorwaerts totten
jonghen? zijn dan der gheloovigen vruchten heyligh: souden sy oock niet selve
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heyligh zijn? of macher nu vanden onreynen wat reyns voortcomen? hier segdy self
doorgaens neen toe. Mach een quade boom gheen goede vruchten draghen: hoe
moghen hier die vruchten goet, heyligh ende reyn zijn, die uyt een quade son66dige
ende onreyne boom spruyten? mogen die tacken niet onheyligh zijn als die wortel 66Rom.11.15.
heyligh is: sal die wortel onheyligh, onreyn ende sondigh moghen zijn, daer heylighe,
reyne ende deughtlijcke tacken uyt spruyten? wie mach dat ghelooven?
50.
Ick sie u luyden met eenighe ghedraeyde texten arbeyden om allen Heyligen ende
Rechtvaerdigen noch sondaren te maken: maer dat voorwaer met soo cleyne
bescheydenheydt, als met al te groote vrymoedigheydt: soo ghy meer dan te veel
hebt moghen sien in mijn cleyn boecxken van der Christenen onderdanigheydt:
'twelck ghy u tot noch toe oock wel hebt ghewacht te wederspreken. Ick ga verby
Abel, Noë, Daniel, Iob, ende veele meer anderen Heylighen inde Heylighe Schrift
selve rechtvaerdighen ghenoemt, ende come maer op een man ende wijf Zachariam
ende Elizabeth: wie sal dese door den Heyligen Geest beyde rechtvaerdigh genaemt
voor God, als wandelende in alle die gheboden ende insettinghen des Heeren
onstraffelijck, doch derren Sondaren noemen? niemant die soodanighe clare Godltijcke
Schrifture, boven sijn eyghen goedtduncken gheloove geeft. Oock u Augustinus
selve niet, die mede tot veele plaetsen soo vlijtelijcken arbeydt om allen Heylighen
Godes tot sondaren te maken.
51.
Want Augustinus van dese heylige ou67deren Ioannis sprekende seyt also:
67
Daeromme zijn sy, broeders, saligh den welcken in deser tijdt gheen schult en
Serm.de secti.de.S. Ioan.
wroeght, gheen misdaedt en wondt. Gantsch saligh waren dese, den welcken noyt Baptista
Ser.3.Tom.10.26.5.6.
eenighe berispinghe en mochte aenroeren. Wandelende, seyt hy, in alle die
gheboden ende rechten des Heeren sonder berispinghe. Was haer kindtscheydt, was
haer jonckheydt, was haer bejaertheydt sonder berispingen, daer nochtans aldermeest
berispinghe plach te wesen? was haer begin sulcx, hoedanigh mocht haer eynde
wesen?
52.
Dat seydt Augustinus vande twee heylighe ouderen Sancts Ioans. Ia de Heylighe
Schrift self tuyght soo claer ende breedt van haer onsondelijckheyt. Wie mach daer
neen teghen seggen? ende oft al yemant betstont: wie niet sot zijnde, sal menschen
plat tegen die Godlijcke Schrifture gelooven? yemant besta te bewijsen die
sondelijckheydt vande heylige Elisabeth:
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[e]nde hy sal met lachterlijcke schande in sijn vermetel bestaen blijven steken.So en
mocht van Ioannes de Dooper met gheen waerheyt segghen, dat hy van sondighen
ouderen was gheboren. Soo en meught ghy Predicanten oock niet met waerheydt
segghen (of schoon noch maer ghebrake aen Ioannis heylighe ouderen alleen, ick
swijghe dat het u noch aen seer veele anderen gebreeckt) dat alle menschen van
sondighen ouderen werden gheboren. Ende daer mede valt hier noch oock al de
grondtvest van dese uwe bewijsreden uyt dit particulier exempel Davids: daer by
hier dan noch oock al blijckt hoe ydel, ongegront ende onwaerachtigh is, 'tghene ghy
uyt desen spreucke Davids pooght te bewijsen, namentlijck uwe erfsonde soo
ghyluyden die leert. Want zijn alle menschen niet uyt s[o]ndighen ouderen geboren,
als hier nu vast is gebleken, so volght dat alle menschen niet also zijn geboren als
gy seght dat David was geboren. Zijn alle menschen dan oock niet geboren als David
gheboren was, soo deught u bewijsinsinghe niet, houdende: David was in sonden
geboren: ergo so zijn alle menschen in sonden gheboren. Merckt nu een wildy, wat
ydeler ende nuller bewijsreden ghy tot een grondtvest stelt, van soo groot wichtighen
sake ende swaren ghebou, te weten deser uwer erfsonde, die dan noch is de grondtvest
uwer religien, soo die uwen oock self bekennen.
53.
Alsoo hebbe ick in desen Capitule betoont dat dese spreucke Davids niet altoos
en dient om d'aengeboren sondelijcheyt te bewijsen. Want David hier (jae in al die
Psalmen) niet een woort en vermaent van Adam, veel min van Adams sonde, straf
ende erfverderfnisse: maer spreeckt van sijne eyghen bedreven ende ghedaen sonden.
Oock mede alsoo het opentlijcken blijckt wat anders te wesen, sondigh gheboren te
werden (daer af David niet en vermaent) dan in sonden, 'twelc David opentlijck seyt.
Insghelijcx overmidts David hier soo ontwijfelijcken spreeckt vande gheestelijcke
(niet lijflijcke gheboorte) der sonden in hem voortcomende uyte quade
begheerlijckheyt baermoeder vande sonde: dat soomen dese woorden Davids verstaen
soude willen na den lettere, nootlijck veele grove ongeschickte ende valsche saken
ghelooft souden moeten worden, die dan oock noch self dese uwe leere van uwe
erfsonde grontlijck uytroeden souden: Ick hebbe oock doen blijcken dat sulcke mijne
wijse in't uytleggen der Heyligher Schrifturen niet en is spottelijck noch nieu, als by
veele ouden namentlijck oock by Augustinum, ymmers oock by de Heylighe Schrift
selve ghehanteert zijnde tot verscheyden plaetsen. Daer teghen ick betoont hebbe
dat uwe glosen op dergelijcke spreucken hart zijn, vreemt zijn ende gheensins
lijdelijck. Iae oock alsmen sulcke uwe wijse van gloseren ende argumenteren u noch
al mochte toelaten (als neen) dat dan noch daer uyt selve onlochbaerlijcken soude
blijcken dat oock alder Heydenen, swijghe Christgheloovigher kinderen, sonder
sonde, jae ter contrarien (dits al wat meer) dat dan alle menschen niemande
uytghenomen met salighmakende deughde werden gheboren. Dit alles heeftmen soo
naecktelijck als vastelijck hier voor moghen sien bewesen te zijn. Waer blijft nu hier
u gantsche aengheboren quaetheydt ende sondelijckheydt by u met uwe erfsonde
geleert? dit alles heb ick u onlochbaerlijck bewesen: ende dit is al wat meer, dan te
bewijsen dat het onderwijlen inden opganck onser ouderen feylt. dat wy onser ouderen
sonden niet deelachtigh en zijn, oock die selve niet heurder ouderen al tot Adam toe,
'twelck ick mede vastelijck sulcks niet te zijn hebbe bewesen. Nadien ghy nu selve
bekent, soo ick maer dit laetste conde bewijsen, te weten dat wy niet deelachtigh en
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zijn alle onser voorouderen sonden tot Adam toe: dat daer mede niet alleen68 'tgheen
68
ghy uyt Davids exempel wilt besluyten, maer oock u gantsche ghevoelen vande
Criplijck 107.
erfsonde, wederleydt sal wesen: Soo gheve ick u selve, oock allen onpartijdighen
Leseren te bedencken, of ghy volghens sulck u toesegghen niet en behoort soo wel
af te wijcken van dit uwe ghevoelen van der erfsonden, soo ghy die leert: als hier
wel onwedersprekelijcken blijckt, dat ick al veele meer, dan ghy van my daer toe
zijt eysschende, naecktelijck ende vastelijck bewesen hebbe. Ende scheyde midtsdien
hier nu van dese hooftpilaeren uwer erfsonden, omme te comen op't ander, namentlijck
op't vijfde Capittel totten Romeynen daer op ghyluyden oock bekent uwe erfsonde
ghestut te zijn. Daer ick dencke te ondersoecken, of dat een hayrken meer steunsel
sal moghen gheven dit u bouwilligh getimmer, dan in die voorseydt spreucke Davids
te wesen nu is ghebleken.

Dat achtste Capittel.
Roman.5.12. Daeromme ghelijck door eenen mensche de sonde inde werelt
is ghecomen ende die doodt door de sonde, alsoo is oock die doot over alle
menschen doorgegaen, ghemerckt sy alle ghesondiget hadden.
1.
SOo hier boven Pauli woorden nu staen ghestelt, hadde ick die oock verhaelt in
mijn gheschrift dat u was ghelevert. Daer op berisp69te ghyluyden my van niet
oprechtelijck gehandelt te hebben: overmidts uytlatinghe van't woordeken, ende: 69Reylijck. xxiij.
'twelck ghyluyden seyde inden text te staen in plaetse van dat woordeken, alsoo: ick
sach inden ouden Latijnschen text, vandt daer u segghen waerheyt, ende sonder te
ghedencken wat oversettinge ick in dat mijn stellen des voorseydt text ghebruyckt
hadde, schreef ick in mijn Duylijck lib.2.num.234. dese woorden: Wat mach ick in
dese beschuldiginghe anders doen, dan mijn schulde kennen? door dit u recht
berispen: den text naghesien hebbende, bevinde ick dat woordeken, ende, by my
qualijck ende t'onrecht
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uytghelaten. Dat ick hier niet omsichtelijck ghenoegh na de wichtigheydt deses
handels eyscht, ghehandelt hebbe, moet ick belijden. Maer dat ick niet oprechtelijck,
als oft met opset gheschiedt ware, daer inne ghewandelt soude hebben, en mach ick
met goeder conscientien niet bekennen. Ick sie oock niet dat my sulck uytlaten van
dat ende, eenigh voordeel of nadeel is. Dat waren mijne woorden in mijn Duylijck
aen u luyden. daer uyt ghy licht condt mercken, soo daer eenigh onpartijdigh oordeel
noch is in u luyden, hoe rondelijck ick handele, ende dat ick sonder alle bedencken
gaerne die waerheyt eere oock tot mijnre oneeren, als ick maer can mercken datmen
my te retch beschuldight. Want soo dat niet en ware gheweest, en souden my ter
navolghinghe van u luyden doorgaens geen sluypgaten ontbroken hebben om sulcke
schuldtkenninghe te ontcomen. Maer een wijle daer na, als ick (sonder op dese
geschiedenisse meer te dencken) quam te lesen inden Zurichschen text, vandt ick
die van woorde te woort (sonder dat daer dat ende staet) te houden als ick eerst wel
ghestelt hadde ende hier oock staet int hooft van desen capitule. Des ick doe verstont
dat ick de voorschreven text daer gestelt hadde niet uyte oude Latijnsche, maer uyte
Zurichsche oversettinghe. Ende wert doe oock gewaer, dat ghyluyden my van niet
oprechtelijck te handelen, niet seer oprechtelijck, oock dat ick my selve
onbedachtelijck van onbedachteydt beschuldight hadde. Want ick in't stellen vanden
voorschreven text, sonder dat woordeken, ende, oprechtelijck hadde ghedaen: ende
en condt ghy metten ouden text niet uytrechten, sonder eerst vastelijck te bewijsen,
dat die van Zurich uwe gheloovens genooten, in die heure oversettinghe niet
oprechtelijck en hebben ghehandelt.
2.
Maer of sy oprechtelijck handelende die ghewoonlijck den voorschreven text Pauli
tot bewijs van dese vreemde sonde inne voeren met achterlatinghe der woorden:
ghemerckt sy alle ghesondight hadden: helende die selve onder een by gheclampte
Ec. gheve ick anderen te oordeelen. Dan ick acht men wel met waerheyt mach
oordeelen, dat dese uwe leere vande vreemde sonde opentlijcken strijdigh is70 tegen
des Propheets clare woorden, houdende: Maer sy hebben mijn verbont gebroken 70Ose.6.7.
ghelijck als Adam, ende zijn van my afgheweken. Wat mach meerder overeen
stemmen met dese woorden Pauli: ghemerckt sy alle ghesondighet hadden? wat wil
hy hier oock doch anders seggen dan dat sy alle inden doot zijn gecomen, om
dieswillen dat sy alle ghesondighet hadden? wat meynt oock d'Apostel Iacob anders,
segghende, ende de sonde als sy volbracht is brengt sy den doot voort? zijn alle
menschen van self al door Adams sonde inden doot: hoe mach yemandt door sijn
eyghen sonde inden doot comen? of mach de gheene die nu al doodt is noch sterven?
daerom nadien Paulus hier so uytdruckelijck d'oorsake verclaert, waerom die doot
over alle menschen is doorghegaen: te weten dewijl sy alle ghesondighet hadden,
twelck heur eyghen, niet Adams, werck en is: wat soude hy doch hebben connen
segghen, dat dese uwe opinie vande vreemde sonde ende vreemde straffe (die ghy
met desen spreucke pooght te bewijsen) opentlijcker ende crachtiger teghen mocht
zijn? was die doot gecomen over alle menschen om dat sy self alle gesondighet
hadden, hoe mach dat dan zijn alleen om Adams sonde, soo ghyluyden dat leert?
3.
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Uoorts bekendy dat ghy uyt dese plaetse wel het principaelste bewijs neemt tot71
71
voorstandt der leere vande Erfsonde, segghende daer by: Indien het bevonden
Triplijck.123.c.
wert datse ons tot de selve niet dienen en can, ende anders verstaen moet worden,
alsse van ons verstaen wordt, soo sal daer mede onse principale grondt omme
ghestooten wesen. Ende dit waer het rechte ende eyghen middel, om ons ghevoelen,
indien het onghegrondt is, te wederlegghen. Maer desen uwen grondt vast
betrouwende seghdy daer by, dat sulck wederleggen van dien nimmermeer door
mijne cavillatien ende Sophisterie[n] (soo noemdy mijne schriftuerlijcke bewijsinghen)
en sal geschieden. Soo wil ick nu besoecken watter sal moghen geschieden niet door
eenighe cavillatien of Sophisterijen: maer door oprechte ende waerachtighe
bewijsinghen uyter Goddelijcker Schrifturen. Ende sult ghy ende anderen haest sien
gheschieden, 'tghene ghyluyden voor onmoghelijck wilt schijnen te houden.
4.
Ick hadde gheseydt dat ick uwe mey72ninghe vande gemeenschappe met Adam
72
ende Christo, soo ghy die op dit vijfde capittel totten Romeynen beduydet, niet
Nu.ij.237.
en mochte toestemmen, om drie treffelijcke ommestanden deser saken in dit capittel
claerlijck uyt ghedruckt: Te weten eenige73 ommestanden die met brengen ons eygen
doen, eenighe, die onghelijckheydt maken tusschen die gave ende de sonde: ende 731.2.3.
oock eenighe naecktelijck daer stellende vergelijckinghe van't eene tegen 'tander.
Uan't eerste handele ick in dat mijn gheschrifte eerst, daer na van't tweede, ende ten
laet74sten van't derde. Maer ghy die schickinghe veranderende handelt van 't laetste
eerst, te weten vande verghelijckinghe van't eene teghen 'tander by Paulum gestelt 74Gelijcheyt in Pauli
woorden over weder zijden.
inde 19. ende 18. verskens van 'tselfde vijfde cap. luydende alsoo: Want gelijck
door eens menschen onghehoorsaemheydt veele sondaren zijn gheworden: alsoo Rom.5.19.
zijn oock door des eenighen ghehoorsaemheyt veele Rechtvaerdighen gheworden.
Ende noch, daer naest voor. Daeromme ghelijck door des eenighen sonde die verdoe75
75
menisse is ghecomen over alle menschen: alsoo is oock door dese eenighen
rom.5.18.
gherechtigheydt die rechtvaerdiginge des levens ghecomen over alle menschen. In
beyde dese spreucken Pauli hadde ick gheseyt te wesen volcomen gelijckheydt over
weder zijden: soo dat sich het eene gantschelijck heeft jeghen 't ander, als het ander
teghen het eene. Want men moet bekenne, dat daer hy seydt van

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

cccccij.v
eens menschen onghehoorsaemheydt ende veele (niet alle) sondaren: Paulus daer
teghen stelt eens eenighen gehoorsaemheyt ende veele (mede niet alle)
rechtvaerdighen. Wederomme daer hy stelt verdoemenisse over alle (niet veele)
menschen door des eenighen sonde: stelt hy oock weder teghen, die
rechtvaerdighinghe des levens over alle (niet veele) menschen, door des eenighen
gherechtigheyt. Mach oock yemant, al waert oock met d'alderhooghste opset, met
meerder gelijckheyt over beyden zijden van een sake spreken?
5.
Hier uyt hadde ick besloten, overmidts die over groote gelijckheyt ten beyden
zijden in dese beyde spreucken by den Apostel soo seer voordachtelijck ghestelt,
datmen die selve geensins en mach trecken (sonder die ghewelt te doene) opte
gemeenschappe die wy met Adam hebben na de lijflijcke geboorte: ten waer men
dan over d'ander zijde wilde segghen datter veele rechtvaerdighen zijn gheworden,
door die gemeenschappe die wy met Christo hebben na de lijflijcke gheboorte. Dit
laetste en mach niemant segghen. Want niemandt na de lijflijcke gheboorte van
Christo (soo wy alle van Adam zijn) en is ghesproten. Nadien hier nu in Pauli woorden
met opset soo gheheele volcomen ghelijckheyt is ghestelt over beyden zijden: dat
het over Christi zijde niet anders te wercke en gaet, dan over Adams zijde, want
ghelijck het een, soo is het ander gheworden: soo volght uyt des Apostels woorden
nootlijck, dat ghelijck niemant door een lijflijcke afcomste van Christo en wordt
gerechtvaerdighet: alsoo mede niemandt door een lijflijcke afcomste van Adam
onrechtvaerdigh ende wordt of een sondaer: Ende dat also dese spreucken self
crachtelijck vernielen uwe opinie vande aengheboren quaetheyt ende sondelijckheyt.
6.
Sulcks hielde ick, ende sulcks moet ick noch houden, niet voor een duystere
collectie, uyt eenige overweldighde spreucken. Maer voor een crachtigh ende
waerachtigh besluyt uyten naeckten ende claren woorden des Apostels selve? wat
doet ghyluyden hier? eerdy soodanighe openbare waerheydt met toestemmende van
dien? Neen. Maer ghy bespot gantsch rethorijckelijck sulck mijn vast ende oprecht
besluyt ende seght: is dit niet een fraey fondament om een saeck van sulcken gewicht
op te timmeren? Ec. Dat zijn nu uwe bloemkens van't vercleynen uwer wedersaken
argumenten: laet ons nu hooren wat spleetgens ghy soeckt om te ontsluypen dese
uwe selfs gebouwen kercker.
7.
Het eerste deel mijns arguments, seght ghyluyden is valsch. Waer met bewijsdy't?
76
met voorthalinghe van een of twee spreucken, daer die woorden, ghelijck ende
Criplijc.125.[5].
alsoo, staen, sonder nochtans volcomen ghelijckheyt mede te brengen. Dit u segghen,
mannen, lesende, mocht ick u niet toe betrouwen soodanighe onwijsheydt, dat ghy
sulck u argumenteren self by u selve, voor oprecht meught houden. Want het soude
in sijn rechte gront moeten staen alsoo: Alle wat dese woorden, ghelijck die, alsoo
dat, niet en beteeckenen tot eenighe plaetsen inde Heylighe Schrift, dat beteeckenen
sy daer nerghens. Tot eenige plaetsen in de Heylige Schrift en beteeckenen sy niet
volcomen ghelijckheyt. Daerom en beteeckenen sy nergens inde Heylighe Schrift
volcomen gelijckheyt, ende daeromme oock hier niet inde 18. ende 19. versets van
76
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't 5.cap.totten Rom. Dat dit de rechte gront is van dese uwe bewijsreden, en meuchdy
niet ontkennen. Segt nu, soudy oock met rechten ernst sulck u argument wel pogen
staende te houden? dat mach ick niet ghelooven. Wat bewijsdy nu daer met? niet
altoos. Niet en is ons gheschille wat die woordekens op ander plaetsen in de H.
Schrift, maer wat die hier op dese plaetse by Paulum beduyden. Bestaet eens, condy,
te bewijsen datse hier onghelijckheyt beduyden, ende ghy sult wat bestaen dat ghy
self wel weet onmoghelijck om doen, daerom ghy sulcx oock wel merckende dat
niet en hebt bestaen.
8.
By Ioannem 10.8. beteeckent het woordeken, al: een groot deel, maer geensins
al: volght daer uyte dat het selve woordeken al nerghens, ende derhalven oock niet
by Ioannem 17.2. niet dan een groot deel, ende gheenssins al beteeckent? dat suldy
niet segghen soo icx achte. Siedy nu wel wat onvoorsichtighe uytsluyp van
ongelijckheydt, ghy hier voor wendet? El77waerts seydt de Heere: Want ghelijck ick
77
hebbe ghesproken, alsoo sal ick doen dese quade menichte, die teghen my
Num.14.35
opgestaen is, sy sal vergaen inde woestijne. Lieve seght nu, om dat ghy erghens een
plaetse of twee vindt daer in dese woorden, ghelijck ende alsoo, eenighe
onghelijckheydt schijnt: soudy daerom wel willen besluyten dat Godt hier den
murmurerenden ende ongheloovighen mistrouwers sijnre beloften, niet en heeft
ghedaen, soo hy hier dreyght, maer dat in die woorden Godes, ghelijck ende alsoo,
eenighe onge78lijckheyt verstaen moet worden? Iob seyt: Ghelijck het den Heere
78
ghelieft heeft geghehadt, alsoo ist gheschiedt; soudy hier inne oock wel eenighe
Iob.1.25.
onghelijckheydt willen dichten, om dat die woorden erghens wel eenighe
onghelijckheyt schij79nen inne te hebben? Christus seyt, ghelijck de wijnranck gheen
79
vrucht van sich selfs en mach dragen, ten zy dat sy in die wijnstock blijve: also
Ioan.15.4
ghy mede niet, ten zy dat ghy in my blijft. Seght nu,om dat u dunckt dat erghens die
woorden, ghelijck ende alsoo, op eenigh ander plaetse onghelijckheyt met brenghen:
soudy daeromme wel derren seggen datse over al ende ooc hier by Christum oock
onghelijckheydt met brenghen: soo dat wel yemamt sonder in Christo te blijven, van
self wel vruchten soude moghen draghen? Merckt ghy nu wel dat sulcke uwe
Sophistike uytsluypinghen al te ydel ende spotlijck zijn, om sulcken fondament als
ick daer stelle aen te vechten, ick swijghe om te stooten?
9.
Paulus selve stracx na desen capittele
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seyt: Ghelijck als ghy uwe leden hebt begheven ghehadt tot dienste der onreynigheyt
ende ongherechtigheydt: alsoo begheeft nu mede uwe leden tot dienst der
gherechtigheydt, tot heylighmakinghe. Condt ghy hier inne oock eenighe
onghelijckheydt verzieren? dit zijn desselfs Apostels woorden phrase of maniere van
spreken in een selve brief. Of soudy hier wel derren segghen des Apostels meyninghe
te zijn gheweest dese? Ghelijck ghy voormaels in't gheheel ende volcomelijck die
ongherechtigheydt hebt ghedient: alsoo dient nu voor een deelken ende onvolcomelijck
die gherechtigheyt, ende dat sal Gode ghenoegh zijn. Dit is wel u luyden meyninghe
(niet Pauli) in uwen grondt: maer soudy wel derren onderwinden sulcken leelijcken
glose, op dese woorden Pauli: ghelijck ende alsoo opentlijck staende te houden? dat
suldy u wel wachten. Want ghelijck dit weynigh soude strecken, niet alleen tot u
luyder, maer oock tot Pauli eere: also souden die woorden Pauli: ghelijck ende alsoo
inde 18. ende 19. versets Rom.5. na dese uwe verzierde onghelijckheydt ghenomen
wesende, strecken tot oneer, niet alleen tot oneere Pauli, maer oock tot [o]pe[n]bare
lasteringhe Christi. Vraeghdy waeromme dat? Om datmen dan opentlijck so[u]de
moeten seggen, dat Adams cracht om den menschen te verderven, ende te
ontreynighen, verde te boven gaet die cracht Christi om den menschen te ghenesen
ende te heylighen: ende dit noch al plat teghen80 uwe selfs woorden. Soo hebdy hier
80
nu te bekennen dat d'Apostel ware ghelijckheyt verstaet over beyden zijden, of
Triplijck. p4uvm.101
Christi ghenade lasterlijck te vercleynen, of te doen blijcken dat int verstant van
sulcke ghelijckheyt alhier eenighe ongheschicktheyt is ghelegen: of te betuyghen dat
ghy die Heylighe Schrift na u verstant, niet u verstant na de Heylighe Schrift, buyght,
cromt ende duydet.
10.
Op dat ghy (lieve Leser) niet en soudt meynen dat wy hier om onnutte saecken
woordttwisten: maer verstaen dat aen 'tghene wy hier handelen hooch is gheleghen:
ende ghy alsoo op 'tselve mercken ende tot uwen nut gebruycken soudet moghen:
soo wil ick hier int corte verclaren wat hier nu, nopende dese ghelijckheyt ende
onghelijckheydt, het gheschille is. Die Delfsche Predicanten houden dat alle menschen
van Adam natuerlijck ghecomen zijnde, door Adams sonde so geheel quaet, sondigh
ende verdorven werden geboren: dat alle hare begheerlijckheydt sonde is, al waer't
ooc datmen die niet toe en stemde, maer wederstonde. Dat en vinde ick nerghens
betuycht inde H. Schrift. Daerom en mach icx niet toestemmen, maer wederspreke
dat als onschriftelijck ende menschen leere. Om dese meyninge nu te blancketten
met geboghen schrift, misbruycken die Predicanten opentlijck dit vijfde cap. totten
Rom. m[ee]st, ende boven dien noch sonderlinghen die spreucke Davids: in sonden
ben ick ontfangen Ec. soo nu ghenoech is gesien hier naest voor. Nu bewijse ick uyt
dit selve vijfde cap. totten Rom. niet alleen dat sy Predicanten des Apostels sinne
daer niet en verstaen: maer oock mede dat die sinne Pauli snoerrecht strijdet jeghen
sulcken heuren gedachten aengeboren quaetheyt der zielen: ende dat Paulus hier
handelt van een quaetheyt der zielen, die uyte navolginge van Adams sonde in meest
elck mensche comt. Soo dat meest elck self (niet Adam aen ons alder, dan alleenlijck
met sijn quaet exempele) oorsake ende werck81man is van sijn eygen sonden ende
81
quaetheyt, volgens oock die vermaerde spreucke Chrysostomi, dat niemant en
Elc is oorsake in sijn eygen
quaetheydt.
Ezec.18.20
werdt ghequetst dan van hem selve, ymmers Godes clare woorden, dat de sone
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des vaders, noch de vader des soons misdaedt niet en sal draghen, maer dat die ziele
die82 daer sondight sal sterven. Dit betuygen oock Pauli eyghen clare woorden selve
doorgaens in dit vijfde capitule self. Hou83dende: Inden welcken sy alle ghesondight 82Rom.5.12.
83
Rom.5.14.
hebben, item oock inden ghenen die niet84 gesondight en hadden met gelijcker
84
overtredinghe als Adam: oock mede die woorde[n]: veel meer sullen die daer
Rom.5.17.
ontfanghen die volheyt der ghenaden Ec. Sulcks dat, ghelijck het onse eyghen werck
is, mede soo wel als Adam, te sondighen (of dat schoon gheschiedt op een ander
wijse) sullen wy in Adam self oock zijn sondigh ende verdoemt. Alsoo mede ons
eyghen werck is de overvloedigheyt der ghenaden te ontfanghen, sullen wy in Christo
rechtvaerdigh ende saligh wor[d]en.
11.
Welcke ghelijckheyt over weder zijden Paulus oock selve naecktelijck e[n]de met
opset tot verclaringhe sijnre meyninghen wel uytdruckelijck uytbeeldt inde twee
verskens nu in gheschille staende, ende85 houdende te weten het eene: Ghelijck als
85
door des eenigen sonde die verdoemenisse over allen menschen is ghecomen:
rom.5.18.
alsoo is oock door des eenighen Rechtvaerdigheyt die Rechtvaerdiginghe des levens
over alle menschen ghecomen. Ende hout86 het ander daer aen volghende: Want
86
gelijck door des eenighen menschen onghehoorsaemheydt veele sondaren zijn
rom.5.19.
gheworden: alsoo worden oock door des eenighen ghehoorsaemheydt veele
Rechtvaerdighen. Daer is nu onlochbaerlijck volcomen ghelijckheyt by den Apostel
selve in beyden verskens ghestelt, in allen over weder zijden ghelijck weghende, soo
daer Adams sonde met der menschen, soo wel alle, als vele ongherechtigheyt ende
verdoemenisse: als Christi gherechtigheyt met der menschen, soo wel alle als vele,
rechtvaerdigheyt ende saligheyt, teghen malcanderen zijn ghestelt. Hier inne leydt
nu onse gheschille.
12.
Die voorschreven Predicanten en wil87len hier gheen voorder ghelijckheyt toelaten,
dan dat Paulus daer mede soude hebben willen te kennen geven: dat Christus die 87Triplijck.pag.125.num.136.
sijne die met hem gem[ee]nschappe hebben, rechtvaerdigh ende saligh maeckt: ende
dat Adam die sijne die met hem ghemeenschappe hebben, sondigh maeckt ende
verdoemelijck. Te weten datse int rechtveerdig maken ende verdoemen tegen
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malcanderen ghelijck souden staen. Maer dat die maniere ende wijse hoe sulcks
geschiet, wesen soude op d'eene zijde gelijck op d'andere: sulcks seggen sy dat uyt
die voorschreven woorden Pauli gheensins en mach bewesen worden.
13.
Dat wil ick ondersoecken. Daer toe moet ghy Predicanten segghen een van beyden:
te weten eerst, dat in dese woorden Pauli eenighe verghelijckinghe is, of niet. Ghy
houdt datter eenighe gelijckheyt wordt beteeckent. Dit zijn uwe eyghen woorden
alhier. Dit houde ick met u. Nu en wert daer gheen ander, of ee88nighe andere ende
88
voorder ghelijckheydt beteeckent, dan die letterlijcke woorden Pauli mede
Triplijck.pag.125.num.136.
brenghen: seghdy gheen ander, soo segghe ick alsoo: Nadien nu over alle menschen
soo wel die rechtvaerdigin des levens door des eenighen Rechtvaerdigheydt, als
voormaels over alle menschen die verdoemenisse door des eenigen sonde is
ghecomen: dat nu voorts meer gheen mensche verdoemt, maer dat alle menschen
niemandt uytghenomen saligh moet zijn, als altsame[r] staende onder die
rechtveerdighmakinghe Christi. Soude sulcks daer uyt niet nootlijck moeten volghen?
ghewisselijck. Suldy dat oock toestemmen? gheensins.
14.
Maer seghdy dan dat daer een ander ghelijckheydt werdt beteeckent, dan die
letterlijcke woorden des Apostels hier met brenghen: soo suldy ons een ander
ghelijckheyt dan d'Apostel daer opentlijcken stelt, uyt uwen goetduncken hier
voorbrocken, te weten een onghelijckheydt, ende die selve dichtende ons vroet bestaen
te maken, datmen het woordeken, al: int eene lidt van dit selve versken niet en moet
verstaen voor al, overmidts het elwaerts maer veel of eenighe beduyt: maer dat het
in't ander lidt van't selve versken verstaen moet worden voor al, niemant
uytghenomen. Dit soude u luyden hier oock wonder wel dienen. Want dan mocht
ghy't nu u luste gloserende segghen: over Adams zijde beteeckent het alle menschen,
maer niet over Christi zijde, daerom beteeckent het maer veele menschen, ende dan
soudemen dese woorden Pauli moeten verstaen aldus: Ghelijck als door Adams
eenighe soude die verdoemenisse is ghecomen over alle menschen: also is door
Christi gherechtigheyt die rechtvaerdighmakinghe des levens ghecomen over vele
oft eenighe menschen. Segt nu vrunden, waer dit niet al te grof? is dit niet uwe glose,
grondt ende leere? ontkendt dat, ende houdt dan oock mijn ghevoelen tegen u voor
oprecht: of kent sulcks u glose, gront ende leere te zijn, ende wederspreect den Apostel
selve. Maer dit waer seker al veel te grof.
15.
Soo doet mede in't navolghende verset89 houdende aldus: Gelijck door des eenigen
89
menschen onghehoorsaemheydt veele sondaren zijn gheworden: alsoo werden
Rom.5.19.
oock door des eenighen ghehoorsaemheyt veele rechtvaerdighen. Want hoe wildy't
hier gloseren? niet, soo't d'Apostel stelt tot het woordekens, vele: over weder zijden
vele, maer dat het over d'een zijde veel, ende over d'ander zijde al sal beteeckenen?
het laetste soude u hier oock wel dienen. Want dan soudy't buyghen aldus: Ghelijck
door des eenighen menschen onghehoorsaemheydt alle menschen sondaren zijn
gheworden: alsoo werden oock door des eenighen gehoorsaemheyt vele
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rechtvaerdighen. Soudy niet wel wenschen dat Paulus soo hadde gheschreven? ick
dencke wel jae. Soudy (stont daer soo) u die uytghedruckte onghelijckheydt dan oock
eenichsins laten benemen? ick houde wel neen. Want dan waer dat u opinie gelijck.
Maer nu is u opinie hier des Apostels woorden plat onghelijck, ja tegen. Hoe can ick
my nu dese ware ghelijckheyt van d'Apostels woorden, door dese uwe verzierde
onghelijckheydt laten benemen?
16.
D'Apostel stelt hier over beyden zijden vele. Wat machmen daer uyt doch anders
besluyten, dan ghelijck (niet alle menschen, soo ghy't poocht te draeyen, maer) veele
menschen door des eenigen, Christi, ghehoorsaemheyt rechtvaerdigh zijn gheworden:
alsoo zijn oock (niet alle menschen, maer) veele menschen door des eenighen
menschen onghehoorsaemheyt sondaren gheworden. Dat sulcks uyt des Apostels
woorden nootlijck moet verstaen worden, en houde ick niet dat ghy meught loochenen.
Soo meughdy mede niet dat uyt dese woorden Pauli claerlijc onrecht blijckt u leere
van dat alle menschen (want d'Apostel seyt naecktelijck vele menschen) door Adams
ongehoorsaemheydt sondaren zijn gheworden. Wat machmen segghen dat platter
ende crachtigher dese uwe leere vande erfsonde vernielt ende ter neder stort?
17.
Aengaende die ander of voorder gelijcheydt, die ghy uyt dese woorden Pauli soudt
willen spinnen, dan de naeckte text met brengt, mercke ick te wesen die
ghemeenschappe Christi ende Adams, die90 ghyluyden daer toe voeght, met dese uwe
90
woorden: dat Christus de sijne, die met hem ghemeenschappe hebben,
Triplijck. pag.125.[s].136.
rechtvaerdigh ende saligh maeckt: ende dat Adam die sijne tot sondaers ende
verdoemde maeckt: soo datse in't rechtvaerdigh maken ende verdoemen ghelijck
staen.
18.
Laet ons hier, u meer toeghevende dan waerheyt ende Schrifture moghen lijden,
noch al schoon nemen, of Paulus int eene versken die woordekens, al, ende int ander
die woordekens, veel, met opstet tot onderscheydt, daer te vergheefs ende als niet
altoos beteeckenende, gheschreven hadde, ende dese uwe glose, of aftreck van de
Heylighe Schrifture (dat niemanden gheoorloft en is) oock aennemen ende toelaten:
om te ondersoecken wat ghy dan noch met sulcke openbare mishandelinghe der
Heyligher Schrifturen, sult moghen voorderen, tot bewijs van dese uwe vreemde
glose op des Apostels woorden.
19.
Vwe gl[o]se is hier de ghemeenschappe Christi ende Adams. Te weten dat alle
die
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met Adam ghemeenschappe hebben, van Adam sondaren ende verdoemden, ende
alle die met Christo ghemeenschappe hebben, van Christo rechtvaerdigh ende saligh
ghemaeckt worden. Daer teghen is mijn gevoelen op dese woorden Pauli, dat alle
die door't navolghen van Adams onghehoorsaemheyt ghemeenschap met Adam
hebben, in Adam sondaren ende verdoemt zijn: ende dat alle door die navolginghe
Christi ghehoorsaemheyt gemeenschap met Christo hebben, in Christo rechtvaerdighen
ende salighen worden. Ghy seght door ghemeenschappe, ick mede vermidts
navolginghe. Hoe verde wy hier inne verschillen salmen hier na sien. Maer nu come
ick tot uwe voorghewende ghemeenschappe.
20.
Wy handelen hier van een sondelijcke ghemeenschappe, die de sondaren met
Adam, ende van een heylige gemeenschappe, die de Heylighen met Christo hebben:
soo dat Adams ghemeenschappe den sijnen sondigh, ghelijck Christi ghemeenschappe
den sijnen rechtvaerdigh maeckt. Uraghe ick u luyden hier of alle menschen door
die ghemeenschappe die Christus heeft met die gantsche menschelijcke nature, oock
ghemeenschappe hebben met Christo, ghy sult my segghen Neen. Was Adam een
beelde Gods na sijn menscheyt? Neen suldy segghen, maer na sijne ziele, waer inne
het beelde Godes bestont. Dit segghen oock alle uwe Leeraren. Dat, seghdy, heeft
hy verloren, ende bestaedt Adams sondelijckheydt ende bederffenisse inde ziele ende
niet inden lichame. Na den lichame, ende niet na der zielen hebben alle menschen
met Adam ghemeenschappe. Want alder menschen lichamen, ende niet heure zielen
(soo die uwen self leeren) van Adam heuren afcomste hebben. Wt dit voorschreven
uwe eyghen segghen volght nu soo ontwijfelijck, als noodtlijck, dat gheen mensch
met Adam na der zielen, ende dat oock mitsdien geen mensche met Adam nae sijne
verdorvenheydt of sondelijckheyt ghemeenschap en heeft door de natuerlijcke
gheboorte des lichaems. Waer blijft hier nu uwe aengeboren sondelijckheyt van
Adam? machmen die oock opentlijcker te niet maken, dan sulcke uwe eygen woorden
doen, daer met ghy die arbeydt te bevestigen?
21.
V segghen van sulcke ghemeenschappe blijckt hier dan valsch. Soo blijckt hier
warachtigh mijn gevoelen vande gemeenschap vermidts navolginge. Want men
noodtlijck moet segghen, dat, ghelijck niemant met Christi gherechtigheyt
ghemeenschappe en heeft, ende midtsdien oock niemant rechtvaerdigh en wort
gemaect, dan alleen de ghene die door't gheloove Christum aenneemt, navolght ende
wert inghelijft: also mede niemant met Adams ongherechtigheyt ghemeenschap en
heeft, ende midtsdien oock niemandt onrechtvaerdigh en werdt ghemaeckt, dan die
door't ongheloove Adam aenneemt, navolght ende werdt inne ghelijft: wat is nu dat
aennemen over weder zijden doch anders, dan Adam in sijn ongehoorsaemheydt, of
Christus in sijne ghehoorsaemheydt na te volghen? Dit segghe ick, dit wederspreeckt
ghy, ende wederspreeckt daer door oock opentlijck (soo nu blijckt) u eyghen erfsonde.
22.
Want uwe eyghen woroden vande gemeenschappe Adams ende Christi, noch selve
met brengen die voorseydt navolginghe, gemerckt men daer door comt tot die
ghemeenschappe aen weder zijden. Dit hadde ick oock inde verclaringhe mijns
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ghevoelens op't 18. verset Rom.5. ghestelt uyte Paraphra Erasini, die sulcks uyten
besten vaderen ghesogen schijnt te hebben, omme immers die onvrientlijckheyt
uwer91 tongen te versachten tegen my, met dese sijne woorden: Gelijck als een Adam
91
int niet ghehoorsamen vanden ghebode Godes veele navolghers van heure
Erasnini Parap.
grootvaders overtredinghe ghetrocken heeft inde sonde: Also maeckt oock Christus,
die den Vader totten doodt des cruyces onderdanigh is gheweest, rechtvaerdigh vele
navolghers van sijne onderdanigheyt. Daer is nu ghelijckheyt over beyden zijden
inde woordekens vele, ende daer is nu ghemeenschap over beyden zijden door
navolginghe, soo vande onghehoorsaemheyt ende sonde, als vande ghehoorsaemheyt
ende rechtvaerdigheyt.
23.
Ende nadien ick u luyden wonderlijck sie handelen met die toerekeninge.
Daeromme moet ick hier weder vragen, of Adam door sijn sonde verdorven was
toerekentlijck dan waerachtelijck? Seghdy toerekentlijck: soo heeft het niet toerekenen
Godes van dien, als hy nu gheloovigh ja herboren was (soo ghy van hem tuyght)
gantsch moeten wech nemen die toerekentlijcke verdorvenheydt. Immers al waer
Adam ongheloovigh ghebleven, ende al en waer hy midtsdien die niet toerekeninghe
noyt deelachtigh gheweest, so en mochte dan noch Adams nature self, vele minder
die algemeyne menschelijcke, ende onser alder nature noyt verdorven zijn gheweest
door Adams sonde. Want die toerekeninghe of niet toerekeninghe soo weynigh der
dingen wesen mach veranderen: alsmen een siende menschen door blintheydts
toerekeninge in een blinde, of een blinde door toerekenen van't ghesicht in een siende
mach veranderen. Ende en mochte dan Adam noch al mede ons niet aenerven, die
verderfnisse, die dan maer na de toerekeninghe, dats na een waen ende niet na der
waerheyt gheweest soude zijn. Al vele minder noch nadien die nu na 'tgheloof hem
selve niet toegherekent en werde, ende midtsdien oock na de toerekeninge selve in
hem selve niet en was.
24.
Maer wildy over d'ander zijde seggen, dat die nature Adams door sijn sonde
verdorven was inder waerheyt, sulcks dat die verderfnisse in hem was niet
toerekentlijck, maer waerachtelijck: so maeckt ghy openbaerlijc die genade des
Salighmakers Iesu oncrachtigher int genesen, dan die sonde Adams int verderven.
Want dan sal Adams sonde sijn nature waerachtelijck verdorven, maer Christi
ghenaden en sal Adams nature maer

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

ccccciiij.v
toerekentlijck, dats niet waerachtelijck ghenesen hebben. Dat waer niet anders gheseyt,
dan Adam heeft waerlijck blint ghemaeckt, maer Christus heeft waenlijck siende
ghemaeckt. Lieve oordeelt ghyluyden selve of dese uwe opinie die genade Christi
oock waerdelijcken eert? of dese uwe leere oock met uwe eygen woorden, dat die
ghenade Christi crachtigher is als de sonde Adams, overeen mach stemmen?
25.
Wildy den Heere Christo dese oneere niet aendoen, oock u selve soo opentlijck
niet wederspreken, soo bekent met my, dat Adam self als gheloovigh ende herboren
wesende (soo ghy selve leert) ghenesen is gheweest ende ghebetert, niet waenlijck,
maer waerlijck, niet ten halven, maer volcomelijck. Twelck sulcks wesende, ist
onmoghelijck dat de ghebeterde ende gesontghemaeckte Adam, yemant sijne
nacomelingen eenigh verderf of wonde, dat hy self niet meer en hadde, soude hebben
moghen aenerven. Siet nu of alsulck u gloseren, draeyen ende buyghen der Heyligher
Schrifturen noch niet in allen ghevalle opentlijck aen allen zijden en dient tot
vernielinghe van uwe opinie deser uwer aengheerfder quaetheydt, die ghy te seer
wat onbedachtelijck daer door poocht te stijven.
26.
U luyden dunckt dat Paulus seer oney92ghentlijck soude moeten ghesproken hebben,
92
jae hart, indien hy, seggende dat door diens eene sonde, die schulde over allen
1. antwoorde.xxcvj.6.
Triplijc. 128.c.
menschen is ghecomen tot verdoemenisse, daer met verstaen soude hebben, dat
alle die Adams sonde navolghen, die verdoemenisse schuldigh zijn. Dunckt u dat
soo wonderlijck in Paulo, soo hebdy Paulum weynigh of met cleyn opmerckinghe
ghelesen. Of duncket u eygentlijck ende sacht93 gesproken te zijn, daer hy seyt, soo
93
doende suldy vuyrighe colen op sijn (u vyandts) hooft vergaderen? Ist niet seer
Rom.12.20.
oneygentlijck ende hardt ghesproken, dat die sotheyt Godes wijser is dan die
menschen94 zijn? of meyndy dat in die alwijse Godt sotheydt zij? of spreeckt de Heere
94
Christus al eyghentlijck ende sacht in u luyder ooren als hy seyt, dat is mijn
1.Cor.1.25.
lichaem? dat en seghdy teghen den Catholijcken ende Lutherschen niet. Immers
Paulus selve spreeckt oock wel naecktelijck uyte 'tghene ghy in dese mijne
verclaringhe voor hardt ende oneygentlijck poocht te berispen, ende dat noch in de
spreucke Rom.5.12. nu self hier tusschen ons in gheschille staende. Wat seyt hy daer?
Ghelijck de sonde door een mensche inde werelt is gecomen, ende door die sonde
die doot: alsoo is oock de doot over allen menschen door ghegaen, ghemerckt sy alle
ghesondight hadden. Wat noemet d'Apostel selve daer doch anders dan Adams sonde
daer door de doot over allen menschen is ghecomen? wat verclaert d'Apostel daer
selve doch anders met die woorden: ghemerckt sy alle gesondighe hadden: dan dat
sy door henluyder navolginghe van Adams eene sonde, de selve heure eygen sonde
hadden gemaeckt? machmen beter uytleggher van Pauli woorden hebben dan Paulum
selve? die leytse uyt als ickse versta. Siet daer uwe uytsluyp van't oneyghentlijck
ende hardt spreken Pauli meer dan noodigh was beantwoort.
27.
Maer dan soude over d'ander zijde95 (seghdy) Christus ons met sijne
ghehoorsaemheyt ende verdiensten maer een exempel zijn gheweest. Dat Christus
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Triplijc pag.128.

sich selve ons tot een exempel of voorbeeldt heeft ghestelt betuyght sijn eyghen
mondt, tot allen plaetsen, daer hy gebene[d]ijt ons beveelt hem na te volghen, van
hem te leeren dat hy ootmoedigh ende sachtmoedigh is van herten, oock met
uytgedruckte woorden (Ioan.13.15.) Ooc Petrus wel naectelijc seggende (1.Pet.2.21.)
Want Christus heeft voor ons gheleden, ons een exempel achterlatende, op dat wy
sijne voetstappen souden navolghen. Somma waer leeren die Euanghelisten ende
Apostelen sulcks niet? Laet het u niet verwonderen dat, ghelijck d'eerste Adam ons
ten quaden, alsoo de tweede Adam ons ten goeden is een Exempele. Gheen medicinale
dranck en gheneest de cranckheydt, so langhe die buyten blijft, gheen werckinghe
inwendelijck en heeft, ende sich niet en vereenight ende ghemeenschap en heeft
mette nature: Also en maeckt het gesonde woort Christus niemanden gesont na der
zielen, ten zy datmen daer inne blijft, dat selve navolght, gemeenschappe daer mede
heeft ende inne vereenight, sonder selve Christum de waerheydt te ghelooven, sonder
Christum aen te nemen, sonder desen wijnstock ingelijft te worden, sonder door dese
deure ende desen wegh inne te gaen, twelc al niet en is dan een ware navolginghe
Iesu Christi, en sal inder eeuwicheyt niemant die verdiensten Christi deelachtigh
worden, noch comen daer Christus is, dat is totten Uader. Immers die Christum niet
na en volght, en mach sijn Iongher niet wesen. Soudet dan soo vreemt zijn over
d'ander zijde, dat niemandt Adams Iongher en mach zijn dan die hem navolght ende
daer door comt in Adams gemeenschap, oock van sijnen doot ende verdoemenisse?
Uanden bejaerden, Leser, ende niet vande zuyghelinghen, wordt hier ghesproken.
28.
So souden wy dan (seghdy) door Chri96sti na volginge saligh worden, ende
gheenssins door toerekeninghe van sijne gherechtigheydt ende verdiensten. Is dat 96Triplijc. pag.128. d.139.
sulcks, so souden wy door Adams navolginge alleen onsaligh worden, ende geenssins
door toerekeninghe rijnre sonde. Nochtans bekendy self dat Adams sonde ons werdt
toegherekent. Siet hoe ghy u self wederspreeckt. Ec. Dat en can ick niet sien. Want
ick sie hier noch al over beyden zijden niet dan groote ghelijckheyt. God selve seyt
uytdruckelijck dat hy der ouderen misdaet straft inden kinderen die hem haten, dat
is die navolghende heurder ouderen misdaet, de selve heur eyghen maken. Alsoo
straft Godt mede Adams misdaedt in allen desselfs kinderen die Gode haten ende
Adams misdaedt naevolghende, de selve heur eyghen mis
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daedt oock maken. Desgelijcks vergheeft Godt mede ende en rekent niet toe, maer
laet ongestraft de misdaet der gheenre die Godt lief hebben, dat is die Christi
gherechtigheyt navolghende, de selve heur eyghen maken door't ontfanghen sijnre
ghenaden. Hier is noch niet dan loutere ghelijckheyt over weder zijden by den Apostel
oock hier selve gestelt. Maer daer inne leydt die onghelijckheyt, dat in Christo die
ghenade sich grooter ende overvloediger betoont int niet toerekenen van veele sonden,
dan in Adam die straffe over eene sonde, ende dit na de clare onghe97lijckheydt by
97
den Apostel selve mede hier ghestelt, dat het niet en is mette ghenade, als mette
Rom.5.16.
sonde. Want het oordeel is over d'een zijde uyt een sonde ten verdoemenisse: Maer
die ghenade is over d'ander zijde uyt vele sonden tot rechtvaerdiginghe. Ende blijft
alsoo des niet te min noch over beyden zijden het niet toerekenen vande sonde, soo
wel als het navolghen van Adams sonde, of Christi gherechtigheyt.
29.
Maer, seghdy, die heyliginghe ghe98schiedt inden gheloovighen door den Heylighe
98
Gheest, die sy van Christo hebben: dat en gaet so niet toe met die verdervinghe
Triplijc.128.s.140.
die sy van Adam hebben: is daer niet groote onghelijckheyt? niet een hayrken. Want
ghelijck alle die door't geloof Christum navolghende met hem vereenight, ende sijnen
Heylighen Geest, oock midtsdien desselfs heyliginge deelachtigh worden: alsoo
worden mede alle die door't ongheloof Adam navolghen, met hem vereenight ende
sijnen sondelijcken geest vande wijsheydt des vleeschs deelachtigh.
30.
Grooten arbeydt doedy, om te bewij99sen, dat uyt mijne woorden moet volghen,
99
datter groote ongelijcheyt zy tusschen die gemeenschappe Adams ende Christi.
Triplijc. 132.s.246.
Overmidts wy door Adams ghemeenschappe niet meer deelachtigh en worden dan
sondelijckheydt ende verdoemenisse, ende dit noch niet sonder ons daedtlijck
sondighen: ende dat wy daer teghen door Christi gemeenschappe deelachtigh worden
veele heerlijcke daden. Hier vraeghdy my hoe ick met my selve accordere? Ick
antwoorde met allen wel, niet alleen met my selve, maer oock metten Apostel alhier.
Nerghens en segghe ick dat het met de sonde is als mette ghenade. Maer segghe ende
heb gheseyt opentlijck metten Apostel datter tusschen dese twee groote
onghelijckheydt is, ende dat die ghenade Christi vele heerlijcker ende meerder is dan
Adams sonde. Maer ghy maeckt ter contrarie die ghenade Christi veel crachtelooser
ende minder dan Adams sonde, soo ick doorgaens bewijse: daer teghen make ick
den Apostel, niet mijn vernuft, navolghende ghelijckheyt daer hy ghelijckheydt stelt.
Hier teghen doet ghyluyden, met alder macht opentlijck arbeydende, om
onghelijckheyt te dichten daer hy ghelijckheyt stelt, met, al, tegen, al, ende veel,
tegen veel. Ende vraghe u daeromme hoe ghy u selve meught vroet maken, dat ghy
die Schrifture oprechtelijck handelt, ende dat ghy in desen metten Apostel overeen
stemt? Immers hoe meughdy met u selven overeen stemmen, int houden dat die
veelheydt der heerlijcker daden Christi, niet soo machtigh souden zijn om inden
geloovigen Adams wonde volcomelijck hier te ghenesen: als Adams eenighe sonde
vermogen soude hebben om henluyden te wonden?
31.
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Ghyluyden wanende my met Adaman100tische banden bestrickt te hebben, seght
100
dat uyt mijn ghevoelen souden volghen, dat wy gherechvaerdight souden zijn,
Triplijc.133.s.148.
niet om Christi, maer om onse eyghen ghehoorsaemheyts wille: ghelijck wy sondigh
worden niet om Adams, maer om onse eyghen onghehoorsaemheyts wille: ende dat
wy midtsdien ons der rechtvaerdigheyt Christi soo weynigh te bedancken, als wy
ons des ongherechtigheyt Adams te wandancken souden hebben. Neen mannen, dat
en volght gheenssins. Want van Adam en hebben wy niet meer quaets, dan wy hem
na doen. Maer wat gheloovighe en gheniet van Christo, inden welcken die volle
schatten der Godtheyt woonen, ende van welcks volheyt wy alles ontfanghen, niet
onge101lijck vele meer goets, dan wy hem nadoen, uyte ghemeenschappe die wy met
Christi goetheyt hebben? is dat cleyne onderscheydt tusschen Adams sonde ende 101Colos.2.3. Ioan.1.16.
Christi ghenade? de ziele die Adam int ongheloof troude, wordt door sulck sijn
ongheloof aennemen ende ghemeenschap Adams sijn eenige sonde deelachtigh, ende
die soo nadoende daer aen schuldich: maer die ziele die Christum inden geloove
trout, wort door sulck sijn gheloof, aennemen ende ghemeenschappe Christi alle
heurs Bruydegoms oneyntlijcke verdiensten ende deuchden deelachtigh. Is daer nu
niet wel een over groote ongelijckheyt?
32.
Sulcke onghelijckheyt isser dan int genieten vande vruchten dese ghemeenschaps
over weder zijden. Want d'een is ongelijck machtiger om te saligen dan d'ander om
te verdoemen. Maer wederomme vindtmen die aldergrootste ghelijckheyt int middel,
waer door men comt totte ghemeenschappe soo met Adam als met Christo. Want
gelijck tot die ghemeenschappe Christi met alle sijne schatten ende saligheyt (niet
jegenstaende die elcken int algemeyn van Gode wert aengeboden) niemant van allen
bejaerden en comt, dan alleen door't middel van hem gebenedijt inden geloove aen
te nemen, twelck des menschen eyghen werck ende doen is: alsoo en comt over
d'ander zijde tot die gemeenschappe van Adams schulde ende verdoemenisse (hoewel
die oock int alghemeyn elck vanden Sathan wert aengheboden) niemant van allen
Adams kinderen dan alleen door't middel van Adam int ongheloove aen te nemen,
twelck des menschen eygen werck ende doen is. Dat ick hier segge van't aennemen
Christi seyt niet alleen d'Apostel hier int 17. [...] van dit selve 5.cap. maer oock
d'Euangelist Ioan.1.12. Immers oock ghyluyden selve met dese uwe woorden: So
vele die
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ghemeenschappe Christi belanghet, wy bekennen met u dat daer toe van noode is
inden jarighen, die aenneminghe sijnre ghenaden, welcke door den gheloove
gheschiedt. Hebdy nu niet groot onghelijck, dat ghy in mijne woorden soo groote
ghelijckheydt aen allen zijden in desen metbrenghende noch onghelijckheydt bestaet
te dichten?
33.
Dat onse sonden ghemeenschap hebben102 met Adams sonde, dat het beyde is
onghehoorsaemheydt, ende datse beyde uyt ongheloove spruyten, soo ick gheseyt 102Triplijc.133.
hade, bekent ghyluyden selve. Maer onse sonde (seghdy) hebben oock
ghemeenschappe met alder werelts sonden. Met wat voeghe machmen't dan Adams
sonde noemen, daer door wy zijn verdorven? Antwoorde. Onse gherechtigheyt heeft
ghemeenschappe met alder Christenen gherechtigheyt: machmen daeromme met
gheenen voeghe die selve noemen die gherechtigheyt Christi? Aen d'een zijde is
alder lidtmaten hooft Christus, aen d'ander Adam. D'een van't lichaem der sonden.
Na 'thooft ende niet na de leden wert de name des gherechtigheyts ende der sonden
ghenaemt in desselfs leden. Christus is d'eerste werckman des gherechtigheyts, Adam
des ongherechtigheyts. Alsoo werdt d'afgoderije tot Samarien, niet des volcks of
elckerlijcks maer Ieroboams sonde ghenaemt, alsoo die 'thooft van dese leden was,
ende d'eerste werckman van die afgoderije. Hoe103 menigmalen vintmen wel
103
uytdruckelijck in den Bybele verhaelt dese woorden: ende hy wandelde in
3.Reg.14.16, 15.26.30.34,
16.19.26,
22.53. 4 Reg.
Ieroboams sonden met welcke hy Israel dede sondighen. Hier sietmen doorgaens
3.3.etc.
des volcks sonde ghenaemt Ieroboams sonde, oock al langhe jaren na sijnen doode
worden syluyden hem hier inne navolghende, oock niet soo wel als Ieroboam
afgodendienaren? Uryelijck jae. Ghelijck hier Ieroboam 'thooft, d'eerste, ende die
deure was, volghens ende door wien Israel selve mede inging tot sijne afgoderije,
ende daeromme meest Ieroboams sonde inde Heylige Schrift werdt ghenaemt, alsoo
mede is Adam 'thooft, d'eerste ende die deure geweest, volghens ende door wien alle
ongheloovighen oock inne gaen tot de sonde ende doodt, ende werdt derhalven inde
Heylighe Schrift oock te recht mede alsoo ghenaemt Adams sonde.
34.
Ghyluyden bekent wel (seghdy) datmen oock alsoo onse eyghen sonde, daer
door wy zijn verdorven mach noemen Adams sonde: maer seght daer by dat vele 104Triplijc.135.s.150.c.
niet en weten van Adams sondighen: hoe machmen dat (dunckt u luyden) met eenighe
redene Adams sonde noemen? Dats gesubtilizeert. Soude hy dolen, die daer seyde,
dat het daeromme Ieroboams sonde noch ghenaemt was inden volcke, gemerckt hy
d'Inventeur was meyndy dat sy alle, die langhe jaren na hem comende sijne sonden
hanteerden, van sijnen name wisten? meyndy dat Iob vanden name ende wandel
Christi wiste, als hy langhe jaren voor Christi toecomste in sijnen wandel die
barmhertigheyt ende lijtsaemheyt Christi uytdruckte? machmen daeromme Iobs
barmhertigheydt ende ghedult niet te recht Christi of Christelijcke barmherigheyt
ende ghedult noemen?
104

35.
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In uwe meyninghe dat ick niet en s[o]u105de willen toestaen, dat oock Adam
105
schuldigh is aen onsen sonden, soo Ieroboam was aen Israels sonde, zydy
Triplijc.135.d.350.[5].
grootelijcks verdoolt. Want ick dat gaerne toesta, ghemerckt Adam schuldigh was
vermidts d'argernisse sijns exempels by den meesten hoope die hem daer inne nae
zijn ghevolght, of schoon nu ter tijdt vele menschen van gheen Adam en weten: die
nochtans Adams sonde in heuren ouderen handt tot hant naghev[o]lght zijnde, oock
daer inne sien ende navolghen.
36.
Ghyluyden voorts handelende van't middel daer door wy sondaren zijn ghe106
106
worden, brengt voort des Apostels woorden: dat door eens menschen
Triplijc.136.s.151.5.
Rom.5.19.
onghehoorsaemheyt veele sondaren zijn gheworden. Hier (seghdy) schrijft hy't
de sonde Adams toe, dat veel sondaers zijn gheworden. Hy bekent (seghdy) die sonde
Adams d'oorsaeck hier van te wesen: want door die zijn wy verdorven van naturen:
ende uyt die verdorvenheyt, comt die dadelijcke sonde voort. Soo moetmen dan eerst
ghemeenschap met Adam hebben, eermen sondight. Men comt niet door het sondighen
inde ghemeenschappe Adams, ghelijck ghy wilt. Dat zijn uwe woorden tot my.
37.
Al te groote vryheydt neemt ghyluyden u selve aen int misbruyck vande
Goddelijcke Schrifture. Staet daer ghelijckheydt, het moet onghelijckheyt zijn: staet
daer onghelijckheyt, het moet gelijckheyt wesen: staet daer al: het moet maer veel,
maer staet daer veel, het moet al, betekenen ende verstaen worden, wanneer dat soo
maer best dienlijck schijnt tot onderstuttinghe uwer wanckender opinie. Dit sietmen
doorgaens onlochbaerlijck in u luyden, immers hier noch opentlijck op dese uwe
inghevoerde spreucke Pauli selve. Daer bruyckt hy die beyde woordekens, te weten,
veel ende ghelijck. Wy spreken immers nu van Adams sonde. Seghdy niet dat alle
menschen niemandt uytghenomen (anders dan Iesus Christus) door Adams sonde
sondaren zijn geworden? Wat anders? Hier seyt Paulus datter veel door eens menschen
onghehoorsaemheyt sondaren zijn gheworden. Dit moet noch mede (nu u dat soo
best soude dienen) beduyden alle menschen. Ghy trecket op al. D'Apostel seyt veel.
Ueel is niet al. Is dit niet plat teghen u verzierde al? Soo speeltmen mette Godlijcke
Schrifture. Of meyndy dat d'Apostel geen onderscheyt en kende tusschen veel ende
tusschen al? Wie mach dat ghelooven? Seyt hy niet wel onderscheydelijck in't naeste
voorgaende versken al, gelijck hy hier veel seyt, ende dit beyde over beyden zijden:
Soo verwerdy waer
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lijck des Apostels wel onderscheyden woorden al wat te vrymoedelijck, tot u eyghen
verwerringhe.
38.
Welaen, laet my u hier toegheven dat ghy van't eerste veel in dit 19. veersken, een
al, maeckt: soo moet ghy oock my wel toelaten dat ick van't laetste veel, int selve
veersken mede een al, make. Wat sal hier uyt volghen? Ditte? Ghelijck door eens
menschen onghehoorsaemheyt (niet, veele, nu, maer na dese uwe buyginghe) alle
menschen sondaren zijn gheworden: alsoo zijn oock door des eenen ghehoorsaemheydt
(mede nu niet) veel, maer oock na de selve uwe buyginghe, alle menschen
rechtvaerdigh gheworden. Dit moet dan (segghe ick noch) noodtlijck uyt sulck u
eyghen duyden ende draeyen van des Apostels woorden volghen. Is dat nu soo: waer
blijft dese uwe verdorvenheyt, uwe sondelijckheydt, uwe onrechtvaerdigheyt van
alle menschen? Mach oock yemandt meer een sondaer zijn ende blijven, als alle
menschen rechtvaerdigh zijn gheworden? Is niemandt meer een sondaer ghebleven:
wie mach van meer van sondighen ouders of in sonden gheboren wesen? Waer is
hier dan uwe aengheboren quaedtheydt ofte sondelijckheydt?
39.
Waer blijft hier (segghe ick noch) die verdorvenheydt, daer by ghy noch dichtet
die woorden, van naturen? Waer tuyght een eensame spreucke inden gantschen
Bybele, dat wy al tsamen van nature verdorven zijn door Adams sonde? Nergens:
Maer 'tzy soo hier ghenomen. Moeste Adam dan oock niet self (als oock geloovigh
soo ghy selve schrijft) door Christi ghehoorsaemheyt, mede niet zijn rechtvaerdigh
gheworden? Niet volcomelijck, seghdy. Welaen, ten minsten moeste hy voor soo
vele rechtvaerdigh zijn gheworden door Christi ghehoorsaemheydt: als hy
onrechtvaerdigh was geworden door sijn selfs onghehoorsaemheyt. Is ditte: hoe
mocht hy sijn selfs kinderen, swijge ons allen, sijn onrechtvaerdigheydt die nu niet
meer in hem en was, sulcks aenerven: dat wy al tsamen van naturen sondigh ende
onrechtvaerdigh souden wesen, vermidts desen (nu al Rechtvaerdighen) Adams
voorleden ende uytghedreven onrechtvaerdigheyt?
40.
Heeft dan Adam ons gheen sonde of ongherechtigheydt aen gheerft, soo nu noch
al mede uyt uwe eyghen duydinghe van Pauli woorden claerlijcken blijckt: hoe
conden wy door sijne ghemeenschappe die sonde, voor ons eyghen sonde soo in ons
hebben, dat wy daer door ter gheleghender tijdt noodtlijck souden moeten sondighen?
Neen mannen. Dits de waghen voor die paerden ghespannen. Niet door Adams
gemeenschap uyt die lijflijcken gheboorte en comt in ons het sondigen: maer door
onse sondigen comen wy in die ghemeenschap van Adams onsienlijcke of sondighe
gheboorte. Want ghelijck Adam na der zielen ende niet na den lichame een beelde
Godes was, soo ghyluyden selve leert, insghelijcx dat sijn sonde, verderf ende
quaetheydt bestont in't verderf ende verlies van dat beelde Godes (al mede na u
eyghen leere:) soo en moghen wy met Adams sonde gheen ghemeenschappe hebben
door die lichamelijcke geboorte. Dus dooldy hier seer, ende moet dan noch in allen
ghevalle, eermen u in die aengeerfde sondelijcke ghemeenschappe Adams eenigh
gheloove mach geven, voor al by u luyden bewesen zijn, dat wy oock na der zielen
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ghesproten zijn uyt Adam: 'twelck u dan wederspreecken sullen u luyder Besa ende
Bulligher, als nu meermalen is gheseydt.
41.
Sonde werdt dan niemant aengeboren. Oock crijght niemandt met Adams sonde
ghemeenschap, dan door sijn eyghen daedtlijck sondighen. Men moet dan metten
Apostel segghen, dat ghelijck veele menschen Adam in sijn onghehoorsaemheydt
navolghende, door sijn onghehoorsaemheyt sondaren worden: dat alsoo mede veele
menschen Christum in sijne ghehoorsaemheydt navolghende, door sijn
gehoorsaemheyt rechtvaerdigh worden. Dats de rechte meyninghe des Apostels
alhier. Dat heeft oock ghelijckheyt aen allen zijden met sijne woorden. So gaet het
mede met het naeste voorgaende (18.) veersken, namentlijck dat ghelijck alle
menschen die Adams sonde navolghen, gheraken in ende met Adam, tot die
verdoemenisse: alsoo mede alle menschen die Christi gherechtigheyt navolghen,
gheraken in ende met Christo tot die Rechtveerdighmakinghe des levens, niemant
over weder zijden van allen jarighen menschen uytghenomen. Soeckt nu hier inne,
condy, erghens eenighe onghelijckheyt daer d'Apostel ghelijckheyt, ofte ooc
ghelijckheydt daer d'Apostel onghelijckheyt heeft ghestelt. Ende ghy sullet al
langsaem vinden.
42.
Mijn ghevoelen onder verbeteringhe hebdy hier ghehoort. Ghy willende u gevoelen
verclaren hoe wy in Adam gesondicht hebben, ende door Adams onghehoorsaemheydt
sondaren gheworden zijn, vindt u selve benaut aen allen zijden, siet Pauli naeckte
woorden u meyninghe plat jeghen te zijn, ende wijckt voorts af vanden oordeelen
Godes, ons door sijnen Heylighen Gheest inde Heylighe Schrift gheopenbaert, die
u over al openbaerlijck wederspeken, omme u te verberghen inden verborghen
oordeelen Godes, segghende, dat ons de sonde ende overtre107dinge Adams door een
107
rechtvaerdigh ende onbegrijpelijck oordeel Godes toegherekent werdt.
Triplijc.137.s.151.a.
43.
Als u luyden dien kindischen uytsluyp eens toeghelaten ware, wie soude u erghens
in eenighe dolinghen, hoe leelijck oock, moghen berispen? oock niet d'alder claerste
speucken der Heyligher Schrifturen. Dan soude u immers altijdt ghereedt staen de
antwoordt: al ist dat die gheopenbaerde oordeelen Godes inde Schrift sulck houden,
soo houden die verborghen oordeelen Godes nochtans anders. Wat houden nu in dit
stuck die
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gheopenbaerde oordeelen Godes? dat Godt elck sal oordeelen nae sijne eyghen, niet
na eens anders wercken: dat elck sijn eyghen, niemandt een anders last sal draghen:
dat de sone des vaders misdaedt niet en sal draghen: met ontallijcke meer andere
derghelijcke. Dese oordeelen Godes lesen wy claerlijck ende naecktelijck uytghedruckt
te zijn inde heylige Schrift, ende niet verborgen gheruckt uyt twijffelijcke ende verde
gehaelde collectien. Dese ghelooven wy, niet uwe Enthusiastelijcke droomen ende
blinde verzieringhen vande verborghen oordeelen Godes. Toont ons erghens inde
gantsche Bybel gheschreven te zijn, dat Godt ons allen om Adams sonde sondigh
ende quaet gheboren laet worden: dit en vermeughdy niet. Wijst ons waer God seyt
dat hy yemanden aen der zielen met quaetheyt wil straffen om een anders misdaedt:
dit en vermeughdy oock niet. Haelt voort een eenighe plaetse houdende dat Godt
yemanden self, niet gesondight hebbende, een anders sonde t[o]erekenen wil ter
verdoemenissen: dit en vermeughdy al mede niet. Immers die Godtlijcke Schrift
betuyght naecktelijck ende claerlijck dat Godt die sonden des sondaers selve hem
niet en wil toerekenen als hy berou hebbende die laet. Hoe machmen dan gelooven
buyten ja tegen die gansche Schrift, dat God yemant selve, niet ghesondight hebbende,
eens anders sonde soude toerekenen? een anders sonde segghe ick noch, die dien
sondaer als boetvaerdigh zijnde (soo't hier met Adam gaet) selve niet meer
toegherekent en werdt, maer al is vergeven? So[u]de Godt dan den dootslagher selve
'tleven schencken ende alle sijnen onnooselen kinderen ende afcomste om sijn
doodtslagh dooden? Dit is nochtans uwe leere. Hoe suldy dese uwe felle ende
onrechtvaerdighe verborghen jae verzierde oordeelen moghen vereenigen metten
oordeelen vande barmhertighen, ick swijghe vanden rechtvaerdighen Gode, ons plat
contrarie dese uwe verzierde grouwelijckheyden inden Heylighe Schrift voor oogen
ghestelt? Dit's u onmoghelijck, dit verstady wel, ende dit doet verlaten die openbare,
ende afwijcken tot die verborghen oordeelen Godes. Neen mannen, niet na den
verborghen, maer nae den gheopenbaerden oordeelen Godes inde Heylige Schrift,
moeten wy oordeelen.
44.
Of meyndy dat Godt van sijne oordeelen door ons niet gheoordeelt en wil hebben?
Waer dat, hy en soude ons die in sijn Heylighe Schrift niet gheopenbaert hebben.
Immers hy en soudet niemandt te doen gheboden hebben. Maer nu leestmen dat veele
Heylighen vrymoedelijck van Godes rechtvaerdigheydt ende oordeelen hebben
gheoordeelt. Als * Abraham,† Paulus ende anderen meer, jae oock u Hooftleeraren
*
nergens na (volghens heure selfs belijdinghe) Heylighen wesende, hebben dat
Genes.18.23.24.25, 20.4.
†
Rom.3.6.29.
stoutelijck (alst henluyden maer diende) derren ‡ doen, jae oock ghyluyden selve.
‡
Immers Godt selve ghebiedt den menschen van sijne oordeelen te oordeelen,
Comment Isa.9.17. Beza
108
Syco
phan.f.77.
soomen wel uytdruckelijck leest Isa.5.3. 4. Ieremias 2.9.16.17.18.19. Michae.
108
6.1.2.3.4.5.6.Ec. Sulcks dat kinderen souden mercken dat niet een eerbiedighe
Museulus Dusanus in G
en.ca.28 obser.6.fol.448.
ootmoedigheydt, maer een schijndeuchtlijck afsluypen uyt die verwerringhen
Beza confess, fid.iij.
uwer onware opinien die ghy niet en meught verantwoorden metten
sect.vij.&c Halve ant.44.
gheopenbaerden oordeelen Godes: u doet schuyl loopen in den verborghene. O
hoe soudy my beschimpen ende bespotten soo ghy sulcks ergens saeght van my.
Maer wat mach u dit schuylen noch helpen? Zijn die verborghene oordeelen Godes
voor allen menschen onbegrijpelijck, soo zijn sy't oock voor u luyden. Soo en verstaet
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ghyse oock selve niet. Hoe meughdy't ghene ghy niet en verstaet rechtvaedigh
oordeelen? Om dattet Godes oordeelen zijn (seghdy) wiens doen al tsamen
rechtvaerdigh is al en begrijpen wy't niet. Maer waer by weet ghy dat sulcks Godts
oordeelen zijn? Waer met suldy't bewijsen ende vroetmaken? Dit moest voorgaen,
te weten dat het Godes, niet uwe oordeelen zijn. Voorts is waerachtigh dat Godes
o[o]rdeelen ons inde Heylighe Schrift geopenbaert, mede zijn Godes oordeelen, die
zijn dan mede rechtvaerdigh. Dit houden wy beyde, soo wel ghy als ick, mede
waerachtigh. Teghen dese gheopenbaerde oordeelen Godes zijn uwe verzierde
oordeelen Godes, die ghy verborghen noemt, openbaerlijck so strijdigh: dat een van
beyden onrechtvaerdigh moeten wesen. Welcke sullen dat zijn? die gheopenbaerde
inde Heylighe Schrift? Soo moetmen die Schrift als onwaerachtigh verwerpen, ende
uwe droomen als waerachtigh volghen, ende soo moetmen noch in allen ghevalle
Godt dubbelt ende valsch maken, die selve door sijnen Heyligen Geest inde Schrift
anders ghetuyght van sijne rechtvaerdigheyt ende oordeelen, dan die na der waerheyt
(seghdy waerheyt) int verborghen zijn. Siet wat eere ghy de Godtlijcke Schrift, jae
Godt selve aen doet, met sulcke uwe uytsluypinghen vanden gheopenbaerde totte
verborghen oordeelen Godes. Salmen alsoo teghen de Godtlijcke Schrifture moghen
sophisticeren, wat sekerheydt salmen ons ten laetsten daer inne laten blijven? Dits
al verde geweken vande woorden van uwen Cal109vino, datmen behoort van Gode te
vragen, te dencken ende te spreken, int woort, met het woort ende door't woordt. 109Instit.vj.6
Want dus doende verlaetmen 'twoort ende men speculeert van G[o]dt inden vernufte
buyten 'twoort, sonder 'twoordt, ende plat jeghen 'twoort.
45.
Soo zijdy ghewoonlijck te doene als't u maer gheleghen is, soo moetmens
eyghentlijck, maer andes, oneyghentlijck110 ende anders dan die woorden luyden,
110
verstaen. Dit doedy voortgaende oock hier, ende seght dat ghy het woordt
Triplijck.137.s.15[2].
sondighen hier neemt oneyghentlijck, te weten also: Wy hebben gesondight in Adam:
dat is, Adams s[o]nde wert ons toegherekent. Is dat niet een schoone uytlegginge der
Heyligher Schrifturen? Welaen, laet my op dese selve wijse teghen u handelen ende
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sien of ghy't gevolgh sult willen volghen. Adam ende Eva als gheloovigh zijnde
hebben in Christo rechtvaerdigheydt ghedaen, dat is Christi rechtvaerdigheydt is hen
beyden toegherekent. Dit suldy noch wel volghen. Laet ons voortgaen. Dese
toerekeninge van Christi rechtvaerdigheydt op Adam ende Eva heeft wech genomen
die sonde, schult ende straf uyt hen beyden, of sy heeftse in henluyden laten blijven.
Seghdy 'tlaetste, soo maeckt ghy openbaerlijck Adams ende Eve sonde crachtigher
dan Christi rechtvaerdiheyt. Want dan heeft henluyder eene sonde vermoghen inder
waerheydt heur sondigh, schuldigh ende strafwaerdigh te maken: maer al Christi
gerechtigheydt en heeft henluyden niet reyn, onschuldich, noch loonwaerdigh
ghemaeckt. Maer seghdy 'teerst: soo was geen sonde, schulde noch straffe meer in
Adam ende Eva selve. Dat in henluyden selve niet meer en was, en mochten sy heur
selfs kinderen niet aenerven: veel minder ons. Waer blijft hier onse aengheboren
verdorvenheyt? Neen, suldy hier segghen, die sonde ende die verdorvenheyt bleef
waerlijck in Adam ende Eva, maer sy en werde henluyden niet toegerekent. Was't
soo met die schult ende straf mede? Neen suldy seggen. Maer hoe soude die schuldt
mogen blijven daer sy door't niet toerekenen quijt is gheschouden? hoe mach oock
daer straf blijven, daer die schulde is vergheven? dat waer geseyt, door een
Landtsheere tot een Dootslagher: Ick vergeef u den schult vanden dootslach, maer
de straf neem ick u niet af, men sal u ghelijcke wel den hals afhouwen. Wie mach
sulcks achten voor vergeven? Recht. Al dat houde ick soo met u luyden. Soo was
dan de straf vande eeuwighe verdoemenisse afghenomen van Adam ende van Eva
die misdadigen selve. Dit bekendy beyde oock selve met111 uytghedruckte ende clare
woorden.Soo moet ghy beyde nu oock bekennen dat u Catechismus opte thienste 111Triplijc.pag.77.s.83.
vraghe van't eerste deel schandelijcken doolt ende een grouwelijcke, dats verde van
een troostelijcke of Evangelische leere leert, seggende dat Godt hem schrickelijck
vertoornt beyde over die aengheboren ende werckelijcke sonden, ende dat hy die wil
door een rechtvaerdigh oordeel tijdelijck ende eeuwelijck straffen. Want was den
misdadighen Adam ende Eva selve afghenomen die schulde ende straffe van heure
eyghen bedreven sonde: soo en was henluyden immers niet moghelijck ons aen te
erven dat in henlyden niet meer en was. Soudet een spotlijcke quijtscheldinghe eens
dootslaghs zijn aenden misdader selve, alsmen hem des niet te min noch dede lijden
die straf van onthoofdinghe: sal't niet een ongodtlijcke, grouwelijcke ende
onrechtvaerdighe straffinghe zijn, daermen den onschuldighen kinderen, kints kinderen
ende alle d'afcomste totten laetsten toe om der ouders vergeven misdaet, daer af sy
self onghestraft bleven, niet alleen metten tijdtlijcken, maer oock metten eeuwighen
doodt straft ende veroordeelt. Leert ghyluyden sulcken fellen ende onrechtvaerdighen
handel niet vanden barmhertighen ende rechtvaerdigen Gode? Wildy dit ontkennen,
soo moet ghy sulcke u luyder leeringhe uyt meest uwe boecken immers uyt uwen
Catechismo selve schrapen. Siet waer toe u brenght dese uwe Sophisterije.
46.
Maer om weder te comen op uwe voorschreven glose: wy hebben ghesondight in
Adam, dat is (seghdy) Adams sonde wert ons toegherekent. Lieve seght doch: Of
ick seyde, wy hebben in Adam ghelooft, dat is Adams gheloove werdt ons
toegherekent: soudy my dit oock willen toelaten? Immers moet ghy selve soo
argumenterende my dat niet toelaten: want so staet dese uwe glose in haren gronde.
Alle wat Adam gedaen heeft, dat worden wy geacht oock in Adam ghedaen te hebben,
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ende werdt daeromme oock ons toegerekent. Adam heeft ghesondight. Dus worden
wy gheacht in Adam ghesondight te hebben, ende werdt ons daeromme oock Adams
sonde toegherekent. De voorschreven heele major is valsch, is alleen u dichten, ende
en sal nemmermeer uyter Heyligher Schrifturen moghen bewesen worden. Des niet
te min soo moet ghy u eyghen doen teghen anderen, oock selve van andere lijden,
ende segghe ick volgens dese uwe nulle bewijsinghe wederom teghen u luyden alsoo:
Alle wat Adam ghedaen heeft, dat worden wy gheacht oock in Adam ghedaen te
hebben, ende wordt daeromme ons toegherekent. Adam heeft ghelooft ende sich
totten Heere bekeert. Dus worden wy gheacht in Adam ghelooft ende ons totten
Heere bekeert te hebben, ende wert ons daeromme oock Adams ghelooven ende
bekeeren totten Heere toegherekent. Is dat soo, twelck soo met zijn, soo u
voorschreven glose recht is soo werdt alle Adams nacomelinghen, Adams deughde
van ghelooven ende sich totten Heere te bekeeren toegherekent. Want wildy die
deughde niet ergher maken dan die sonde, soo moet ghy bekennen dat ons Adams
deughde niet minder dan sijn sonde en werdt toegherekent, ende geacht als of wy
die mede in Adam ghedaen hadden. Siet nu of de onwaerheydt niet over al te schanden
en comt, ende of sulcke uwe glosen ende Sophisterijen selve niet ter neder en storten
dese uwe van selfs vallende opinien die ghy meynt daer mede seer vast onderstut te
hebben.
47.
IEven soo bescheydelijck handelt ghyluyden oock metten spreucke, dat Levi in
Abrahams lendenen verthient is geworden. Daer verandert ghy mede in uwen glose,
het lijden Levi, in een doen. De text staet alsoo: Dat oock (alsoo te seggen) Levi, die
de thienden ontfangt, verthient112 is gheworden door Abraham, want hy was noch
112
inden lendenen sijns vaders, als hy Melchisedech te ghemoet gingh. Daer staet
Heb.7.9.
dat Levi door Abraham vertient is gheworden. Des niet jeghenstaende moet dit met
u heeten als of hy in Abrahams lenden zijnde, self dat werck van verthienden dede.
Ende door dese soo verkeerde, gheweldighe ende vreemde
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glosen misbruyckt ghy soo opentlijck de Heylighe Schrifture: alleenlijck omme te
bewijsen, dat wy selve in Adam ghesondight souden hebben. Lieve wat betoondy
doch anders met sulcke uwe duystere, onware ende gheboghene collectien, dan dat
ghy niet een eenighe, vaste ende clare Schrifture en hebt, daer mede ghy dese uwe
soo monstrose opinie van sulcke aengheboren quaetheydt, meught bewijsen? Wie
mach u Leeraren soo onbedacht houden, soo ghy hier toe inde Schrift eenigh stalen
sweert wist te vinden: dat ghy uyt uwen hoofde sulcken looden mes soudt ter handen
nemen? Immers dat noch argher is, uyt sulcke uwe onware collectien, blijckt dan
noch selve dat het onwaerheyt is, 'tghene ghy met onware dichtinghen arbeydt
waerheydt te maken.
48.
Ick hadde gheschreven alsoo: Wie niet en is, die en doet niet. Wie niet en doet,
die en misdoet noch en sondight niet. Als Adam ende Eva sondighen, en waren wy113
noch gheen van allen. Daerom en mochten wy oock gheen van allen yet misdoen 113j.ant.xxiiij.8.
of sondighen. Hier op schreeft ghyluyden aldus: Wy staen u dit gheheele argument
toe. Want wy soo onverstandigh niet en zijn, dat wy ons souden willen segghen yet
in Adams lendenen ghedaen of ghewrocht, ende over sulcks dadelijck ghesondight
te hebben. Dat zijn uwe eyghen woorden[,] mannen. Die zijn waerachtigh, die neme
ick oock voor sulcks aen, ende en dencke my die niet weder te laten benemen door
uwe wonderlijcke Sophisterijen van aldus telcken een doen in een lijden te
methamorphoriseren. Dit bestady nochtans weder sonder root worden, ende seght
stracx daer aen aldus:
49.
Maer wy segghen dat wy in Adams lendenen ghesondight hebben om dat ons
Adams sonde, van wegen dat wy uyt sijne lendenen ghesproten zijn, toegherekent
zijn. Uan dese uwe schoone glose hebben wy terstondt ghehandelt: die in mijnen
oogen (laet my ongheveynsdelijck spreken) soo spotlijck is, dat my byna ongelooflijck
schijnt, dat ghy selve sulcke uwe onghelooflijcke droomen soudt moghen ghelooven.
Seght mannen, condy ghelooven, als Godt den sondaer sijne self bedreven sonden
niet toe en rekent, dat Godt dan self door sulck niet toerekenen vande sonden die
gheschiedt zijn, daer door maeckt dat die sondaer sulcke sijne ghedaen sonden noyt
ghedaen en heeft ghehadt? wie mach dat ghelooven? wie mach dan oock ghelooven
dat het toerekenen Godes soude maecken dat wy die sonden die wy noch noyt en
hebben ghedaen, ghedaen souden hebben? segdy dit niet selve? seghdy hier niet
opentlijck dat wy die sonde in Adam self niet dadelijck ghedaen hebben? seghdy
daer by niet mede opentlijck dat wyse daerom in Adam ghedaen hebben, om dat
Godt ons die toerekent? seghdy dan niet dat Godts toerekenen maeckt dat wy self
de sonde ghedaen hebben, die wy nochtans niet ghedaen hebben? wat is dat nu anders
int jegendeel, dan te segghen dat Godes n[i]et toerekenen van Adams sonde maeckt
dat Adam niet ghesondight en heeft? Dit is ymmers een spotlijcke ende sottelijcke
Sophisterie. Alsmen u sulcke uwe bewijsighe van't toerekenen noch al toelaet: wat
sal't dan doch voor een ghespoock zijn alsmens u niet toelaet? alsmen u af eyscht
bewijsinghe van u leere, dat Godt die sonde by Adam ghedaen, alleen sijnen
nacomelingen toerekent, als of sy altsamen selve die sonde ghedaen hadden? waer
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staet sulcks gheschreven? daer God verclaert114 dat de sonde des vaders misdaet niet
114
en sal draghen? dat Godt den boetvaerdighen sondaer (als ghy Adam te zijn
Ezec.18.20 Ezec.18.21.22.
gheweest selve bekent) sijn eyghen bedreven sonden niet en wil ghedencken.
50.
Al niet jeghenstaende dese uwe botte subtiliteyten van botte ende domme luyden
licht bespot connen worden met waerheyt: soo en wildy daer noch niet af, maer
pooght vuyr ende water tsamen te vermenghen: ende doet groote ende langhe moeyten
volcomelijck te vergheefs. Waer inne dat? ghy soudet ons gaerne vroedt maken dat
dit vertienden, 'twelck doe ter tijdt onghetwijfelt was een werck Abrahams, ende
daer teghen het vertient worden ('twelck na de gh[ee]stelijcke beteeckeninghe een
toecomende ghedooghen Levi was) een werck Levi (die doe noch niet en was)
gheweest soude zijn. Uwe woor115den zijn dese: Wy daer teghen houden't voor een,
vertiendt worden,voor tienden gheven, ghelijck gheschat worden, voor schattinghe 115triplijc.138.s.152.[a]
te gh[e]ven. U houden, is gheen bewijsen. Wie mach dit u houden met u houden?
niet menschen die noch 'tghebruyck van reden, swijghe 'tlesen vande Goddelijcke
Schrift hebben behouden. Het coorn wordt vertient. Daer by blijckt dat niet de
mensche, maer't coorn hem selve vertient ende dat werck doet van't vertiende. Die
ackeren, velden ende huysen worden gheschat. Is nu (na u meyninghe) gheschat te
worden ende schattinghe te gheven een: soo doen die ackeren, velden ende huysen
selve dat werck van schattinghe te gheven. Is dat niet een vaste bewijsinghe? het
coorn seghdy en leeft noch en doet niet. Anders ist metten menschen die daer leven
ende wat doen. Het coorn segghe ick, is ende wordt vertient, nochtans en vertient
het daerom sich selve niet. Levi en was doe noch niet (swijghe dat hy niet en leefde
of wat dede) hoe mocht hy, die noch niet en was, sich selfs vertiende, alst coorn,
ackeren, velden, huysen Ec. die nu al zijn, sulcks niet en vermeughen? Welaen,
schapen, ossen ende koeyen zijn, leven, ende doen wat. Dese worden oock vertient
ende gheschat. Soo volght na dese uwe reghel dat vertient of gheschat te worden
ende tienden of schattinghe te geven een is, dat die schapen, ossen ende koeyen die
vertiendt of gheschat worden, self thienden of schattinghe gheven. Immers laet ons
totten menschen selve comen die daer nu al zijn, al leven, ende self wat doen. Men
schat jonghe of suygende kinderkens, welcker ouderen die schattinghe gheven: soude
daer uyt moghen
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vast besloten werden dat die suyghelinghen selve ende niet heure ouderen dat werck
doen van schattinghe te gheven? Siet nu of ghy hier al scherpsinnelijck Sophistiseert.
Voeght dat Leeraren ende liefhebberen der waerheydt? waer blijft nu dese uwe droom
van uyt een lijden een doen te alchimistiseren?
51.
Mach dan niet gheseydt worden van kinderen die nu al zijn, leven ende wat doen,
dat syluyden sich selve vertienden, om dat sy vertient of geschat worden: hoe veele
minder machmens segghen van Levi, die noch eerst langhe jaren daer na is gheworden:
sulcks dat hier Prophetischer wijse was ghesproken van 'tghene, langher dan vier
hondert jaren daer na eerst sijn werckinghe soude hebben. Immers de text die ghy
hier toe voort haelt seydt selve dat Levi van Abraham vertiendt is gheworden. Condy
soo een lijden in een werck veranderen: wat salmen houden voort veranderen ende
draeyen der Godtlijcker Schrifturen, soo't dit niet en is? wie mach ghelooven dat ghy
sulcke verdraeyde, ghecromde, jae vercrachte spreucken der Schrifturen hier toe
soudet soo opentlijck misbruycken: soo ghy eenighe, ja al waert maer een eensame
alleen, clare ende naeckte spreucke der Heyliger Schrifturen vermocht voort te
brenghen, tot stijvinghe van dese uwe vreemde opinie?
52.
Hebdy my niet selve opentlijck bekent, dat ghy soo overstandigh niet en zijt, dat
ghy ons sout willen segghen yet in Adam ghedaen of ghewrocht, ende over sulcks116
116
dadelijck gesondight te hebben? u bestaende glose van dat sulck sondighen in
ij.8.s.48.
Adam ons werck werdt ghenaemt om dat het ons toegherekent werdt, is hier voor
verblasen. Dit ons sondighe[n] by ghelijckenisse van Levi verthient worden, is mede
gebleken een Sophistike droom te wesen. Soo weetmen mede wel wat sondighen is:
Niet een lijden buyten of sonder, maer een wercken, 'tzy dan met begeerte, woort of
daedt, dat met ons weten, opset, wil ende toestemmen gheschiedt. Daeromme soo
ghy ons soudet willen vroedt maken dat wy noch niet wesende nochte levende, in
Adam selve ghesondight souden hebben ghehadt: soo moest ghy eerst u self opentlijck
wedersprekende nu segghen, dat die niet en is noch en leeft, wat mach doen, quaedt
mach doen, ende sonde mach doen.
53.
Alsoo hebbe ick nu int handelen van desen spreucke, ende int wederlegghen van
uwe vreemde ende ghedraeyde glosen opte selve, vastelijck bewesen, ende dat noch
meest uyt dit 5.capittel totten Romeynen selve, dat dese spreucke selve alleen meer
dan ghenoegh is, om gantschelijck om te stooten de voorschreven uwe opinie vande
aengheboren quaedtheydt, die ghy nochtans daer met, soo onwijselijck als
verkeerdelijck pooght staende te houden. Gemerckt uyt desen spreucke selve
onwedersprekelijck is betoont, dat wy niet alle door Adams sonde, maer elck door
sijn117 eyghen sonden verderven: dat, ghelijck niemant door een lijflijcke afcomste
117
1.
van118 Christo rechtvaerdigh, alsoo mede niemandt door een lijflijcke gheboorte
118
119
2.
van Adam sondigh en wert, soo dat midtsdien elck, niet Adam (van ons alder)
119
120
10.
oorsake is van sijne eyghen quaetheyt. Item dat niemandt en come inde
120
ghemeenschappe van Adams quaetheyt, dan door navolghinghe ende aenneminghe
21.22.27.32.
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van Adams sonde ende onghehoorsaemheyt: ende in summa dat niemanden eenighe
sondelijckheyt of quaetheydt van Adam en werdt aengheboren. Ende dit alles noch
soo claerlijck als waerlijck uyt dese spreucke self daer mede ghyluyden pooght het
jeghendeel van alle sulcks te bewijsen. Welcke spreuck ghyluyden oock selve houdt
voor't principaelste bewijs deser uwer opinien vande aengheboren quaedtheydt.
Nadien nu sulcks is ghebleken, oock datse daer toe niet altoos en mach dienen, maer
wel om crachtelijck dese uwe opinie te vernielen, ende datse gantsch anders dan
ghyluyden die verstaet, verstaen moet worden: soo en ghebreeckter nu niet meer te
doen over uwe zijde, dan121 dat ghyluyden, volghens uwe beloften, (in desen mede,
121
als inden spreucke Davids Psalm 51.7. opentlijck by u ghedaen) opentlijcken
Triplijck.123.s.132.
bekent, dat uwe principale gront deser uwer erfsonden, soo ghy die leert, omme is
ghestooten ende onwaerachtigh is.
54.
Soo zijn nu die alder treflijckste spreucken ende fundamenten dese ghebou bewesen,
te zijn tegen, dats verde van voor, dese uwe aengheboren quaedtheydt: derhalven en
hebbe ick den Leser oock niet willen beswaren met het onnoodigh wederlegghen
van andere bylooperkens, enden stroyen schutselkens van spreucken by u luyden
hier toe oock tsamen gheraept: ghemerckt alle Leser maer noch van ghemeynen
oordeele, ick swijghe ghyluyden selve (soo partijdigheyt u niet gantschelijc heeft
verblint) sal moeten toestemmen, dat die 'tswaerste lichtelijck heeft omghestooten,
het lichtste niet swaer sal vallen om daer heen te stooten. Daeromme ick my hier
mede vernoeghe ende u oock voor te vollen vernoeght houde. Ende scheyde mitsdien
hier van, om te treden in't derde deel van dit mijn voorghenomen werck. Daer inne
ick dencke te handelen vande boet ende beteringhe gheschiedt door onsen Salighmaker
Iesum Christum, dien zy lof inder eeuwigheyt, Amen.
De spreucke Iobs 14.4. Wie mach reyn maken &c. suldy gehandelt vinden hier na
lib.3.cap.5.par.9.
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Het derde Boeck.
Dat eerste Capittel.
Bewijst dat d'Erfsonde, somen die nu leert, eyghentlijck is een vreemde
sonde.
1.
VReemdt noeme ick dese uwe sonde. Want vreemdt achte ick hier vanden mensche
alle 'tghene dat hy is of niet en is, door een anders ende niet door sijn selfs vrywilligh
doen ofte laten. De mensche en is gheen Enghel. Dit niet zijn is hem vreemdt. Want
het comt door Godes schickinghe ende werck in't scheppen, niet door des menschen
doen oft laten. Want eer hy gheschapen was, en was hy niet. Soo hadde hy doe oock
geen keure noch macht om te weygheren een Enghel, of om te begeeren een mensche
te worden. Also en ist den mensche geen sonde noch schande, dat hy gheen Enghel
en is; Tis hem oock gheen deughde of eere, dat hy een mensch is ende gheen
onredelijck Dier.
2.
Daer teghen en is den mensche niet vreemt, maer eenighsins sijn eyghendomme
alle 'tghene hy niet en is, ofte oock is, niet sonder het middel van sijn selfs vrywilighe
laten of doen. Als wanneer de mensche niet aen en neemt den eersten Adam met
sijne sonde, ende alsoo laet te comen in Adams sondelijcke gemeenschappe. Dit
laten is den mensche niet vreemt, maer sijn deuchde. Soo ist hem mede niet vreemt,
maer sijn sonde, indien hy laet aen te nemen den tweeden Adam met sijne
gherechticheyt, ende soo in sijne heylighe gemeenschappe te comen. Want dit
aennemen ende oock het laten van dien is1 van Gode ghestelt in des menschen keure
1
ende vermoghen. Over d'ander zijde is het aennemen vanden eersten Adam met
Deut.30.15.19.
sijne sonde, des menschen eyghen doen ende sonde als oock wederomme het
aennemen vanden tweeden Adam met sijne deuchden, sijn eyghen werck is ende
deuchde. Want het oock beyde in sijnder keure ende machte is ghestelt om sulck
werck van aennemen te doen ofte laten. Welcke keure ende machte soo om te doen
of om te laten dat werck van aennemen, over weder zijden den mensche benomen
zijnde: neemtmen oock nootsakelijcken wech alle menschelijcke deughde ende sonde,
loon ende straffe, lof ende laster.
3.
Ende want dese vreemdicheydt by my hier verclaert, hangt aende sonde, daer af
wy handelen, soo hebbe ick doch moeten segghen wat ick hier verstae by het woordt
sonde. Die houde ick niet anders te zijn dan een vrywillighe overtredinghe vande
Wet Godes. Dat is (om my self wat naeckter te verclaren) een vrywilligh doen van
'tquade datter is verboden, of een vrywillich laten van 'tgoede datter is gheboden van
Gode. Want buyten dese twee en werdt geen s[o]nde bevonden. Hier uyt is nu oock
licht om mercken dat die deuchde niet anders en is dan een vrywilligh doen van't
goede gheboden zijnde, ende een vrywilligh laten van't quade verboden zijnde van
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Gode. Augustinus2 spreeckt hier af (als oock van veele andere saken) verscheydelijck.
Doch loopt sijn verstant meest op dese sijne beschrijvinghe vande sonde, te weten, 2August. co[r] Faustum
Manich.lib 22.cap.27.
dat die is eenigh segghen, een doen of begeerte tegen die eeuwighe Wet Godes.
4.
Nu en is dese uwe soodanighe aengheboren sonde gheen vrywilligh, maer een
noodtsakelijck doen of laten der menschen: de welcke Augustinus tot eenighe plaetsen
met u schijnt sulcks te houden. Des niet te min heeft hem die waerheyt self tot veele
plaetsen ghedronghen dese uwe sonde, als buyten der menschen vrywilligh doen
ende laten in henluyden wesende, te noemen een vreemde sonde, soo u luyden niet
en is verborghen, oock niet uwen Calvino: die selve schrijft dat Augustinus3 dese
sonde dickmael noemt een vreemde sonde. Immers ghyluyden selve bekent selve 3Instit.ij.12
hier na par.7. dat het een vreemde sonde mach gheheeten werden. Dus en mach sich
gheen uwer belghen, dat dese sonde oock by my vreemt wert gheheeten. 'Twelck ick
moet doen om dat sy vreemt is vande rechtvaerdicheyt Godes, vreemt vande
Goddelijcke Schrifture, ende vreemt vande menschelijcke nature.
5.
Daer ick dese aengheboren sonde, sondelijckheyt of quaetheyt, segghe vreemt te
zijn vande Godlijcke rechtvaerdigheyt, en meyne ick niet van een verborghen
rechtvaerdigheyt, by u luyden (daer ghy benaut zijt) voortghehaelt, ende u luyden
soo wel als allen anderen verholen: maer versta daer by die rechtvaerdigheydt Godes
ons door sijne Heyligen Geest in die Heylighe Schrifture geopenbaert. Want hier uyt
ende niet uyt onse droomen moeten wy vande rechtvaerdigheyt Godes spreken ende
oordeelen. Dese en tuyght niet alleen nergens dat God eenigh mensche na der zielen
straft met quaetheydt of verdoemenisse: maer over al het platte tegendeel, daerom
ick dese selve te recht oock segghe te wesen teghen die Godlijcke Schrifture. Dit en
meughdy met eeren niet ontkennen, als die tot noch toe niet en hebt vermoghen een
eenighen claren text sulcke uwe vreemde sonde betuygende uyte gantsche Schrifture
voort te brenghen. Ende nadien alder menschen nature natuerlijcke, dats uyt eyghender
aerdt, gheneghen is tot het gheene dat haer goet is, als om een uyt al te noemen, tot
saligheyt (wien ist niet goet saligh te
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wesen? wie is van naturen oock niet geneyght tot saligheyt?) jae oock om te doen of
te volbrengen des Wets inhouden, (dat4 is ymmers goedt) sulcks dat oock eenige
Heydenen natuerlijck des Wets inhouden volbrenghen: soo is licht te mercken dat 4Rom.2.14.
dese opinie van sulcker aengeboorne quaetheydt, dat oock alle menschen van naturen
geneyght souden zijn door dese vreemde sonde om Gode ende den Naesten te haten,
opentlijck vreemdt is vande nature.
6.
Ick hadde ghestelt drye spreucken, houdende * d'eerste: Zijdy wijs, soo suldy't
5
voordy self wesen: maer zijdy een spotter, soo sulstu alleen het quade draghen.
Replijck of eerste schrift der
†
‡
Predic.
pag.30.
De tweede, yeghelijck sal sijn eyghen last draghen. Ende de derde, de sone en *
Prov.9.12
sal des vaders misdaedt niet draghen, noch de vader en sal des soons misdaedt
†
niet draghen. Die rechtvaerdigheyt des rechtvaerdighen sal op hem zijn, ende die ‡Gal.6.5.
Ez.18.20
onrechtvaerdigheydt des Godloosen sal op hem sijn. Meughdy of yemant die noch
eenighe eerbaerheydt heeft, ontkennen dat dese drye ghetugyhen (twee waren
ghenoegh, soo hebbe icker noch meer dan hondert ghereedt) claerlijck, openbaerlijck,
ende waerlijck sonder eenighe collectien of draeyingen betuygen dat Godt niemandts
ziele met quaedtheyt en straft om een anders sonde? brengt voort condy een eenighe
spreucke uyter Godtlijcker Schrifturen die so claerlijck betuyght dat God een eenighe
ziele met quaedtheyt, verderfnisse of verdoemenisse straft om een anders of Adams
sonde. Dits u onmoghelijck.Soo moetmen hier bekennen dat ghy sonder alle clare
Schrifture, alleen met ghedraeyde Schrifture teghen die clare Schrifture dese uwe
vreemde sonde pooght staende te houden. Laet ons nu sien uwe gheboghen ende
gecromde glosen opte voorschreven drye spreucken. Dit zijn uwe woorden.
5

7.
Wy bekennen gheerne dat elck sijn eyghen laste sal draghen, dat is om sijn eyghen
sonde ende ongherechtigheyt die hy ghewracht ende ghedaen sal hebben (want van
soodanighe sonde wert daer ghesproken) ghestraft sal wesen, ende niemant in sijn
plaetse sal moghen stellen. Wat condt ghy hier uyt besluyten teghen d'erfsonde?
Wanneer Godt de Heere ons altsamen verdoemde van weghen der selvighe, soo
soude Adam daerom die last sijner misdaedt niet laten te draghen. Soo ghy segghen
wilt dat wy alsdan eens anders last ende niet ons eyghen sonden draghen: wy
antwoorden dat die natuerlijcke verdorventheydt ende quade gheneygtheydt, dewijle
sy in ons is soo wel onse last rekenen zy, als het quaedt dat yemandt met wercken
volbracht heeft, ende dat wy alsoo niet min onse eygen last draghen, als die om hare
ghewrochte sonden gestraft worden. Noemt ghy't daerom een vreemde last, om dat
het uyt Adam ende Eva sijnen oorspronck heeft, wy staent u toe, dat het soo mach
gheheeten werden. Maer seggen dat het teghen uwe voortghestelde, ghetuygenissen
der Schrift niet en strijdt, dat Godt om Adams sonde sijnen nacomelinghen tot bewijsen
van sijnen grouwelijcken toorne straft, &c.
8.
Ick sprack van schriftuerlijcke saken int Schrifture, ende verwachte van u luyden
antwoorde uyter Schrifturen, maer hoore niet een eenigh woort uyter Godlijcker
Schrift, maer wel het goetduncken van u luyder vernuft. Ghy waert aen allen zijden
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benaut, beleedt in beginne die waerheyt, die ghy terstont weder bestreedt, niet met
het Godtlijcke ghetuygenisse, maer metter selver uwe menschelijcke buyghenisse.
Drye sulcke clare spreucken pooghdy met drie duystere glosen te verduysteren. Hier
af is d'eerste,6 dat dit gesproken zy vande sonde die elck selve doet of werckt: Ende
6
1.
ghelaet u of daer noch een ander sonde ware. De7 tweede glose is, dat de
7
misdoender Adam ghelijcke wel noch sijn eygen last oock self sal draghen, of
2.
8
schoon de Heere ons allen om Adams sonde verdoemde. Ende is de derde, dat die
8
natuerlijcke verdorvenheyt, dewijle sy in ons is, soo wel ons eyghen last is te
3.
rekenen, als't quaet dat yemant selve met wercken volbracht heeft. Daer by voeghdy
dat in Gode (die bermhertigh is ende self de liefde) noch is een grouwelijcke toorne,
ghemerckt u die grouwelijckheydt meer dan die vrundelijckheydt Godes tot desen
uwen grouwelijcken opinie dienstlijck schijnt te wesen. Rechts of Christi
hoochwaerdigh lijden int altoos en hadde vermoghen om die te stillen. Maer want
ick hier af wil handelen hier na, so trede ick nu aen uwe drye vreemde glosen.
9.
Comende nu opte voorschreven uwe eerste glose, sie ick u daer dichten tweeder9
9
leye sonden: te weten een die elck selve dadelijcken werckt, ende een die allen
1.
menschen van Adam wert aengheboren. Uande self ghewrochte sonde seghdy in die
texten by my daer verhaelt ghesproken te zijn. Dat segghe ick mede. Hier inne zijn
wy't dan eens. Maer daer inne niet datter een aengheboren sonde soude wesen. Want
dit wederspreke ick. Soo zijn wy't hierinne oneens. Dit is nu oock ons hooftgheschil
selve. Dit weet ghy wel. Dit voerdy nu in als of't al waer bewesen, ende pooght daer
op te bouwen. Soo sot houdy my dat ick sulcx niet mercken, maer sulcke sotte
bewijsinghe toelaten soude. Neen mannen, so niet. Wildy wat bewijsen met u
aengeboren sonde, bewijst eerst selve datter een is: dit feylt u soo veele, dat het
contrarie claerlijck blijckt. Soo besluyte ick hier op nu aldus: Nadien ghy niet en
meught bewijsen datter eenighe ander sonde is dan die elck selve dadelijck werckt
ende doet, ende nadien uyt u selfs geerne bekennen mede blijct (wie mach't loochenen
dat die Godlijcke waerheydt claerlijck inde Heylighe Schrift betuyght?) dat van
sodanighe sonde elck sijn eyghen last sal draghen: soo blijckt uyt sulck u beken noch
al mede vastelijck, dat niemandt de last van een anders of vreemde, ende mitsdien
ooc niet van Adam soude en draeght. Daer uyt dan oock volght dat niemanden
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eenighen last of straf der zielen met quaetheyt en wert aengheboren. Soo en seght
nu niet meer dat sulcks gheschiet uyt u goetduncken teghen die openbare clare ende
ware Schrifture.
10.
Soo verde en liet sich noch bywijlen Augustinus door sijne affectien niet afleyden
vande waerheyt, als ghy hier in u laet mercken. Want hoewel hy mede licht merckte
dat dese met meer andere dergelijcke spreucken opentlijck sijn ghevoelen van dese
vreemde of aengheboren sonde wederspreken: soo belijdt hy nochtans rondelijck
(dat by u beyden verre is te soecken) die waerheydt van dese spreucke totten Galaten
6.5. segghende: Teghen10 den ghenen die daer meynen dat een mensche besmet
mochte worden door eens anders sonde, antwoort d'Apostel, elck sal sijn eyghen 10August. de.verdis. Apost.
Sermo.24.
last draghen. Welcke zijn nu die gene die daer meynen dat een mensche mach
besmet worden door een anders sonde? zijt ghyluyden Arnolde ende Donteclock dat
niet? seghdy niet beyde dat wy11 alle verdorven ende besmet worden door Adams
sonde? noemdy dese uwe verdorvenheyt niet opentlijck onreynigheyt die aengheerft 11j.Ant.xix.3 xxxvij.
wort? ghy beyde zijt dan de luyden teghen de welcke Augustinus hier seydt, dat
d'Apostel die voorschreven antwoorde gheeft.
11.
Ende hier mede valt oock u tweede glose (mach't anders een glose ghenaemt
worden? dat jeghens de ghegloseerde Schrifture strijdt) van dat de misdoender des
niet te min sijn eyghen last sal dragen, of schoon yemandt anders mede sijn last
droegh. Want nadien niemandt een anders last en draeght, soo en draeght niemandt
Adams last dan hy Adam alleen selve, dewijle Adams last voor allen anderen
yeghentlijck een anders last is. Of houdy allen menschen soo onwijs, dat sy souden
meynen dat wy Adams, dats met ons allen een anders last, draghende die niet en
souden draghen, of hy schoon sijn selfs laste mede self droegh? So een tyran vele
onschuldighen o meenen schuldighen metten selven schuldigen d'oogen uyt dede
steken, daer soude die schuldighe oock sijn eygen last draghen: maer souden daerom
die onschuldigen, des schuldigen, dat is een anders last niet draghen? verlicht sijn
draghen van sijn last, henluyder last? Wanneer wildy eens mercken dat ghy in alle
dese uwe opinie opentlijck strijdet jeghen soo clare ende naeckte tuyghnissen der
Godlijcker Schrifturen? wie oock niet blint van partijdigheyt of gantsch dwaes zijnde,
ende merckende dat ghy soo opentlijcken niet alleen anders dan d'Apostel, maer plat
daer teghen leert, sal u luyden,12 al waerdy oock Enghelen uyten Hemele (dat noch
al verde in u te soecken is) boven ende teghen soo uytghedruckten Apostolischen 12Gal.11.1.8.
leere moghen ghelooven?
12.
Maer wie mach u luyden oock daer inne ghelooven, dat ghy u self gantsch
verghetende ende 'teen opentlijck tegen 'tander schrijvende, hier soo onbedachtelijck
hebt derren schrijven, dat Adam niet en soude laten sijn eyghen last te draghen.
Vander zielen last handelen wy nu, al waer wel d'alderswaerste last is die eeuwighe
verdoemenisse. Dese laste legdy nu noch om Adams sonde willen op alle sijne
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afcomste die niet van gheloovighen ouderen gheboren zijn ende [o]nghedoopt13 comen
te sterven. Mede leert ghyluyden opentlijck, dat Adam self vande verdoemenisse 13Triplijc.[...]
was ghevrijet. Mach dan dit u segghen, dat Adam dan niet en laet zijn eyghen last
te draghen, oock eenighen schijn van waerheyt meer hebben? merckt doch eens hoe
dat de noodt deser uwe onwarer leere u luyden dringhet doorgaens u self plattelijck
te wederspeken.
13.
Daer inne moet ick u luyden recht gheven, dat ghy houdt dat Adams sonde, na
sijne bekeeringhe totten Heere van den selven, in hem Adam selve niet meer ghestraft
en werde met verdoemenisse, doot14 noch anders. Want sulcks ghetuyght ons Godes
14
Gheest selve inde Heylighe Schrifture. Oock dat Godt des sondaers doot niet en
Ezec.18.2[0]
15
wil, jae al voor zijn be keeringhe, niet, maer dat hy sich bekeere ende leve. Maer
15
wat mensche kennende die rechtvaerdigheydt Godes soodanigh als de Gheest
23.
Godes die hier door desen Propheet ende doorgaens inde gantsche Bybel claerlijcken
voor ooghen stelt, sal moghen daer teghen u segghen gheloove gheven: dat Godt
Adam den sondaer selve vande schulde, laste, doodt ende verdoemenisse sijnder self
bedrevenen sonde bevrijen, ende daer teghen alle sijne daer aen onschuldighe
nacomelinghen met die sware ende vreemde laste van sonde, doot ende verdoemenisse
overladen ende straffen souden? want dan soude Adam niet sijn eyghen, maer wy
altsamen Adams, dats een anders laste draghen. Siet daer noch al mede hoe fijn ghy
met u selve overeen stemt, in u segghen dat Adam dan niet soude laten den last sijnder
misdaet te16 draghen.
16

3.1.7.

14.
Dit schijnt al eensdeels by u luyden gemerckt te zijn, ende quaemt daeromme17
voort mette derde glose houdende dat wy om Adams sonde ons eyghen last dragen, 173.
niet minder dan de gene die om heure eyghen sonden ghestraft worden. Waer met
bewijsdy dit? met Schrifture? neen: maer met reden, soo ghy meynt. Welck is die?
om dat die last of verderfnisse in ons is. Ia voorwaer mannen? soude dat bewijs
heeten? bewijstmen dan met het onbewesen gheschille selve? dat is hier: of daer
oock is een natuerlijcke verdorvenheydt. Bewijst eerst dat die is. Dan bewijst daer
wat uyte. Uoorts Sophistiseert ghyluyden hier al wat te grof, in die woorden, eygen
last. Want na sulck u draeyen, en sonder gheen vreemde last moghen zijn. Ghemerckt
elck die last die hen opleydt inder zielen selve moet draghen. Soude daeromme alle
last des draghers eyghen last moeten zijn om dat hy selve die draeght? neen. Soo en
moetmen sulcken openbaren onderscheydt niet verwerren of wech nemen. Dat
noemtmen hier een anders last te draghen als

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

cccccix.r
yemant om, niet sijn eyghen, maer een anders misdaedt, in laste of straffe gheraeckt.
Maer sijn eyghen last draeght de ghene, die om sijn eyghen misdaedt lijdet. Segt nu,
hoe machmens met waerheydt heeten sijn eyghen last te draghen, als alle menschen,
niet om heur eyghen, maer om Adams misdaet, met natuerlijcke verdorventheyt ende
quade gheneghentheyt, jae metten doot des lichaems tijdtlijcken ende metter zielen
doodt eeuwelijck ghestraft worden? siet wat ghy nu wint met sulck u onwijs bestaen
van dese soo clare onderscheydt tusschen het draghen van eyghen ende een anders
last wech te nemen? soudy so doende den menschen niet veroorsaken u te houden
voor partijdigh of onverstandigh.
15.
Ick hebbe gheseydt, dat ghy hier voor al, tot sulck u bewijs van dat elck dan noch
sijn eyghen last soude draghen, behoeft te bewijsen, dat die natuerlijcke
verdorvenheydt ende quade gheneyghtheydt in ons zy. Dit leert de Heylighe Schrift
nerghens, maer over al het jeghendeel. Maer laet ons dat hier soo eens nemen. Soude
daer uyt moghen besloten worden dat het ons eyghen werck, sonde ende schult ware,
daer door sulcks in ons ware, soo ghy ter navolghinge van Calvijn hier bestaet ons
te willen vroedt maken?18 hoe sal dese bewijsredene met alle sijne leden staen? aldus:
Alle 'tquaedt dat in yemande is, dat is soo wel sijn eyghen sonde ende schuldt te 18Instit.ij.12.
rekenen of hy't schoon self niet en heeft ghedaen, als 'tquaedt dat yemandt met sijn
eyghen werck heeft volbracht. Het quaet vande natuerlijcke bedorvenheydt ende
gheneyghtheydt ten quaden is in ons allen. Dus is dit quaedt soo wel ons alder eygen
sonde ende schulde, als of wy dat quaedt selve volbracht hadden.
16.
Is dese u bewijsinghe waerachtigh: so moet oock waerachtigh zijn dat yemandt
die buyten sijnen schulde werdt van een straetschender ghewont, of van een schijnende
vrundt in een warschap vergheven (daer van hy ende niemant anders draegt die last
ende smerte van die wonde ende 'tvenijn) sijn eyghen last draeght. Soo dat hy aen
die wonde ende 'tvenijn schuldigh is, om dat die wonde ende het venijn in hem is,
niet door sijn eyghen sonde van hem selfs ghewont of willens venijn gedroncken te
hebben, maer door een anders sonde, die hem t'onrecht ghewo[n]det heeft ende
vergheven: Wie mach dat ghelooven? wie mach desen ghewonden of vergheven
mensche daerom beschuldighen of straffen?
18.
Ick verlate die lijflijcke ende come totter zielen ghelijckenissen daer af wy nu
handelen: ende segghe volghens sulcke uwe ende Calvini voorschreven maniere van
bewijs alsoo: Alle 'tgoede dat in yemande is, dat is soo wel sijn eyghen deughde ende
verdienst te rekenen, alhoewel hy dat self niet en heeft ghedaen, als 'tgoet dat yemant
met sijn eyghen werck heeft volbracht. Het goet vande redelijckheydt, vande memorie,
vande verstandelijcke crachte, ja vander zielen onsterflijckheyt is in allen menschen,
alhoewel sy dat self in henluyden niet en hebben gewracht. Dus is alle sulck goet
soo wel alder menschen eyghen deughde ende verdienst te rekenen, als of sy dat goet
selve met heure eygen werck hadden gewracht. Dunckt u luyden dat besluyt ooc
oprecht? ick weet wel neen. Ist niet in allen van eender aert als u voorseydt besluyt?
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ick weet wel jae. Soo oordeelt nu selve (wildy recht oordeelen) dat Calvijns ende u
luyder voorschreven bewijsreden een onwijse reden is ende gantsch niet en deught.
19.
Noch hier af scheydende come ick op ghelijcke sake inde heylighe Schrift ons
uytghebeeldt zijnde, ende segghe daer uyte aldus: Alle 'tgoet dat in yemande is, dat
is soo wel sijn eyghen goetheyt toe te rekenen, als 'tgoet dat yemant met werc19ken
heeft volbracht. Het goet vande salighmakinghe na de verkiesinghe der ghenaden 19Rom.11.5.
was inde overgeblevene van Israel. Daer uyt volght dat het goedt vande
salighmakinghe na de verkiesinghe, soo wel henluyder eyghen goetheydt was toe te
rekenen, als 'tgoedt dat yemandt met wercken heeft volbracht.
20.
Suldy my sulcks oock toelaten? neen ghy. Nochtans is dit mijn argument even soo
oprecht, dat is even soo valsch, als dat uwe is. Maer of ghy't my al toeliet, soo en
laet dat d'Apostel gheensins toe, maer wederspreket naecktelijck met dese sijne
terstondt daer aen volghende woorden: Ist dan uyt ghenaden, soo en ist niet uyten
wercken. Anders en waer ghenade nu gheen ghenade. Want soo die ghenade in
henluyden wrachte, 'tghene te vooren in heur niet en was: hoe mochten sy't met heur
eygen doen in heur selven wercken, alst nu daer inne al ghewrocht was vanden Heere?
Wrochten sy't dan oock self in hen selve: hoe mocht dat die ghenade in heur voor
henluyden ghewracht hebben? Alsoo segghe ick nu mede over d'ander zijde. Is Adams
verdorvenheydt in ons door sijn sondigh werck ende schulde: hoe mach die door ons
sondigh werck ende schulde in ons comen? is die dan oock door onse eyghen sondigh
werck ende schulde in ons gecomen: hoe machse te vooren door Adams sondigh
werck ende schulde in ons gheweest zijn? Of mach nu yet erghers comen door ons
doen, daer't al te vooren is door eens anders doen? Merckt nu, wildy, wat quader
facit hier is in dese uwe ghedroomde rekeninghe: te weten datmens onse eyghen
werck, sonde ende schulde mach rekenen te wesen, 'tghene in ons is buyten onse
wille, weten, werck ende schulde.
21.
U Calvinus maeckt hier af al een ander rekenignhe, segghende dat ons toe20staet
20
te verstaen, niet altoos van't onse te wesen, 'tgene de H. Gheest door Godes
Instit.ij.50.
21
goedertierenheydt in ons werckt. Ende noch erghens: Ten is gheen twijfele, of ten
21
comt de ghenade Godes toe, alsoo watter in onse wercken mach zijn, dat prijs
Instit.x.52.
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verdient. Soo datter oock niet een druypel en is 'twelck wy ons self behooren toe te
schrijven. Soo moet het nuover d'ander zijde mede also[o] zijn, ende staet ons toe te
verstaen, niet altoos van't onse te wesen 'tghene des Serpenten ghee[s]t door Adams
sonderlijcheyt in ons werckt. Sulcks dat het Adams sonde al toec[o]mt alsoo watter
laster verdient in onse wercken, so[o] dat daer oock niet een druy[p]el en is dat wy
ons self behooren toe te schrijven. Dit mach ick even met soo vaste waerheyt segghen,
als Calvijn, dat seyt. Waer blijft nu hier uwe reghel, dat al 'tghene in ons is oft
geschiedt, o[n]s eygen wesen of werck s[o]ude zijn?
22.
D'Apostel seyt dat Godt in ons werct22 het willen ende het volbrenghen (hy spreect
22
van't goede) ende dit alles (soo ghyluyden selve leert) buyten onse toestemmen.
Phil.2.13.
Sal dan die goede wille met het v[o]lbrenghen, overmidts het beyde in ons is, beyde
te rekenen zijn voor ons werck, niet anders dan of wy self dat beyde ghewrocht
hadden? waer sal hier dan de prijs Godes blijven? dit hout ghyluyden sulcx gheensins,
maer het jeghendeel, te weten dat sulcks ons eyghen niet en is, so[o] dat wy niet
altoos daer inne en moghen glozieren, [o]fte eenigh loon met verdienen. Siet selve
wat u Calvijn hier af seydt.23 Laet ons nu noch teghen die waerheydt nemen, als of
23
Adams sonde, die verdorvenheydt, die quade wille ende het volbrenghen van
Instit.ij.54 ende Com.
Phil.1.13. self.
'tquade, het quade mede buyten onse toestemmen ende mede wercken in ons
wrochte (wat toestemmen mach tot sulck quaedt doen vallen, indien sulcks noodtlijck,
door die verdorven nature, soo ghy die leert, in ons moet gheschieden?) hoe moghen
wy segghen sulck quaet ons eyghen te wesen ons daer over schamen, ende eenighen
straf daer mede te verschulden?
23.
Dat gheene kinderen heurder o[u]deren deughden en erven of hen aengheboren
en worden, bekendt ghyluyden selve. Soo volght dat niemandt deughde en heeft,
sonder die self te ontfanghen. Dese en mach niemandt ontfanghen, dan door die
ghemeenschappe Christi, die alder ware deughden schatcamer is. Hier toe is van 24
24
noode de aenneminghe Christi. Nu en neemt niemant Christum aen dan in ende
[I]oan.1.12. Rom.5.17.[st]
c.
door den gheloove, 'twelck niet en is by den suyghelingen. Soo wort dan Christus
aenghenomen alleenlijck vanden bejaerden. In desen seght ghyluyden selve25 tot het
25
becomen vande ghemeenschappe Christi, van noode te zijn die ae[n]neminghen
Triplijc. 130.s.144.
der ghenaden Christi. Tot soodanighen luyden dan die self in't gheloof die ghenade
Christi hadden aengenomen seyt26 d'Apostel: Wat hebdy, dat ghy niet en hebt
26
ontfanghen? hebdy't dan ontfangen, wat roemdy[,] als of ghy't niet en hadt
1.Cor.4.7.
ontfanghen? Hebben syluyden dan (soo hier opentlijcken blijckt) gheen eyghendom,
verdienste of roem van 'tgoede, dat waerachtelijck is in henluyden, die dat noch self
met heuren wil ontfanghen, ende oock selve dat werck van ghelooven, begheeren,
willen ende ontfanghen daer toe ghedaen hebben: wat eyghendom, schulde of schande
sullen wy al tsamen d[o]ch moghen hebben aen ende van 'tguade dat (naer u segghen)
door Adams sonde in ons comt, door die lijflijcke gheboorte, sonder ons eyghen
werck van onghelo[o]vigheydt, van begheeren, willen ende ontfanghen?
24.
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Wt alle 'tvoorseydt sietmen nu by u luyden qualijck gheseydt te zijn dat Adams
sonde met desselfs straffe van verdorvenheyt ende ghenegentheyt ten quaden, soo
wel ons eyghen last te rekenen zy, om dat die in ons is (soo ghy seght, maer met een
letter niet en bewijst) als het quaet dat yemandt self met wercken heeft volbracht.
Ghemerckt hier is gebleken dat het dan noch ghelijckewel eens vreemden, te weten
Adams, ende geensins ons eyghen last soude wesen. Ende midtsdien dese uwe leere
vande vreemde sonde dan noch mede al opentlijck soude strijden teghen de
voorschreven ende meer andere clare tuyghnissen der Heyligher Schrifturen,
openbaerlijck houdende dat niemandt een anders, maer elck sijn eyghen last sal
draghen: sulcks datmen hier de Godtlijcke Schrift boven alle menschelijck vernuft
schuldigh is te ghelooven. Ende dit noch al ghenomen, of, naer u segghen, sulcke
verdorvenheydt ende quade gheneghentheydt uyter naturen al waer in allen menschen.
Maer dit en meughdy noch int minste niet bewijsen. Soo hebdy nu te bedencken
hoemen u sal moghen ghelooven, int seggen dat Adams last ende sonde ons eygen
la[st] ende sonde is, om dat die in ons is: nadien ghy niet en condt bewijsen dat die
in ons is, maer de gantche Schrift doorgaens opentlijcken neen daer toe seyt. Mach't
onse sonde ende last niet zijn dat in ons is door een anders, niet door onse schulde:
hoe machmen't onse sonde of last noemen dat in ons niet en is?

Het tweede Capittel.
Of vreemde deughde of sonde yemanden mach salighen of verdoemen.
1.
SOo blijcket dan een vreemde sonde, vreemde schulde een vreemde straffe die
ghyluyden leert, ende oock so gantsch vreemdt is vande barmhertighe nature, als
vande waerachtige Schrifture Godes, soo mede betoont is. Want die en laet niet toe
dat d'een mensche door des anderen mensche[n] rechtvaerdigheyt behouden werde.
Sulcks ghetuyght de waerheydt Godes self met gheen duystere collectien of harde
draeyinghen (soo ick in al u werck bevinde) maer met claren woorden ende
eyghentlijcke spreucken opentlijck. Ende al waren schoon dese drye mannen
(leestmer) Noë, Daniel ende Iob onder henluyden:27 so sullen sy niet meer dan hare
zielen in hare rechtvaerdigheyt, mogen verlossen. Ende volght stracx noch breeder, 27Ezec.14.14
ooc met een eede
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al ditte: Waren dese drye mannen oock28 daer inne (in't Landt) soo segghe ick, soo
waerlijck als ick leve (spreeckt de Heere Godt) dat sy noch sonen noch dochteren 28Ezec.14.15.
souden verlossen, dan alleen heur selve, ende 't Landt sal woest worden. Dit verhaelt
de Propheet daer na noch tweemalen. Mach dan niemandts rechtvaerdigheydt eenigh
ander mensche, jae oock sijn selfs kinderen niet behouden na den lichame: veele
minder sal sulcks gheschieden na der zielen. Ghemerckt niemandt29 in een anders,
29
maer de rechtvaerdighe in sijn eyghen gheloove sal leven. Welcke vermaerde
Naba.2.4.
spreucke (is u leere in desen waerachtigh) onwaerachtigh soude moeten wesen. Maer
minder dooltmen in't houden dat menschen dolen, dan dat God soude lieghen.
2.
Die Ouders en moghen dan die ghenade niet voort erven opten kinderen, door een
voortteelinghe des lichaems: ghemerckt die ghenade een gheestelijcke sake is, ende
gheen natuerlijcke gemeenschappe en heeft metten vleesche. Dit bekendt oock selve
Petrus Martyr. Maer wie30 mach't ontkennen? Oock bekent ghyluyden selve dat die
crachte Christi, (bestaende in sijne gherechtigheyt ende ghenade) om ons heyligh 30Pet.Mar.clas.3.loc.1.s.4[2].
te maken voor Gode, verde te boven gaet, alle die cracht der verderffenissen, bestaende
in Adams sonde ende verdoemenisse. Soo nu dese heylighmakende crachte Christi,
die daer is in alle rechtvaerdighen, der selver kinderen niet rechtvaerdigh en maeckt,
als niet ervende vanden ouderen op heuren kinderen, als Martyr wel ende te recht
seydt: en mach oock die verderflijcke crachte Adams, gheen sijnre kinderen
onrechtvaerdigh ghemaeckt hebben gehadt, al waer't oock soo dat sijn verderfnisse
in hem waer ghebleven gheweest, na de verghevinge sijnre schulden, 'twelck na u
eyghen leere niet en mach zijn. Ende dit werdt oock over weder zijden bevestight
by de Exempelen selve, die Petrus Martyr selve, ter selver plaetsen daer toe over
weder zijden inne voert. Want, seyt hy daer, de alderheylighste Prince Ezechias hadde
tot een vader den Coninck Achaz, een d'alderbooste mensche: ende teelde wederomme
een d'alderquaetste sone, Ammon, ende die Manassem, noch argher dan hy selve
was.
3.
Seghdy hier metten selven Martyr datter onderscheyt is tusschen d'erfsonde ende
d'ander sonden, diemen vanden ouderen aenerft, soo dat die voortteelinghe vande
erfsonden onophoudelijck voortspruyt, maer dat d'andere sonden gheen nootsakelijcke
voortervinghe en hebben: ick sal dien ghedichten onderscheydt wel hooren, maer
inde Heylighe Schrift niet vinden, ende daeromme niet ghelooven connen, tot dat
ghy sulcke voortervinge van Adams sonde claerlijck ende waerlijc inde Godtlijcke
Schrifture doet blijcken. Nerghens en leestmen dat Adam oft Eva self vermaeledijdt
zijn gheweest, oft by den Heere ghedreyght te zijn, dat Adam sijne sonde ende
verdoemenisse voort erven soude op yemandt sijnre kinderen, veele minder op alle
sijne nacomelinghen. Daer teghen leestmen dat Godt uytdruc31kelijck belooft
31
Abraham, oock sijn sone te benedijen, jae dat hy in Abraham soude benedijen
Gen.12.2. Gen.17.16.12.3.
alle geslachten der aerden. Was Adam self niet vermaledijdt, hoe connen wy eenighe
maledictie van Adam erven? maer souden wy sulcks moghen erven, waerom souden
wy niet moeten erven die benedictie van * No[ë], uyten welcken wy altsamen zijn
*

Gen.9.1.
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gecomen? soo mede van † Abraham, ende van Isaac, daer af wy mede sijn gecomen?
†
Erven wy dese benedictie: hoe moghen wy Adams verderfnisse erven? of erven
Gen.12.2
wy Adams maledictie die niet in hem was: hoe souden wy oock niet moeten erven
die benedictie Noë, Abrahams ende Isaacx, die ymmers in henluyden was? Erven
wy dan oock dese bermhertige benedictien niet door voortteelin32ghe des lijfs, niet
32
Gen.12.3.
jeghenstaende die openbare beloofde alghemeyne benedictie al33der volckeren,
33
ende bruyckt Godt sijn bermhertigheydt over alle sijne wercken: hoe sal yemandt
Psal.44.9.
de heylighe Schrift gheloovende, Martyr of Calvijn of u luyden sonder de heylige
Schrift, maer plat daer teghen, moghen ghelooven dat Godt alle Adams
nacomelinghen, dien hy't noyt en heeft gedreyght, om Adams sonde met sulcke
aengheboren sondelijckheyt, soude verderven ende verdoemen nae der zielen.
4.
Neen. Soodanighen vyandtlijcken, strengen, wreeden ende fellen Godt en beschrijft
de Psalmiste ons niet, die hem soo wel heeft ghekent (soomen moet achten) als
Calvijn, Martyr ende ghyluyden,34 daer hy seydt alsoo: Uriendelijck is de Heere ende
ghenadigh is de Heere, langsaem werdt hy toornigh ende vergheeft seer gheerne, 34Psal.102.10.
hy en twistet niet altijt, noch en vertoornt niet eeuwelijck. Hy en doet ons niet nae
onse sonden, ende en vergheldt ons niet nae onse misdaden. Leest daer voorts ende
siet hoe goedertieren bermhertighen ende vrundelijcken Godt, jae welcken lieven
Vader de Psalmiste daer beschrijft. Ende segghe daerom alsoo: Ist nu recht datmen
van soodanigen goedighen Godt in't goede ghevoele (soo Abraham dede:) is Godt
oock soo goe35dertieren dat hy ons elck onse eyghen sonden vergheeft: wie sal mogen
35
van die goedertieren Heere ghevoelen, teghen ende buyten sijn woordt, dat hy
Gen.18.
soo wreedelijc alle d'onnoosele kinderkens van Adam hercomende, met sondelijckheyt
ende eeuwighe verdoemenisse aender zielen soude straffen om een vreemde sonde,
te weten Adams, den welcken hy doch de selve sijn eyghen sonde vergheven ende
de verdoemenisse (soo ghyluyden selve bekent) van hem ghenadelijck wech ghenomen
heeft ghehadt?
5.
Daeromme en ist niet vreemdt, dat de Lovensche Theologienen dit aenmerckende,
aldus schrijven: Dat yemant, die van Gode lief ghehadt is, een ziele soude36 teelen,
36
die overmidts d'oude sonde
Ruar.tom.2 pag.67.

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

cccccxj.v
hatelijck souden wesen: ende dat wy in een ander sondighende, persoonlijck in ons
selve sondaren souden wesen, en mach gheen verstant begrijpen. Sulck henluyder
segghen van dese vreemde sonde en schijnt niet soo gheheel vreemdt in henluyden
die daer oock hebben fidem implicitam, dat is, een bewimpelt of onwetent gheloof:
maer hoe mach sulcks by u luyden doorgaens met sulck onwetende gheloof spottende,
ende houdende datmen niet en ghelooven 'tgheene men niet en verstaet, doch bestaen
ende gheleerdt worden, sonder nochtans dese sake so te leeren datmense niet anders
en mach verstaen, dan daer mede sich te loopen verberghen inden verborghen
oordeelen Godes, dat is sonder dese sake selve te verstaen, ghemerckt ghy die
verborghen oordeelen Godes oock even so weynigh als dese sake vande vreemde
sonde verstaet?

Dat derde Capittel.
Of yemandt sondigh of schuldigh wort buyten sijn selfs, alleenlijck door
eens vreemden of anders werck.
1.
NIet minder vreemdt en ist mede, dan dese sonde self vreemdt is, dat ghyluyden
dichtende soodanigen aengeboren verdorventheyt, quaetheydt, ende sondelijckheydt
in allen menschen, dat wy oock altsamen onvermijdelijck ende nootsakelijck daer
deur moeten sondighen: des niet te min noch arbeydt om te doen ghelooven, dat die
sondelijcke wercken uyt sulcken sondighen natuere noodtsakelijck voortcomende,
onse eyghen sonden ende schulden souden wesen. Waer leestmen erghens inde
gantsche Bybel, of wie mach ghelooven, dat yemandt sonde doen of schuldigh worden
mach, in wercken die hy sonder alle voorgaende vrywillighe begheerte ofte
toestemminghe soo nootsakelijck moet doen, dat is soo luttel mach laten te doen, als
hy mach laten een menschen te zijn, te leven, ende levendigh blijvende te athemen
ende sich te beweghen?
2.
Dat wy, als die noch niet en waren, doe Adam sondighde, doe ter tijdt niet en
mochten doen goet of quaedt, bekendy selve. Ende seght dat ghy soo onverstandigh
niet en zijt, dat ghy sulcx soudt hou37den. Nu en meughdy oock niet ontkennen, dat
wy sonder ons wille, werck of toestemmen voortcomen, soodanighe als wy worden 372.viij.37.
gheboren: Hoe seere ghy daer teghen arbeydt, maer dat vergheefs (soo voor is
bewesen) met uwe vreemde beduydinghe van't vertient worden Levi, sulcks dat die
sondelijcke ende verdoemelijcke ghesteltenisse, die ghy seght ons door Adams sonde
aengheboren te worden, in allen stucken gheheelijck sonder ons toedoen, ende
gantschelijck buyten onse schulde (soo sy in ons ware) in ons soude wesen.
3.
Vraghe ick u luyden nu hoedanighe wy gheboren worden. V Calvinus sal my38
antwoorden: dat wy (uyter gheboorten) in alle die deelen onser naturen soo
verdorven ende verkeert zijn: dat wy alleenlijck door sulcken verderf te recht voor
Gode overwonnen zijn ende verdoemt. Maer dit aldus gheseyt hebbende, merckte
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Instit.ij.12.

hy oock hier inne wel onser alder onschuldt, om dwelck te voorcomen hy seyt, dat
die schulde in ons niet en is door een vreemde of door een anders sonde. Waer met
bewijst hy datte? om dat (seydt hy) van hem (Adam) in ons is ghecomen die straffinge.
Maer in ons sit oock die smette van hem ghevloten: De welcke te recht strafwaerdigh
is. Zijn dat niet schoone bewijsredenen? wie seyt sulcks, de Heylighe Schrift? neen,
maer Calvijn. Salmen hier inne Calvijn sonder jae teghen de H. Schrift gelooven?
wie vermach dat? Immers het contrarie is ghebleken int eerste Capittel van dit derde
Boeck.
4.
Ten laetsten brengt Calvijn noch tot bewijs van sulcks oock Schrifture voort,
segghende: D'Apostel tuyght selve claerlijck, dat daeromme de doodt door allen is
ghegaen, om dat sy alle ghesondight hebben. Lieve seght nu of yemandt het contrarie
hadde willen bewijsen: soude hy desen spreucke qualijck hebben aenghetoghen?
tuyght dees niet claerlijck dat wy niet alleenlijck door Adams, maer door ons eyghen
sondighen inden doot comen? want ist soo als d'Apostel selve seydt dat sulcks
gheschiet om dat wy alle ghesondight hebben: soo en ist ymmers niet alleenlijck
door Adam sondighen, soo ghy ende Calvijn ons wilt vroedt maken. So vernielt desen
aenghetogen spreucke d'[o]pinie Calvini, diese daer met waent te vesten. Ist alleen
door Adams sonde, so Calvijn leert: hoe mach't door ons eyghen sondighen? ist oock
door ons eyghen sondighen, soo d'Apostel hier claerlijckleert: hoe mach't door Adams
sonde zijn?39
39

Rom.5.12.

5.
Maer op dese woorden Pauli: om dat sy alle ghesondight hebben, seydt Calvijn,
dat is, dat sy gheinvolveert zijn mette erfsonde, ende met desselfs vlecken besmet.
Is dat niet soo vreemde glose als dese sonde self is? gesondight te hebben, 'twelc een
werck is, moet hier beduyden, mette erfsonde geinvolveert ende besmet te zijn, dat
een lijden is. Dat waer gheseyt, een overspeelder door zijn hoerderije de pocken
becomen hebbende, wint pockighe kinderen, om dat sy ghehoereert hebben: dat is,
om dat sy mette pocken gheinvolveert ende besmet zijn: ende daerom, te weten om
dat die smertighe pocken inden kinderen zijn, soo zijn die kinderen recht strafbaer
ende aende pocken schuldigh. Is dat niet een vreemde glose? maer wat gemeenschap
heeft die sonde Adams inde ziele bestaende, doch met den lichame, dat selve daer
door (alsmen door't lijflijck hoereren 'tlijf onghesont mach maken) mette bederffenisse
ghecorrumpeert soude worden? Hadde die Ioden macht met heur besnijden besneden
knechtkens te teelen ende
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des lichames nature in dat deel te veranderen? Men weet wel neen. Mocht Adams
onlijflijcke sonde dan sijn selfs lijf (veel min ons alder) niet bederven, maer wel sijn
ziele: soo blijcket dat wy van Adam een onverdorven lichaem erven, gemerckt wy
dat ontwijfelijck van hem hebben. Wil nu yemandt dat wy sulcke quaetheyt ende
verdoemenisse na der zielen van Adam erven: die moet eerst bewijsen dat Adam nu
al gheloovigh ende bekeert zijnde totten Heere, noch self int verderf ende
verdoemenisse stack na der zielen, ende dan voorts dat wy onse zielen uyt Adams
ziele, gelijck wy onse lichamen uyt Adams lichaem hebben. Daer siedy nu die glose
ende 'tbewijs Calvini.
6.
Wat besluyt Calvijn voorts uyt dese schoone glose? Daerom (seyt hy) aenghemerckt
die kinderkens alsoo hare verdoemenisse (die hadde Adam self niet meer in40 sich,
40
so ghyluyden self leert) met sich brenghende uyt haer moeders buycke: soo zijn
Triplijc. pag.63.s.65.
sy verstrickt, niet door een anders, maer door heur eyghen selfs sonde. Hoe conde
Adam de verdoemenisse (die in hem niet en was) sijne kinderen aenerven? maer wie
mach hier al mede dese glose aennemen? moet het hier al mede der kinderkens eyghen
werck van sondighen heeten om dat sy Adams verdoemenisse erven? Hier sagh
Calvijn mede self wel (al kalt hy't anders) dat die eerstgheboren kinderkens self met
heur lijden van geboren te worden, niet altoos en mochten doen tot sulck haer moeders
werck dat baren is: ende dat sy midtsdien daer aen niet altoos en mochten misdoen,
als die dan ooc noch begeerte noch wil en hebben, sonder welck men niet en mach
sondigen. Nochtans wilde hy immers die onnoosele ende recht onschuldige kinderkens
sondelijck ende verdoemelijck maken. Daerom poocht hy hier reden te gh[e]ven van
sulcke sondelijcheydt ende verdoemelijckheydt der eenvuldighe schaepkens, ende
seyt: Alhoewel sy die vruchten heurder boosheyt noch niet en hebben voortghebracht:
soo hebben sy nochtans inwendelijck in sich besloten een zaet, immers al haer nature
is eenrehande zaet der sonden. Daeromme die (haer nature) hatelijck ende grouwelijck
voor den Heere moet wesen. Dat houde ick (tot datmen my beters sal onder wijsen)
voor een hatelijcke ende grouwelijcke leere, tegen den gantschen Bybel strijdigh
wesende: soo nu al veel is betoont, ende hier na noch meer betoont sal werden.
7.
Maaer wy willen dat hier nu noch al nemen of sulcks ware, ende ondersoecken
wat daer uyt sal volghen moeten. Daer toe vrage ick, of dese quaetheyt, die niet door
ons begeerte ende wille is vercoren, maer sonder alle sulcks door Adams sonde ons
allen wert aengheboren (soo Calvijn leert) altijt soo stillekens ende crachteloos inden
mensche slaept: dat hy, des niet jeghenstaende, keure ende macht heeft, om sich te
begeven onder die ghehoorsaemheydt Godes, sonder door sulcke aengheboren
quaetheydt ghenootsaeckt te zijn tot sondighen: dan of de mensche daer door
nootsakelijck het goede haten ende laten, oock 'tquade lieven ende doen moet, ende
hy midtsdien niet die gerechtigheyt en mach, maer noodtlijck de sonde moet dienen?
Wat sullen Calvijn ende de sijne hier op antwoorden.
8.
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Dese erflijcke verkeertheyt ende verdor41venheyt der naturen (seyt Calvijn) maect
41
ons eerst schuldigh des toornigheyts Godes, ende brengt dan in ons voort die
Institu. ij.11.
42
wercken, de welcke de Schrifture noemt wercken des vleeschs: Item, dat dese
verkeertheyt nemmermeer in ons op en houdt, maer stadelijck voortbrengt nieuwe 42Institu.ij.13,
vruchten, te weten die wercken des vleeschs, die wy hier voor heben beschreven.
Niet anders dan een brandende oven die vlam43men ende voncken uytspouwet &c.
43
Ende datmen de menschelijcke wille niet en mach toe schrijven 'tvermoghen om
Institu.ij.50
te begeeren 'tgeene recht is, soo langhe sy in hare verkeertheydt is gevestight.
Musculus sal ons antwoor44den, dat wy als quade boomen geen goede vruchten en
moghen draghen. Bullingher sal ter antwoorde geven: dat al onse gantsche wille 44Musc. Dusa in locis de
ghevanghen wert ghevoert vande begheerlijckheydt, die, als een venijnighe wortele libe.arb.pag.50. Bullingher
al des menschen dinghen vergiftight, ende den mensche neyght, treckt, ende drijft Dec.3.serm 10.fol.169.
tot vleeschelijcke dinghen, die verboden ende Gode teghen zijn, soo dat hy die
begheerlijck navolght, daer inne alle vermakelijckheydt soeckt, ende daer inne rustet.
Maer dat wy tot het goede gheen vermogen altoos en heb45ben. Ende Pet[r]us Martyrs
45
antwoorde sal zijn (om met dese vier pilaernen uyt alle d'andere te vernoeghen)
Petrus Mar tyr in
dat onse nature soo gantschelijck vervreemt is van alle goedt, ende dat die 'tquade loc.con.clas.2.10.1.s.9.
so gantsch is onderworpen, dat die te ghelijcken is by Wolven, by Schorpioenen,
ende by Slanghen.
9.
Ende om ymmers d'eerstgeboren kinderkens van alle onschult ende onnooselheydt
te berooven: ende die lammerkens oock sondigh, schuldigh ende verdoemenis
waerdigh te maken: ghemerckt men dan noch soude moghen segghen: hoe connen
sy met recht schuldigh ende verdoemelijck wesen, die noch niet quaets altoos en
hebben ghedaen: soo seydt Calvijn ter voorschreven plaetsen (soo ghehoort is) Dat,
al46hoewel sy die vruchten haerder boosheydt noch niet en hebben voortghebracht,
46
soo hebben sy nochtans inwendelijck in sich een besloten zaedt. Immers al haer
Instit.ij.13.
nature is eenrehande zaedt der sonde, daeromme sy hatelijck ende grouwelijck
moet wesen voor den Heere.
10.
Petrus Martyr dese selve meeninghe Calvini met een ander ghelijckenisse
verclarende, seyt ter voorseydt plaetsen, Dat de Wolf voor sijn volwassen grootheydt
sijnen roofgierighen aerdt niet en openbaert: dat het Schorpioen niet altijt en ste[e]ckt,
maer nochtans altijdt den steert heeft, daer mede hy steeckt: ende dat de Slanghe in
den winter sonder quetse werdt ghehandelt, niet om dat hy gheen venijn en heeft,
maer om dat hy't dan niet
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en mach van sich schieten. Alsoo heeft het kindeken wel een aert om quaedt te doen:
Maer die ghebreken en wertmen inden kinderen niet gewaer, dan voor soo veele sy
sich metter tijt openbaren. Soo en isser by doncker geen onderscheyt tusschen een
siende ende blinde: maer als den dach aen comt, dan mercktmen't ghebreck des
blinden.
11.
Dese Martyr seyt, noch een weynigh daer voor daer omme, Alhoewel de
kinderkens sich self noch in desen leven niet door een quade wille besmet hebben, 47Loc.com.Clas.2.loc.[1].s.8.
soo ist ghenoegh een verkeerde aert ghehadt te hebben. Want sy waren al geneghen
tot sondighen, alhoewel sy door die jonckheyt noch niet en mochten sondighen. Des
Wolfs jongh werdt ghedoot, 'twelck sich nochtans soude moghen ontschuldighen,
dat het noch geen schaep verslonden, noch den cudde eenige schade ghedaen en
heeft. Nochtans wert het te recht ghedoot, om dat het een wolfs aert heeft, ende sulcks
doen soude, by aldien het levendich werde ghelaten.
47

12.
Daer siedy nu een groot deel vande aldersubtijlste oorsaken met ghelijckenissen
listelijck uytgebeeldet, daer mede dese geleerde mannen poghen te verclaren, dat
alle menschen sondelijck, rechtschuldigh, strafbaer ende verdoemelijck worden
geboren, jae oock met onvermijdelijcke nootsakelijckheyt van namaels te moeten
sondighen, ende dit noch sonder ons eyghen wille ende werck. Maer dit segghen sy
alle alles uyt heur vernuft teghen de Schrift. T'welck my soo onghelooflijck is, dat
ick uyt alle sulcks noch meer te gelooven worde ghedronghen: dat sy opentlijck [a]lle
menschen om een vreemde sonde ende eens anders, niet heur werck, onschuldelijck
verdoemen: ende daer mede Gode vrymoedelijck beschuldighen van
onrechtvaerdigheyt, ja van felle tyrannye.
13.
Want niet jeghenstaende alle heure ende uwe teghenspertelinghen hebdy moeten
bekennen, soo ghy noch moet, dat d'eerstgheboren kinderkens noch selve gheen
quaet altoos ghedaen en hebben. Soo is mede onlochbaerlijck ghebleken een sotte
bewijsinghe te zijn dat of yemandt buyten sijn selfs, alleen door een anders werck
yet quaets in sich mochte hebben aender zielen, de selve daerom gheseyt soude
mogen worden dat quaet self ghedaen te hebben, alleenlijck om dat het in hem ware.
Wat machmen nu uyt sulcks doch anders besluyten, dan dat ghyluyden die onnoosele
kinderkens om een anders, niet om heur, dats om een vreemde sonde, wreedelijck
verdoemt jeghens die barmhertige rechtvaerdigh[e]yt Godes ons in sijnder Heylighe
Schrifture gheopenbaert wesende?
14.
Maer ofmen u dan noch al teghen die waerheyt toe gave, dat die kinderkens met
sulcken uwen wolfs aerdt gheboren waren, als die uwe leeren, ende dit gansch buyten
heur weten[,] wil of toedoen (wie doet wat tot sijne lijflijcke geboorte?) dat sy wanneer
sy jarigh worden, nootsakelijck uyt sulcken aengheboren nature, ende niet uyt haren
vryen willekeure, sulck werck van schaepslinden, of (dat wy hier voor hebben) van
sondighen daedtlijck comen te volbrengen: sullen sy daerom oock een hayrken meer,
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dan of sy dat werck niet ghedaen en hadden, strafwaerdigh, dootschuldigh ende
verdoemelijck mogen wesen? dat en sal niemandt segghen dan die oock het vuyr om
dattet heet maeckt 'tghene daer't by comt[,] het water[,] om dat het ten dale af vlietet,
ende den steen om dat hy los inde lucht zijnde nederwaerts daelt, ja den mensche
om dat hy levendigh zijnde athemt, beschuldighen ende strafwaerdigh soude willen
oordeelen.
15.
Die dinghen, suldy moghelijck segghen, hebben een wet van Gode om sulcks ende
niet anders te zijn of te doen. Maer de menschen hebben een wet om 'tquade te laten
ende 'tgoede te doene. Daerom sy anders doende te recht strafbaer zijn. Hoe verde
vrunden dese uwe opinie vander Manicheen dolinge inden grondt is verscheyden,
soude sich haest openbaren, soo wy dese sake wat grondtlijcker wilden naspeuren,
'twelck 'tvoornemen nu niet en is.
16.
Maer, dat overslagen, laet ons nemen datmen den menschen, na u leere, niet anders
van naturen tot sondighen, dan de wolf tot schaepslinden gh[e]neghen zijnde, hondert
duysent wetten gave om het sondighen te laten: sal't hem overmidts die wetten dan
meer moghelijck zijn het sondighen te laten dan't was voor't hebben van die wetten?
dan't den wolf gelegentheyt hebbende, moghelijck is 'tschaepslinden te laten?
veranderen die goede wetten die quade nature der menschen? Laet u48 Augustinus
48
hier sijn meyninghe op segghen, met d'antwoorde by hem den Manicheen
De. fide.con.Manich.cap.9.
ghegheven. Dese (seyt hy) als sy werden overwonnen, dat die nature niet quaet en
is, maer dat het in'smenschen machte is wel of qualijck te doene, bassen na hare
ghewoonlijcke blintheyt, segghende dat die ziele geen vrye wille en heeft, ende en
sien hare blindtheydt niet.
17.
Wie en sal niet roepen (seyt hy daer voort)49 dat hy sot is, die daer wet gheeft den
ghenen dien't niet vry en is te doene 'tghene datter werdt gheboden? Ende wie en 49Idibem.cap.10.
sal't niet segghen onrecht te wesen, te verdoemen den genen die gheen macht en
heeft om 'tghene datter werdt gheboden te volbrenghen? Ende dese ellendighe
menschen en verstaen niet dat sy dese onrechtvaerdigheyden ende boosheyden Gode
toeschrijven. Seght nu doch, mannen, wat doet ghy metten uwen hier doch anders,
dan daer die Manicheen deden? Niet tegenstaende Augustinus noch terstont door
dese sijne woorden ooc geseyt hadde, datter sommighe (hy seyt niet al) quaedt zijn,
overmits d'oorsprongh vande oude sonde: so heeft hy nochtans sulcx (als hier voor
staet) moeten schrijven genootsaect wesende so door die valscheyt vander Manicheen
opninie vander naturen quaetheyt, als ooc door des waerheyts aendringende crachte
vande vryheyt des menschelijcken
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willen. Deselve schrijft noch tot sodanigen50 Manicheen aldus: Hoe moghen wy sonde
50
hebben, ist dat een contrarie nature dwinght te doene 'tgene dat wy doen? Want
j lib.dispu.con.
Fortunatum.
tom 6.fol.36.e
hy en sondight niet die nootsakelijck gedwongen wert yet te doen. Maer die
sondight, die vrywilligh sondight. Hy en heeft niet quaets gedaen die 't niet met sijnen
wille en heeft ghedaen. Alle 'twelcke in sich self waerachtigh is ende schriftmatigh,
of daer schoon noyt gheen Augustinus en ware gheweest, die sulcks hadde
gheschreven.
18.
Want de geest Godes selve inde Heylighe Schrifture tot veele plaetsen naecktelijck
ende claerlijck betuyght dat Godt ons niet af en eyscht boven vermoghen. Immers 51Deut.30.11, 18.21.22
22.25.27. Prov.24.11.12.
ghyluyden selve om Adams wijsheyt te bewijsen, seght aldus tot my: Ghy moet
Ier.4.22. Mat.16.3. Isa.1.3.etc
immers bekennen soodanighe kennisse Godes in hem geschapen te zijn, dat hy
Triplijck.44.s.44.
door't ghebruyck vande selvighe, wanneer hy voor hem gesien hadde, inden staet
sijnder onnooselheydt hadde connen volharden. Anders sal Adam onschuldigh wesen
aen sijnen val, ende Godt schuldigh, als die hem geen genoeghsame kennisse ghegeven
heeft van sijnder gherechtigheydt ende waerheydt, daer door hy mochte teghen die
aenvechtinghe bestaen, indien hadde ghewilt.
51

19.
Dat zijn uwe beyder eygen woorden van den oordeele Godes, rechtvaerdigh zijnde
daer inne, dat hy niet en eyscht boven vermoghen. Sulcx dat ghy Godt schuldigh
ende Adam onschuldigh soudet oordeelen indien Godt Adam niet ghenoeghsame
kennisse en hadde ghegeven om d'aenvechtinghe weder te staen. Sal't hier anders
toe moghen gaen met alle menschen? Mach de mensche oock schuldigh ende Godt
onschuldigh gheacht worden (nae dese uwe eyghen reghel) indien Godt ons afeyscht
'tghene hy ons niet en heeft gegheven? Neen seghdy, 'tis nu anders dan in Adam voor
sijnen val, want die hadde moghen staen blijven, wy niet, overmidts sijn sonde ende
straffe. Dit seghdy. Hoe ghy't bewijst is voor gesien, ende sal noch meer ghesien
worden. Maer altijt is dat ghewis, dat wy, eer wy waren, self niet en hebben ghedaen,
ende midtsdien niet misdaen. Heeft Godt ons nu [o]m Adams sonde benomen die
macht om sijn ghebodt te gehoorsamen: so en hebben wy die niet, ende dat buyten
onse schuldt. Eyscht Godt ons ghehoorsaemheydt die wy niet en vermoghen, wie sal
hier schuldich zijn nae de voorschreven uwe reghel? wy om niet te doen dat ons
onmoghelijck is? of Godt om sulcks van ons te eyschen ende om't niet doen te
straffen? Heeft Godt ons een wolfs aert ingegeven, ende eyscht hy ons een schaepkens
aerdt: wie sal schuldigh wesen? Wy om 'tschaepslinden, dat hy ons verbiedt ende
wy noodtsakelijck moeten doen: of Godt om ons af te eysschen een schaeps
onnooselheydt, ende om ons te straffen om dat wy van wolfs aert zijn, door sijn,
buyten ons werck?
20.
Dese dingen by u luyden gelesen zijnde, meyne ick niet dat ghyluyden met goeder
conscientien meer sult connen raden toe te stemmen, sulcke u luyder soo gantsch
wederschriftelijcke opinie, houdende dat wy strafwaerdigh, sondelijck ende
verdoemelijck worden gheboren, buyten onse eygen, alleen door een anders wille
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ende werck, te weten Adams. Sonderlinghen nadien ghy nu licht sult connen (wildy
maer) mercken, dat de gantsche Bybele claerlijc ende naecktelijck met my is int
betuygen dat niemant sonder sijn eygen werck van sondighen, sondigh, schuldigh
of verdoemelijck en mach werden.

Het vierde Capittel.
Of yemandt sich self met ernst mach wroegen of beschuldighen, om eenigh
werck, dat, niet hy self, maer een ander heeft ghedaen.
1.
ICk hadde geschreven aldus: Maer ick en sie niet wel wat ghy bequamelijcks soudt
moghen antwoorden op dese mijne vraghe: te weten hoe dat moghelijck is, dat David
door sulck verhael van sijne aengheboren onreynigheyt, sondigheyt, ende
verdorvenheyt (soo ghyluyden dat noemt) bekennen, beclaghen, beschreyen,
verootmoedighen ende beschuldighen soude moghen (dese woorden steldy) van niet
alleen sijn aengheboren, maer oock van sijne eygen sonden, als vruchten vanden
wortel, te weten die sondighe nature? Dit meyne ick u onmoghelijck te zijn. Want
het is onmoghelijck dat yemandt met ernst hem self mach wroeghen of beschuldigen
over een anders werck, daer inne hy noyt toeghestemt of bewillight en heeft ghehadt.
Sulcks is de sonde Adams, soo ghyluyden oock self bekent in dit u gheschrift, dat
wy, als doe niet wesende, oock niet doen of sondighen en mochten. Is dit nu waer
vande wortele, hoe sal't niet waer zijn inde vruchten? Moeten die niet noodtsakelijck
weder, wy willen of niet en willen, hare spruyten vande quade begheerlijckheydt
uytschieten? of wy die dan schoon voor 'tvrucht brenghen noch al af snijden: soo
seght ghyluyden sulcke quade begeerlijckheydt self al sonde te wesen, ofmen die
bewillight dan niet. Wie mach over sulcke aengheboren sonde buyten sijn toedoen
in hem wesende, oock van sulcke noodtsakelijcke quade begeerlijckheyt ende sonden,
uyten wortel der aengeboren quaedtheyt noodtlijck spruytende, hem self met ernst
ende waerheydt beschuldighen ofte wroeghen?
2.
Men neme een gheboren blinde, om by mijne voorgaende gelijckenisse mijn
meyninghe breeder te verclaren, die teghen een wet, verbiedende het vallen ende
doolen telckens doolt ende valt: ist desen oock moghelijck met ernst hem self van
sulck dolen ende vallen te beschuldighen? Sonderlinghe noch als hy siet opten wortel
van sulck sijn doolen ende vallen, namentlijck op sijn blinde gheboorte, die
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buyten alle sijn toedoen hem is gheworden? Uoorwaer des noch te minder. So vele
schelet nu dat David siende opten wortel, namentlijck op sijn aengheboren
verdorventheydt (soo ghy wilt segghen) hem self des noch te meerder soude hebben
moghen beschuldighen: dat hy des veele te minder, jae gantschelijck niet altoos hem
self soude hebben moghen beschuldighen om sijn werckelijcke sonde self: die [d]an
maer een vrucht soude zijn van die wortele, soo noodtlijck uyt sulcken aengheboren
quaedtheyt, als het dolen ende vallen van sulcken gheboren blinde, uyt sijne
aengeboren blintheyt voortcomende. Siet mannen, soo valt hier uwe byghebrachte
oorsake, daerom David dese erfsonde ofte aengheboren quaetheydt (soo ghy't kalt)
tot Gode vermaent soude hebben, van self ter neder. Maer daer tegen rijst uyt dese
uwe meyninghe van Davids aengheboren quaetheyt ende sondelijckheyt een spotlijcke
jae een lasterlijcke meyninghe, die den recht droevighen ende ootmoedighen David
soo weynigh mach opghedicht werden, als sy in mijnen ooghen nootsakelijck uyt
dese uwe meyninghe moet volghen, te weten een verontschuldiginge van sijne eygen
quaetheydt ende beschuldiginghe van Godes goetheyt.
3.
Want soo David die meyninghe by u hem opghedicht, hadde ghehadt, te weten
dat hy verstondt die sijne sonde ghesproten te zijn uyt sijne aengeboren quaetheydt,
die (soo ghehoort is) gheenssins tot sijne selfs vernederinghe ende beschuldiginghe,
maer wel tot het contrarie en mochte dienen: wat soude hy anders in sijn herte hebben
moghen segghen dan alsoo? Tis waer Heere, ick hebbe dat overspel ende die dootslagh
bedreven: maer daeromme en meughdy my niet rechtelijc52 straffen. Want of't schoon
52
door my is gheschiedt, soo en hebbe icks niet eygentlijck ghedaen: neen, maer
Rom.7.17.20.
die sonde die in my woont hevet ghedaen, te weten mijnder naturen verdorvenheyt
ende sondelijckheyt. Die my, vermidts uwen strenghen oordeel, tot straf van Adams
sonde is aengheboren. Wat mochte ick dat beteren? Hoe mochte icks vermijden?
Waer by mochte ick sulcks weeren, hinderen ofte laten? Mocht oock een wortel inde
groeysame aerde staende laten heure spruyten voort te schieten? Heb icks dan niet
moghen laten, hoe mach ick daer aen schuldigh wesen? Is een Wolf schuldigh aen't
verslinden van een Schaep? Neen. Want dat is sijn nature. Soo is dit sondighen oock
mijn nature. Want mijn moeder heeft my in erfsonden, dat is van verdorvender naturen
ontfanghen, ende my sondigh, quaedt ende verdorven gheboren. Mach een quade
boom goede53 vruchten draghen? Haer meughdy't rechtelijc wijten, of veel eer Adam,
maer my gheenssins. My segghe ick noch, gheenssins, die in alle dit werck maer 53Mat.7.18.
ben gheweest een lijder van dit werck mijnder verdorvender naturen, ende gheenssins
en ben gheweest een overtreder van uwen wet. Sulcks ende meer anders desghelijcks
soude noodtsakelijck het bedencken Davids in desen hebben moeten zijn, by aldien
hy dese sijne meyninghe hadde gehadt (soo ghy dat houdt) in sijne woorden, In
sonden ben ick gheboren Ec. ende moet ick vast ghelooven dat ghyluyden self wel
verstaet alle sulcks opentlijck te strecken tot Davids onschuldiginghe ende tot Godes
beschuldiginghe.
4.
Op 'tghene daer voor ar.j.by my was54 gheseyt, antwoorde, ghyluyden 'tghene
volght: Wy hadden gheseyt dat David hooger wert gheleyt totter fonteyne self,
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54

Triplijc.pag.116.s.124.

namentlijck tot die sondighe nature die hy uyt moeders lichaem voortghebrocht heeft,
ende dat55 hy alsoo ontdect, niet alleen, die vruchten, maer oock de wortel self, om
genadighe vergevinghe te verwerven, item dat hy hem self beclaeght, sijn sondighe 55Tropl.j.1.
gheboorte ende ontfanckenisse beschreyt &c. Hier op vraeght ghy ons hoe het
moghelijck is dat David door sulck verhael van sijn aengeboren onreynigheyt,
sondigheyt ende verdorvenheyt bekennen, beclaghen, beschreyen, hem
verootmoedighen ende beschuldighen soude moghen, van niet alleen sijn aengheboren,
maer oock sijn eyghen sonden, als vruchten vande wortel, te weten vande sondighe
nature? Ghy acht dat het ons onmoghelijck is hier op te antwoorden. Want seght
ghy, het is onmoghelijck, dat yemandt met ernst hem self mach beschuldighen of
wroeghen over een anders werck, daer inne hy niet toeghestemt oft bewillight heeft
ghehadt. Antwoordt. Hier op is ons seer wel moghelijck te antwoorden. Laet het
alsoo hier nemen, als of het ons toeghelaten ware, dat David d'onreynigheydt ende
sondelijckheyt aengeboren is gheweest, ghelijck allen anderen menschen, heeft hy
dan gheen oorsake ghehadt om soodanighe ellendigheydt te bekennen, om die te
beclaghen, te beschreyen, hem van weghen der selvighe te verootmoedighen, hem
over die te beschuldighen? Die melaetsch gheboren is, ende siet dat hy daeromme
wordt ghemijdet, heeft hy gheen reden om hem te beclagen, hem te vernederen, hem
te beschuldighen, dat is te bekennen, dat hy van weghen die laserije weerdigh is van
andere menschen afghesonder te werden? Ghy seght dat sulcks is gheworden buyten
sijn toedoen, door een anders werck, dat hy noyt toegestemt of bewillight en heeft.
Dat bekennen wy, ende dien volghende belijden wy oock, dat hy hem niet alsoo heeft
connen beschuldighen, als of hy in persoone oorsake van sulcke aengheboren
ellendigheyt ware, ofte dat hy die door sijn schuldt hadde ghecreghen. Want sy is
ons door Adam aenghecomen. Die ist die hem selve ende oock sijne kinderen die uyt
hem voortcomen, sonden bereyt ghemaeckt heeft. Daerom wanneer men sien wil
opten eersten oorsprong, soo machmen segghen ghelijck int vierde boeck56 Esdre 7.
staet. Adam wat hebt ghy ghedaen. Want soo ghy ghesondight hebt, zijt niet alleen 564.Esd.7.48
ghy, maer wy alle, die van u comen, gevallen. Maer wanneer wy sien willen op ons,
ende op die sondelijcke nature, die wy in ons bevinden: soo hebben wy oorsake die
te beclaghen ende te beschreyen, als voorschreven is. Niet anders dan ghelijck
wanneer een vrouwe aenghesproken zijnde vande schuldt, die haer man buyten haer
weten ghemaeckt,
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heeft, hoewel het by haer toedoen niet ghedaen en is, ende sy het niet conde beteren
nochtans wel oorsake heeft om haer te beclagen, ende die schuldt bekennende te
bidden, datmen haer quijtschelde, of die patientie met haer hebbe.
5.
Dat zijn uwe woorden. Daer mede bekendy niet bedecktelijck (wie mach't
ontkennen?) dat mijn ghevoelen, van dat elck door sijn selfs sondigh werck sich self
maeckt zondigh ende verdoemelijck, meer dan uwe opinie, dat sulcks niet door onse,
maer door Adams zonde alleen, buyten ons toedoen, in alle sijne afcomste gheschiet
soude zijn, streckende is tot eere Godes ende saligheydt der menschen. Na welcke
twee saken, alle twijfelijcke plaetsen der H. Schrifturen voorneemlijck uytgheleydt
behooren te worden. Gemerckt dit de twee voorneemlijckste stucken zijn inde gantsche
Schrifture, daer toe sy self is streckende ende dienende, namentlijck grootmakinge
van de eere Godes, ende voorderinghe van der menschen saligheydt. Wiens ghevoelen
streckt hier nu meerst tot Godes eere ende der menschen heyl? Het mijne, na u selfs
beken.
6.
Want in't voorste van dese uwe halve antwoorde seghdy selve: dat de kennisse
der zonden nerghens anders toe dient, dan op dat wy ons voor God verdemoedigen, 57Triplijck.pag.1.s.1.
ende met ware leetwesen sijn genade aensoecken ende begeeren mochten. Dat nu
sulcks niet alleen dienstlijck, maer oock noodigh is tot der menschen saligheyt, sie
ick u met my houden. Nu meyne ick niet dat wy oneens zijn hier inne, te weten, dat
onse ware vernederinghe streckende is tot ware verhooginge Godes: wiens eere het
oock is het nedere te verhooghen, ende den armen met goeden te vervul58len. Dit
58
ghetuyght oock doorgaens de H.Schrift, ende wel uytdruckelijck de Psalmiste
Psal.49.15.
inden persone Godes, seggende: Roept my aen inden tijt des angsts ende ick sal u
verlossen, ende ghy sult my eeren. Siet oock wildy Isaiam 61.3.
57

7.
Nu bekendy hier voor Art.4. uytdruckelijck, dat hy (David) hem niet alsoo seer
59
heeft connen beschuldigen (te weten, so die sondelijckheyt buyten sijn eygen
Triplijck.116.s.124.
toestemmen ende werck aengheboren ware) als of hy self in persone oorsake van
sulcke aengheborene ellendigheydt ware, ofte dat hy die door sijn schuldt hadde
ghecregen. Also blijckt nu hier uyt opentlijck, dat David ende alle menschen sich
self meer connen beschuldighen na mijne, dan na uwe meyninge in desen. Dit
meughdy immers nu niet loochenen, sonder uwe selfs woorden te loochenen. Alle
'tgene dat maeckt, dat de zondaren sich meest connen beschuldighen, dat voordert
meest tot waerachtigh leedtwesen, tot aensoecken, tot begheeren ende vercrijghen,
ende volgens dien totter menschen saligheydt in't verwerven van't begheerde goet,
insghelijcks mede tot eere van den ghevere ende Salighmaker Godt, die daer door
oock by den menschen60 wert ghepresen. Alsoo blijckt hier uwe duydinghe van dese
woorden Davids in questie onrecht, de mijne recht, ende valt midtsdien alle 'tgene 60Mat.5.16.
ghy uyt sulcke uwe onrechte duydinghe op desen spreucke, tot stijvinghe van uwe
aengheboren boosheydt, bestaet te bewijsen.
59
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8.
Uan daer come ick nu tot uwe ingevoerde ghelijckenisse van de Melaetsche
gheborene. Die, seghdy, dat siende, yeghelijck hem vermijden, reden heeft om hem
te beclagen, hem te vernederen, te beschuldighen, dat is te bekennen, dat hy van
weghen die Laserije weerdigh is van andere menschen afgesondert te worden: wat
daer af zy, wil ick na segghen: maer nu eerst nemen of dat alles sulcks ware, ende
oock, dat neven hem ware noch een ander Melaetsche, die ghesont van sijne Ouderen
ter werelt ware ghebracht, maer sich self door hittighe Hoerderije sijne Laserije opten
halse hadde ghehaelt: seght nu vrunden, welck van dese twee Melaetschen sal meerder
reden hebben om sich te beclaghen (niet over Godt of over sijne Ouderen, maer)
over sich selve, om sich inder waerheydt te vernederen ende te beschuldighen? Die
buyten of door sijn selfs schulde ende werck melaetsch is gheworden? Moet ghyluyden
noch hier al mede niet, als oock hier voor, belijden, dat de gene die door, dan die
buyten, sijn selfs zonde, werck ende schulde sondigh ende verdoemelijck wordt, de
meeste redene heeft om sich self te vernederen ende te beschuldighen?
9.
Soo suldy nu u self schamen, soo ick hope, te ontkennen dat mijn ghevoelen in
desen meerder dan uwe opinie, streckende is tot ware vernederinghe ende
schuldtkenninghe. Gemerckt sulcks oock behalven u selfs belijden hier oock noch
naecktelijck blijckt uyt uwe selfs ghelijckenisse, met de mijne daer by ghevoeght,
van den Melaetschen. Laet ons nu ondersoecken of hy oock met waren ernst sich
self vernederen, beschuldigen ende recht leedtwesen hebben mach, die daer staet in
dese uwe opinie van de aengheboren sondelijckheyt, ende van de noodtsakelijckheydt
der quade vruchten, die daer uyt, als uyt eenen quaden Boom (na u opinie)
onvermijdelijcken moet volghen: 'twelck ghyluyden hier dichtet de meyninge geweest
te zijn van David: als of hy buyten sijn toedoen ende schulde van soo verdorvender
nature, ende sondich gheboren ware gheweest. Ick houdet plat uyte voor
onmoghelijck?
10.
Laet dese uwe gheboren Lazarus (of sondigh geboren mensche) droevich zijn, dat
elck hem vermijdet als een smettelijck quaet ende schantvleck. Laet hem droevigh
wesen ende clagen dat hy die smerte vande aengeboren Lazerije (ende quellagie van
de aengeboren sonde[],
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lijckheyt) sonder hope van te ghenesen moet ghedooghen. Dit altsamen (bekenne
ick u gaerne) sal wel moghen wesen. Immers hy sal oock wel daer toe moghen comen,
door die verachtinge, droefheyt ende ellendigheyt, dat hy sijne Ouders, ja oock Godt
selve, ist61 niet metten monde, ten minsten inder herten, sal connen vervloecken ende
lasteren, als oorsake wesende van sulck sijn schandelijck, treurigh ende ellendigh 61Psal.13.1.
leven. Maer wat reden, middel of sake sal hy connen bedencken, om hem self, dats
om d'onschuldighe, met ernst inder waerheyt te beschuldighen of te beclaghen (dats
aenclaghen of wroeghen) om dieswillen dat hy soodanigh is, als hy (die noch niet
en was) niet en heeft mogen beletten ofte vermijden te worden? Immers als hy
nootsakelijck buyten sijn toedoen heeft moeten worden? Heeft dan David dese uwe
opinie ghehadt, so ist hem onmogelijck geweest in't alderminste sich self om sulcke
sijne nootsakelijcke ende onvermijdelijcke daden met ernst te beschuldighen, ick
swijghe dat hy door't gaen tot sulcken wortel sich des te meerder soude hebben
connen beschuldighen: siet soo dient dese spreucke Davids, so noch al beduydt zijnde
na uwe opinie, niet om die te stijven, maer te verdrijvenende vernielen. Bedenckt nu
eens, of ghy u saken oock recht bedenckt: ende of ghy selve oock te recht merckt,
wanneer ghy voor of teghen u selven spreeckt.
11.
So vele hebbe ick willen segghen op dese uwe ghelijckenisse van de Melaetsche
geboren, eensdeels tot betoon dat sy dient jeghen u self, ende eensdeels om de
ghelijckheydt die ghy self daer inne seght te wesen mette aengeboren sondelijckheyt,
die ghy daer by verstaet, niet minder buyten onse werck van toestemmen aengeboren
te worden, dan een Melaetsche sijn aengeboren Lazerije of melaetsheydt: ghemerckt
die mede (als noch niet wesende voor sijn gheboorte) tot sulcke sijne melaetscheydt
niet altoos en wil noch en doet.
12.
Maer soo en ist niet met uwe andere gelijckenisse van de Urouwe, ende haer man
metten schulden. Want hier is inde Hooftsaken, namentlijck in't toestemmen ende
inde straffinge, so openbare als groote ongelijckheyt. Wat Urouwe trouwet een man
sonder hare wille? Mocht sy niet sonder man zijn gebleven? Als sy nu al een man
wil trouwen, kiest sy niet d'een voor d'ander? Sy moet oock weten voor't trouwen,
dat het soo wel een quaedt, ongheluckigh, of arm man sal wesen die sy sal trouwen
als goet, gheluckigh ende rijck. So behoort ende mach sij oock dencken dat sy haer
self in hazaert stelt: dat haer soo wel leedt als lief door den man mach opcomen: ende
dat sy getroost moet zijn alles metten man te lijden. Die sich willens van't veylighe
Landt begheeft opte sorghlijcke Zee: ist oock buyten sijn wil ende werck dat hy comt
in noode van verdrencken? Wie sal dat segghen? Gaet het oock niet also met de
Urouwe, die een man trouwet, ende haer selve den man als een Heere onderwerpt?
13.
Soo en gaet het niet te wercke metten kinderkens alhier. Ten staet in henluyder
keure noch macht niet, of sy gheboren sullen worden dan niet, of sy een mensche
sullen geboren worden dan niet, of sy van Adams afcomste geboren sullen werden
dan niet, sondigh of niet zondigh, ter eeuwigher verdoemenisse dan niet. Neen, geen
van alle sulcks geschiet met of door, maer alles sonder ende buyten heurluyder wille
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ofte werck. Want eer sy gheboren worden, en zijn noch doen sy niet. Wat
ghelijckenisse heeft nu dit willigh trouwen van een vrou, welcker man schulden
maeckt, met dit sondigh ende schuldigh gheboren worden van allen menschen? Mocht
oock de Man noch niet laten schulden te maken? Mach het ongheboren kint beletten
dat Adam ghesondight heeft? Dats gheseyt nopende het toestemmen. Aengaende de
straf en meyne ick niet datmen een vrouwe, alsoo onschuldigh zijnde aen haer mans
schuldtmaken, als d'ongeboornen aen Adams zondigen, om heure mans schulden sal
vangen, veel min pijnighen of hangen: nu leeren die uwen dat de kinderkens van
ongheloovigen Ouders onghedoopt stervende, door sulcke heure geboorte, buyten
henluyder wil of toestemmen, alleenlijck om Adams zonde eeu62welijck verdoemt
worden. Soo is daer oock groote onghelijckheydt, ja d'aldergrootste, inde straffinge. 62Calvini Neb.105.
Soo is daer mede inde schulde als betoont is. Ende of dat noch niet en ware, als
ontwijfelijck is, soo vernielt noch dese uwe selfs gelijckenisse crachtelijck uwe
hooftopinie in desen, al opentlijck strijdende tegen u ghedichte wroegen ende
leedtwesen over dese vreemde zonde. Want laet ons noch al nemen datmen dese
vrouwe om heure mans schulden vingh, ja hingh: sy sal heur met recht van dien
jammer moghen beclaghen, dat is sulcks betreuren ende droevigh om moghen zijn:
maer onmoghelijck sal't haer wesen haer self met ernst te beschuldighen of te wroegen
over haer mans misdaet of ongheluck: als die haer onschult inder waerheyt wetende,
haer selve met gheen loghen en sal moghen beschuldighen.
14.
Mach dan dese vrouwe, dese Melaetsche, ende dese sondigh geboren mensche
met geen redene of waerheyt hem self om sulcke schulden, Lasterije of sondelijckheyt
beschuldigen: hoe ist hem moghelijck met waerheyt te bidden datmen henluyden
vergheve die schuldt, het melaetsch zijn, ende het sondigh wesen, daer aen sy hen
selven weten onschuldigh te wesen? Ende ofmen henluyden sulcken schijnmisdaet
al schoon vergave: wat vermoghen sy anders, dan een schijndanck (maer sonder
meyninghe) daer voor te betoonen? Of weet ghy niet dat het sotheydt is, te vergheven
den ghenen die niet en heeft misdaen? Soo meughdy't lesen oock by uwen Augustinum
selve, daer hy seydt: Het is ghenoech een sot63ternije, datmen vergheve den ghenen
die niet en heeft misdaen. Want hy en heeft niet quaedts ghedaen, die niet ghedaen 63Con. Fon[...] tum Manich.
heeft met sijnen wille.
tom.6.36.[...].
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15.
Wy willen't nu nemen, als of David metten Manicheen hadde verstaen, dat sijn
nature soo verdorven ende quaet ware geweest (als ghy die in hem nu dichtet) sulcks
dat hy soo noodtsakelijck daer door hadde moeten overspel ende doodtslach bedrijven,
als hem gheleghentheydt ter handen quame: als een oude wolf uyt sijne wolvighe
nature nootsakelijck het Schaep moet verslinden daer hem ghelegentheyt voort comt:
wat sal hier Davids ernstige berou, verootmoediginge ende beschuldiginghe wesen?
Dat hy David self die oorsake, verkieser ende werckman van dat overspel ende van
die dootslagh zy geweest. Wie mach dat vermoeden? Nochtans moet hy hier yemanden
beschuldighen.
16.
Hy sal moeten beschuldighen sich selven, of Godt sijn Schepper, of die quade
64
nature in hem, of Adam der naturen verderver, na u seggen. Van Adam wil ick
iij.4.s.25.
hier na seggen. Hem self mach hy niet beschuldighen sonder schuldigh te worden in
het onrecht beschuldigen van den ontschuldigen. Godt en conde die Godtvruchtighe
Man niet beschuldighen, soo moste hy dan de quade nature of Adam beschuldighen.
64

17.
Beschuldight hy de nature, dat sal wesen de nature die ende soo die van Gode is
gheschapen: dit waer oock Godt den Schepper besschuldight. Dit machmen David
niet toebetrouwen. Of het sal zijn een tweede nature van selfs quaedt wesende: 'twelck
oock vreemt is gheweest van desen Godtvreesenden Man. Het soude dan moeten
zijn de nature die door Adam is bedorven (so ghy't leert) ende dan moste hy noch
opstijghen totten verderver der selver Adam. Daer af ick terstont wil segghen. Maer
hoe dat het zy, nadien David na dese uwe opinie hem selve geensins (soo betoont is)
met waerheyt noch ernst en mochte beschuldigen van een werck, dat niet hy, maer
een ander gedaen of noodtsakelijck ende voor hem David onvermijdelijck veroorsaeckt
hadde: soo moste hy oock noodtsakelijck daer af beschuldighen een ander, te weten
Godt, of der Manicheen quade nature, of Adam den bederver der naturen. Is dat nu
niet wel het rechte tegendeel van dat het voorderlijck soude geweest zijn voor David
om hem self te beschuldighen, soo hy verstaen hadde dat hy zondigh ende quaet ge65
boren waer gheweest? Want dit waer recht ter navolginghe onser eerster Ouderen, 65Genes.3.12.13.
die schulde van sich op een ander geschoven? d'een leyde de schuldt op't Wijf, d'ander
op't serpent. Soude dat dienen tot vernederinghe ende berouwe?
18.
Uoorts ist kenlijck dat de mensche bestaet in een sichtbaer lichaem ende in een
redelijc66ke ziele. Soo is oock hier voor meer dan genoegh ghebleken, oock uyt uwe
selfs bekentenisse, dat het lichaem niet quaet noch zondelijck en is gheboren. Dat 66ij.3.s.12.14.15.
oock het lichaem wert beheerschapt van de ziele, als een maerte van hare ghebiedende
Urouwe, en sal niemant ontkennen diens ziele reden gebruyckt. Als dan inden lichame
wert gesondicht, wat schulde mach het dienstbare lijf daer aen begaen? Soude dan
het lichaem met sijne sinnen, waer door die zonden gheschieden, niet met goede
redene moghen segghen alsoo?
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19.
Godt heeft ons, met het vermoghen dat in ons is, die wille sulcks onderworpen,
dat wy noodtsakelijck na haren ghebieden, be67weghen, ende 'tghene sy wil, moeten
67
doen. Immers sy beweeght ons als hare instrumenten, ende doet 'tgene dat wy
Apud Ruar. tom.1.pag.61.
schijnen te doen. Soo dat wy door ons selven haer niet en moghen wederstaen,
ende die wercken die sy doet niet behinderen. Dese (hare) heerschappye by den
Heere over ons ghestelt, en moghen och en behooren wy niet onghehoorsaem te
wesen. So dat als wy die ghehoorsamen, so ghehoorsamen wy Gode, die ons desen
Wet heeft gegeven. Wat zondighen dan doch die leden ofte sinnen, die Godt den wille
alsoo heeft onderworpen: als sy also 'tgene Godt heeft geordonneert, onderhouden?
daerom ist alles dat sy doen, den wille te wijten.
20.
Het lichame dan, dat wy van Adam hebben, en zondight niet, ten is oock niet quaet
van selfs noch zondigh, maer die ziele, of de wille een cracht der zielen wesende
ende inde ziele bestaende, sondight. De straf mach we68sen in lijf ende ziele, maer
68
de zonde heeft plaetse alleenlijck inde ziele. Dit seydt P. Martyr. Nu meughdy
In loc.clas.t. loc.14.s.8.
niet bewijsen, dat ons eenighe zonde of quaetheyt van Adam wert aengheerft, sonder
eerst te bewijsen dat wy onse zielen door voortteelinghe hebben van Adam. Maer
dit en vermeuchdy niet. Uwe Leeraren, niet van de minste, seggen daer self neen toe:
dus meughdy hier noch al mede sien, dat dese uwe opinie van de aengheboren
quaetheyt quaet is.
21.
Uwe dickverhaelde glose op: wy hebben gesondight in Adam, beteeckent Adams
zonde wort ons toegerekent: machmen niet gelooven. Want wy waren doe niet, ende
niet en is, en mach niet doen. Maer oft noch alsoo mochte zijn, als neen, so salmen
weder moeten seggen: wy hebben in Adam ons totten Heere bekeert ende boete
gedaen: so wert Adams bekeeringe ons mede toegerekent. Dus blijft hier nu geen
wroegen meer over Adams zonde. Leest hier af Augustinum selve, ende ghy sult
bevinden dat hy niet en heeft verstaen, dat sich yemant recht mach wroegen dat een
ander ende niet hy self wille en heeft ghedaen.
22.
Want (seydt hy) die en zondighen, niet,69 die niet met haer wille en zondighen. Dit
achte ick een yegelijck openbaer ende claer te zijn. Volght noch: Welcke zonden, 69August disp.
soo ick gheseydt hebbe, gheen zonden en souden wesen, soo daer gheen vrye wille ij.con.Formnatum 10.6.36 1.
in

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

515.v
ons en ware. Of met yemants handt (by gelijckenisse) wiens andere leden door een
ander gebonden waren, valsche saken worden gheschreven, sonder sijn eyghen wille:
ick vraghe indien de Rechter sulcks bleeck, of hy oock desen mensche van valscheyt
soude70 moghen veroordeelen? Neemt u (seyt hy noch elwaerts) dat een ander mette
70
handt eens slapende mensches, strafwaerdige saken hadde gheschreven: Alle
August de duabus
menschen, wie twijfelt daer aen, souden sulcks lochenen, dat dit zonde ware, dat animabus con.
sy oock bekijvens waerdigh souden achten, die sulcks maer bestondt te vraghen. Manich.cap.10.
Maer of dit alles van ander menschen noch voor zonde mochte geoordeelt worden:
souden dese overweldighde of slapende sich self oock met waren ernst als van misdaet
moghen beschuldighen van sulck schrijven? dat sal niemandt segghen. Wie sal dan
moghen segghen, dat David of eenighe mensch op aerden sich self over Adams
zonde, ja oock over de zonden, soo noodtlijck uyt Adams zonde (als uyt een quade
Boom quade vruchten) volghende, alles buyten sijn weten ende wille in hem
veroorsaeckt, met rechten ernst sich selfs beschuldighen of vernederen sal moghen?
23.
Nadien het dan niet minder spotlijck, dan sotlijck ghedaen soude zijn, soo sich
yemandt beschuldigen ende vernederen wilde om een anders misdaet: dan't soude
wesen, soo sich yemandt wel verdient achten ende roemen wilde om een anders
weldaet: so hebdy oock licht te mercken oft oock een verstandighe glose is, die ghy
hier voorthaelt op desen spreucke Davids: te weten, dat hy met sijn misdaet
opstijghende tot Adams zonde, sich des te dieper verootmoedighen, ende te swaerder
beschuldighen hadde willen. Ghemerckt hy daer door sich self wel ontschuldighen,
maer in gheenre wijse beschuldighen hadde moghen. Soo vernielt ghy self uwe
aengheboren quaetheydt ende u glose op dese woorden Davids, daer met ghy die
meynt te stijven.
24.
Dit betoondy niet bedecktelijck u luyden onbedeckt te wesen, te weten, dat u alle
Canonijcke tuyghnissen tot bewijs van dese uwe opinie ontbreken: daerom bestady
u niet te behelpen metter Apocryphen tuyghnissen, die ghyluyden, ter saken van't
Vegevuyr ende anders by den Catholijcken voortgebracht, self ghewoone zijt gheen
gheloove te geven. Dit mercke ick wel te comen uyt ghebreck van vast bewijs: maer
dat ghyse noch so invoert datse dient tot wederlegh van u sake self, moet comen uyt
ghebreck van oordeel. Waer uyt neemdy dees tuyghnisse? uyt het vierde Boeck
Esdre. Dat is, ghy siende dat u ontbreeckt het tweesnedich stalen Swaert des
waerheyts, bestaet u te weeren met het plompe looden Swaert des waens.
25.
Wat wildy nu met desen spreucke Esdre bewijsen? dat David treckende dese sijne
zonde uyt Adams zonde ende uyt sijn selfs aen gheboren sondelijckheyt, des te meer
oorsake hadde om sich selfs dieper te verootmoedighen ende swaerder te
beschuldighen. Dit bestady met desen spreucke, maer volbrenghdy datte? gheen
dingh minder, maer wel het platte contrarie. Want het wel dient om sich self
teontschudighen ende een ander te beschuldighen. Wien? Adam. Adam segge ick,
als de werckman van dese zonde ende wortel daer uyt dese zonde Davids (na u leere)
onvermijdelijck ende nootsakelijck moste spruyten. Soude dat dienen om sich self

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

des te meer te beschuldighen ende te verootmoedighen? want David heeft willen
beschuldighen (so voor is gheseydt) sich self, of God, of de verdorven nature, of haer
verderver Adam. Hier voor is betoont dat hy niet en mochte te recht beschuldighen
hem selve (na71dese uwe opinie) nochte Godt, nochte die nature, maer wel Adam.
Dit blijckt oock opentlijck uyt desen spreucke Esdre by u self inne ghevoert. Laet 71iij.4.s.16.
ons die nu doen spreken by David self, op wiens daedt ende belijdenisse ghy die te
passe brenght, ende hem David doen segghen aldus.
26.
Ick hebbe, Heere, swaerlijck gesondight, des moet ick my verootmoedighen met
treuren ende leedtwesen over sulcke mijnde leelijcke misdaedt. Maer hoe sal ick
sulcks nu best doen? in't sien alleenlijck op mijn zondighe daet? Neen, die is maer
een spruytgen uyten venijnigen wortele, daer toe ende tot de springader van dit quaet
moet ick opstijghen. Dat is tot de verkeertheydt my van mijnen Ouderen aengheboren.
Daer her comt in my noodtlijck dese vrucht soo doodtlijck, buyten mijn wil ende
toedoen. 'Tis niet mijn, maer mijnre Ouderen zonde. Want die nootsake72lijckheydt
72
van zondighen is een vrucht van der naturen verdorvenheydt. Nu ist immers
Dit seght ghyluyden self
Triplijc.pag.16.s.12.
onvermijdelijck al wat nootsakelijck is. Hoe mocht ick dan dit zondighen
vermijden? O zondighe Uader ende Moeder, hoe qualijck hebdy't ghemaeckt, dat
ghy als zondighe Ouderen my soo zondigh hebt ghewonnen ende gheboren: dat ick
onvermijdelijck door mijne aengeboren sondelijckheyt in dese zonde noodtsakelijck
hebbe moeten vallen. Ach, wat segghe ick van mijne Ouderen? zijn die daer schuldigh
aen? zijn sy niet mede (so wel als ick) van heuren zondighen Ouderen zondigh
geboren? vrijelijck ja. Wat wil ick dan 'tonrecht beschuldigen mijnen onschuldigen
Ouderen, niet min nootsakelijck ende buyten heuren weten, wil ende schulden uyt
zondighen Ouderen zondigh gheboren zijnde dan ick? mochten sy self zondigh zijnde,
oock anders dan zondighe vruchten voortbrengen?73
73

Mat.7.18.

27.
Neen sy voorwaer. Dus wil ick hoogher van henluyden opstijgen totten rechten
wortel ende springhader der zonden, ende verby lijdende alle mijnre VoorOuderen
Ouders, comen totten eersten Vader van ons allen, namentlijck tot Adam selve, ende
seggen nu niet meer ick hebbe gesondight, of mijne Ouderen
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hebben ghesondight, 'tis mijn, of henluyder schulde dat ick dese daedt heb bedreven,
want sy uyt aengheboorne quaetheyt soo noodtsakelijck hebben moeten zondighen
als ick. Maer comende tot u, O Adam, die goet waert geschapen, goet vermocht te
blijven, door u eyghen schulde self sondigh zijt gheworden, ende ons allen met u
sondich hebt ghemaeckt, ende mitsdien de recht schuldighe man zijt, wortel,
springhader ende oorsake van dese onser aller sondelijckheyt, quaetheyt ende el74
74
lendigheydt, segghe ick alsoo: O Adam, wat hebdy ghemaeckt? want so ghy
4.Esd.7.48.
ghesondicht hebt, zijt niet alleen ghy, maer wy alle die van u comen, ghevallen.
28.
Daer siedy nu desen spreucke Esdre hier op Davids sake eyghentlijck te passe
ghebracht na u luyder meyninge van de aengeboren quaetheydt. Daer siedy mede
dat Esdras hierniet sich self, maer Adam beschuldight: ende daer siedy dat David,
soo hy dese uwe meyninghe hadde ghehadt, niet sich self, noch sijnen Ouderen, maer
mede Adam beschuldight soude hebben ghehadt. Seghdy75 niet self uytdruckelijck
in u halve antwoorde dat wy Adam moghen beschuldighen? seghdy niet selve dat 75Triplijck 20.s.17.
die noodtsakelijckheydt van zondigen een vrucht is van der naturen76 verdorventheydt?
76
seghdy niet dat Davids nature mede door Adams zonde was verdorven? ja ghy
Tripl.16.s.13.
77
trouwen. Immers dat pooghdy met dese spreucke Davids self te bewijsen. Welaen,
so most dan David nootlijck, dat is onvermijdelijck, zondigen, ende dit overmidts 77Predicanten argumenteren
sijn nature was verdorven, niet door sijnen Ouders, maer door Adam. Soo mochte teghen henself.
David dan oock die sijne schult op Adam leggen, ende so wel als wy Adam
beschuldighen. Immers nadien hy nootlijck moste sondigen door Adams zonden, so
was't hem David onmogelijck sich self te beschuldighen, maer moste nootlijck Adam
beschuldighen. Dit alles en meughdy soo luttel ontkennen te volghen uyt uwe eygen
woorden, als ghy uwe eyghen woorden meught ontkennen. Merckt ghy nu noch niet
hoe onbedachtelijck ghy desen spreucke Esdre tot vernielinge self van 'tgeen ghy
daer met waent te bewijsen, hebt inne ghevoert? Dit hooger opstijghen totten
springhader seghdy dat dienen soude om ghenadighe verghevinge te verwerven.
Waer door doch? om dat hy soo doende nootsakelijck sich self moet ontschuldighen
ende Adam beschuldighen van die misdaet? soudet den zondaer dan voorderlijck
zijn om ghenadighe verghevinghe te verwerven, dat hy sijn schulde ontkent ende die
op een ander werpt?
29.
Laet ons n[e]men dat God Adam voor sijnen val gedreyght hadde, voor hem ende
sijnen zade eeuwelijck met een verdorven ende sondige nature, 'twelck men niet en
leest: gelijck Elizeus dreyghde Gehasi na sijn zonde voor hem ende sijnen zade
eeuwelijck met een Lazerije, datmen claerlijck leest. Laet ons mede nemen dat
sodanighen verdorven ende zondighen nature, allen menchen nootsakelijck doet
zondigen, datmen nergens en leest: hoe suldy eenigh mensch metter H. Schrift connen
overtuyghen ende vroedt maken, dat hy vermits het hebben van sulcken zondigen
nature ende door't noodtsakelijck zondighen daer uyt volghende, sich meer sal mogen
beschuldighen: dan die nacomers Gehasi sich mochten self beschuldighen, om dat
sy Lazarus waren gheboren, of dat sy door die aengheerfde Lazerije al 'tghene sy
aenroerden noodtsakelijck verontreynigen of besmetteden? geensins. Ten waer ghy
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dan eerst metter H. Schrift claerlijck haddet bewesen, dat sich die ongheloovighe
Ioden oock te recht78 mochten gheloovighen te wesen beroemen, om dat sy kinderen
78
waren des gheloovigen Abrahams na den lichame: ende datmen deughde ende
Mat.3.9. Ioan.8.39.
zonde mach, ja moet aenerven van deughtlijcke of zondige Ouderen. Maer dan sal
ick noch seggen: Nadien Adam niet teffens en mochte wesen gheloovich ende
ongheloovigh, ende wy ghecomen zijn niet van een ongheloovige, maer van een
gheloovige Adam: dat alle Adams afcomste sijn gheloovicheyt aengheerft hebben,
ende mitsdien altsamen geloovich ende heyligh, dats nu verde van ongheloovich
ende zondigh zijn gheboren.

Dat vijfde Capittel.
Of Adam de gantsche menschelijc`ke nature heeft bedorven.
1.
IN Adam waren tweereleye gedaenten of qualiteyten: een na Godes, ende een na
Adams werck. Na Godes werck was in Adam gheschapen een goede nature tot
voortteelinge van haerself met ghelijckheyt. Dese is oock tweereleye, als een die
veranderlijck is, ende een die onveranderlijck is: ende dit soo wel na der zielen, als
na den lichame.
2.
Onveranderlijck was in Adam, ende is nu noch in allen menchen, die menchelijcke
nature na der zielen, daer inne: dat het noch in Adams, noch in gheen sijnre nacomers
machte of wille en stondt, oock noch niet en staet, sijn eyghen selfs, swijghe sijnre
nacomelinghen ziele te doen worden sterflijck ofte onredelijck. Maer na den lichame
is die menschelijcke nature onveranderlijck daer inne, dat in geens menschen wille
noch machte en heeft ghestaen ende als noch niet en staet, te maken, dat door lijflijcke
voortteelinghe van hem souden comen Voghelen, Visschen, Draken, Leeuwen of
menschen met twee hoofden, met een ooghe of andere monstrose gheboorten.
3.
Wederomme is de menschelijcke nature veranderlijck geschapen inden eersten
mensche, so dat die ingeschapen goetheyt, gerustheyt, ontschuldigheyt ende
eenvuldigheyt sijnre zielen, vermits Godes voorcomende ghenade, ende sijn selfs
wille ende werck verandert mochte hebben in beter, door vercrijginghe
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van wijsheydt rechtvaerdicheydt ende meer andere deughden: soo hy wederomme
vermits het afwijcken van Godes genade ende sijn selfs wille ende werck, mochte
sijn ziele veranderen in quaet, onrustigh, schuldigh, dubbelt ende in't becomen van
sotheydt, ongherechtigheyt [e]nde meer andere zonden, 'twelck oock is geworden.
So mochte hy oock door deughden, ende sonderlinghen door matigheydt in eten,
drincken, byslapen, arbeyt ende anders langhe ghenoten hebben ghesondtheydt,
sterckheydt des lichaems, ende oock door onmatigheydt ende anders spoedelijck in
sieckten ende cranckheydt vallen. Soo dat hier oock blijckt die veranderlijckheydt
der naturen, in ziele ende in lijve.
4.
Tot uytbeeldinghe mijnre meyninge van de onveranderlijckheydt van de
menschelijcken nature na den lichame ende na de ziele, daer sy onveranderlijck in
zijn, hadde ick ghechre79ven alsoo: Men snijde yemanden af handen ende voeten: sal
daer door sijn nature so verdorven zijn, dat hy handeloose ende voeteloose kinderen 79Nu.150.
sal, teelen? ick houde wel neen. Het blijckt oock opentlijck neen inde besneden Ioden,
welcker Soontgens niet besneden, maer metten voorhuydt ter werelt comen. Wat
gheest sulcks doch anders te kennen, dan dat de mensche gheen machte en heeft, om
door sijn werck die nature, een ordeninghe Godes zijnde, in hare voortteelinghe te
verderven?
5.
Hier op antwoordt ghyluyden met ronde bekentenisse der waerheydt aldus: Waer
80
op wy tot antwoorde bekennen waerachtigh te zijn dat de mensch geen macht
Triplijck. 70.s.73.
heeft, om door sijn werck ofte ghebreck die nature in hare voortteelinge te verderven.
Dese uwe bekentenisse van't voorseydt mijn segghen (dat oock niemant mach
ontkennen) neem ick aen. Also mede d'exceptie by u daer by ghevoeght, te weten,
tenzy dat het Godt alsoo believe te ordonneren. Daer bekendy mede dat Adam voor
hem selve wel conde verdorven wesen, sonder ons die verdorvenheyt aen te erven.
Maer het heeft Godt anders belieft, te weten, dat sijn verdorvenheyt tot alle sijne
nacomelinghen soude comen door de voortteelinghe.
80

6.
Dat u seggen staet u nu toe te bewijsen. Dit bestady daer oock. Waer met? met
eenighe text houdende: God wilde door Adams zonde die menschelijcke nature
bederven? geensins. Dat Godt seyt tot Adam, tot welcken dage ghy van den Boom
eet suldy die menschelijcke nature bederven? geen dingh minder. Met eenige ander
spreucke 'tverderven van de nature eenighsins met brenghende? oock niet. Met
eenighe vaste ende clare volghreden ofte collectie? Neen voorwaer, nergens vindtmen
inde gantsche Bybele vande verdorven nature geroert, oock met een eenigh woordeken
niet. Maer daer leestmen ter contrarien wel van boosheyt (niet na, maer) teghen * de
*
Iud.19.24.
nature, van zonde of ghebruyck (niet na, maer teghen de † nature, ende van soo
†
‡
Rom.1.20
goeden nature (ende dat noch in Heydenen) dat sy natuerlijck deden des Wets
‡
inhoudt. Dat inhouden is goet. Dat goet desen sy natuerlijck. Mach 't een quade
Rom.2.14
Boom zijn die natuerlijck sulcke goede vruchten draecht? Christus self daer neen toe
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segghende tuycht claerlijck, dat een * quade Boom geen goede vruchten mach draghen.
*
Soo moetmen nu seggen dat het volbrengen van des Wets inhouden quaet is, of
Mat.7.18
dat de waerheyt hier onwaerheydt seydt, of dat die nature der menschen niet en is
verdorven.
7.
Dat en zijn nu geen duystere of verde gehaelde collentien, maer clare tuyghnissen
van de nature self sprekende ende opentlijck hare goetheydt betuyghende. Lieve
waer met bewijst ghyluyden nu u segghen, te weten, dat het Godes wille zy dat der
menschen nature (hier af spreken wy, daer af ghy allencxkens wijckt op't verderven
van alle menschen) of (so ghy't nu bewimpelt) dat Adams verdorvenheydt tot alle
sijne nacomelinghen soude comen door sijn voortteelinge? brenghdy een eenighe
text voort houdende vander naturen verdorvenheyt? Neen. Maer drie gebogene,
gecromde ende verachte spreucken, te weten Iob.14.Psal.51. ende Rom. 5. seggende
die selve sulcks claerlijck te betuyghen.
8.
Hoe claerlijck die laetste twee dat betuyghen (die oock van gheen nature noch van
haer bederf een woordeken niet en reppen) is hier voor lib.ij.cap.7. ende 8. meer dan
genoegh ghesien.Want daer blijckt dat sy het tegendeel van sulcks, dats wat anders
(dan sulcks ghy hier seght) te bewijsen. Nadien men nu gemeenlijck het schoonste
broodt (somen seyt) op't venster leyt, ende die twee uwe Hooftpilaernen van dit u
ghebou so lichtelijck daer henen ghevallen zijn, immers self 'tghebou omme stooten,
dats verde van onderstutten: so vermane ick nu rechtelijck tot volcominghe van u
toesegghen, namentlijck van te bekennen, niet alleen dat die Schrifturen u tot dese
uwe meyninghs bevestiginghe gantsch ondienstelijck zijn: maer oock81 dat uwe
81
principale grondt omme gestooten, ende dat deselve uwe opinie onwaerachtigh
Triplijck.s.132.
is. Daeromme nadien die twee plaetsen hier voor in manieren voorseydt by my nu
al zijn ghehandelt, soowijse ick u daer te rugghe,82 ende come hier opte derde, te
82
weten Iob 14. om te sien of die een hayrken meer, dan d'ander helpen mach om
Lib.ij.cap.7 ende 8.
dese uwe van selfs sinckende opinie te onderstutten.
9.
Dese spreucke vertaelt d'oude oversettin83ghe aldus: Wie mach reyn maken, dat
van onreynen zade is ontfanghen? Ghy niet, die alleen zijt? Gheen van al d'andere
Oversettingen by my noch gesien, en houden die woorden van zade, noch van
ontfanghen, maer eenighe aldus, anderen also, ende elck anders dan ander. De
Nederlandtsche Liesveldtsche (daer af vele veel ho[u]den) seydt, Wie wil eenen
reynen vinden, by den genen, daer gheen reyn en is? Castellions houdt: Daer
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Iob.14.4.
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en is gheen die reyn uyt het onreyne soude maken. Ende de Zurichsche brenght mede:
Wie wil doch reyn maecken dat van onreynen comt? niemandt? Daer sietmen alreede
maer in drye of vier oversettinghen, gheen cleyne veranderinghe. Ten aenschou van
dewelcke ick met groote reden mochte weygheren te beantwoorden, swijghe toe te
laten, een so onsekeren tuyghnisse, ter tijt ende wijle toe ghy geloofwaerdelijck
bewesen sult hebben, welcke oversettinge van allen in desen spreucke, die waerachtigh
zy.Want met twijfelachtighe tuyghnissen en machmen geen twijfelijcke saken
ontwijfelijck bewijsen. Ende dit is d'oordake geweest, daer door icx de moeyte niet
waerdigh hebbe gheacht desen spreucke hier voor in't tweede Boeck te stellen ende
te wederlegghen. Maer siende dat sy hier voortcomt, ende dat ghyse noch hebt willen
stellen in 't voorste glidt van de twee anderen, hebbe ick noch ter loop daer op willen
seggen 'tgene volght, ende dit noch al na d'oude oversettinghe by u ghebruyckt selve.
10.
Het woort, onreynigheyt, inde H. Schrift,84 beteeckent onreynigheydt der zielen
84
Eph.5.5.
ende daer by zonde, als by Paulum: ende oock mede85 lijflijcke vuylheydt die
85
gheen zonde en is, als by Moysen. Alsoo staet u luyden dan noch voor al
Levit.15.2.25.Ec.
schr[i]f[t]matelijck te bewijsen, dat Iob hier verstaen heeft die sondelijcke
onreynigheydt der zielen, ende niet des lichaems onsondelijcke onreynigheydt. Dat
suldy langhsaem doen. Ende sonder dat vastelijck te bewijsen, en mach dese
tuyghnisse noch al mede niet altoos voor u doen.
11.
Of ghy dit noch al schoon conde bewijsen: so most ghy dan noch bewijsen dat
onse zielen voortcomen uyt Adams ziele. Ghemerckt de zonde ende dese onreynigheyt
sulcx inder zielen bestaen, datse daer uyt verdreven zijnde, de uyterlijcke m[e]nsche
reyn is. Maer dit suldy met Augustino eer wenschen, dan niet wen86schen, 'tgheen
86
onwaerachtigh is, waerachtigh maken. Oock loochenen ende wederspreken dit
August.Epist.28.
opentlijck (so nu altemet is verhaelt) u Bullinger ende Beze: daer teghen ick u luyden
eerst laet worstelen, soo't u ghelieft heurluyden grootachtbaerheydt, in verachtinghe
te brenghen.
12.
Maet teghen den Apostel Paulum soudy eerst moeten campen, soo ghy dese
onreynigheyt des lichaems wilde verstaen zondelijck te wesen. Want die seyt dat
niemant opt sijnen vleesche en heeft ghehaet, maer dat hy dat onderhoudt ende voedt,
gelijck Christus sijn Kercke. Is Christus sijn Kercke vyant? is die quaet? macht quaet
zijn dat de goede niet en haten? immers ghy most eerst tegen u self strijden, daer ghy
seght dat het sichtbare87 lichaem als een grove leefloose romp, gheen lust noch wille,
87
ende over sulcks geen zonde en heeft. Macht quaet, sonderlijck, of onreyn zijn
Triplijck.5.s.4.
dat gheen zonde en heeft? hoe mach dan 'tsichbare vleesch onreyn zijn ende sondich
uyt Adam hervoort comen na de voortteelinge?
13.
Nu bestaet de geheele mensche in lijf ende ziele. Het lijf dat wy ontwijfelijck van
Adam hebben, blijckt nu uyt het betoonde, geen sondelijcke onreynigheydt in sich
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te hebben. Inde ziele, als niet uyt Adam door voortteelinge voortcomende, en
machmen van Adam gheen sondelijcke onreynigheyt aenerven. So blijckt nu claerlijck
ende waerlijck, dat gheen mensche eenige sondelijcke onreynigheyt door Adams
voortteelinge en wert aengheboren noch aengheerft. Macht dan Godes ordeninghe
zijn, dat gheschieden soude 'tgeen opentlijcken blijckt dat niet en geschiedt? Dit
leerdy dan teghen de waerheydt.
14.
So is dan dese uwe spreucke 'tonrecht by u inne ghevoert, soo daer uyte nu is
gesien, als sy noch op't schoonste voor u na u innevoeren toeghelaten ware. Wat
soudet dan zijn of wy d'andere texten, meest al een gheheel ander meyninghe met
brenghende, daer teghen bestonden voor te halen? Lieve bedenckt u doch recht.
Soude Godt van soo wichtighen sake soo gantsch stom zijn in sijne Schrifture? of is
hier minder aen gheleghen, dat al 'tmenschelijcke gheslachte beroert, dan aen die
melaetsheydt Gehasi met sijnen afcomste? Daer druckt de heylighe Schrift wel
naecktelijck uyt dese woorden: Maer Naamans melaetsheyt saldy aencle88ven ende
88
dijnen zade tot inder eeuwicheydt. Dats claer uytghedruckt op een cleyn ende
4.Re.5.27.
verworpen ende knechtelijck huysghesindeken: waer leestmen sulcks gheseydt tot
Adam ende van't gantsche menschelijcke gheslachte? waer seydt Godt tot Adam, die
verderfnisse, sonderlijcke melaetsheydt of ongherechtigheyt saldy aencleven ende
dijnen zade tot inder eeuwigheyt? Nerghens inde gantsche Bybelsche Schriften.
15.
Hier voor is verhandelt Iobs spreucke in d'oude oversettinghe staende aldus: Uan89
89
mijne kindtsheyt af is met my opgewassen die barmherticheydt, ende sy is met
Iob.31.18.
my voortghecomen uyt mijne moeders lichame. Soo ghy my hier nu mede toestaet
dese oversettinghe: als ick u nu hier dese uwe oversettinghe hebbe ghedaen: suldy
niet terstondt moeten bekennen dat Iob selve niet onreyn noch sondigh en mocht
gheboren wesen? dit en mach hy ymmers niet zijn, die daer is geboren met deughde:
met deughde, welcks90 hanteringe den menschen sal doen innegaen in des Vaders
Rijcke: oft macht een sondelijcke onreynigheyt zijn die't selfs alles reyn maeckt? 90Mat.25.34.35.Ec.
Luc.11.41

16.
Dit doet der aelmoessen barmhertigheyt.91 Dese was (na u luyden van
91
d'oversettinghe by u luyden self ghebruyckt) in Iob selve al van Moeders lijve
Triplijck[.]s.130.
aen. Soo was dan Iob selve reyn, ende alle dinghen waren hem reyn. Hoe mocht hem
een sondelijcke onreynigheyt92 van Adam aengheboren wesen? Was oock(soo nu
92
blijckt) dese Heyden Iob niet onreyn gheboren: hoe vele te minder sullen
Titus 1.15.
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der gheloovighen kinderen onreyn gebooren93 wesen? Hier toe seghdy self neen, met
die woorden, dat sy uyt ghenaden inden bloede Christi ghereynight ende door den 93j.ant.pag.37.
H.Geest ghereynicht worden, ende dat oock selfs in Moeders lichame. Soo en is dan
dese sondelijcke onreynigheydt, door Adams zonde niet aengheboren der
ongheloovighen, noch oock der gheloovigen kinderen: wien mach sy dan aengheboren
wesen? niemanden ter werelt. 'Tghene nu volghens uwen inghevoerden text blijckt
in niemanden te geschieden: hoe suldy bewijsen dat sulcks door Godes Ordonnantie
ende wille geschiet in alle Adams nacomelinghen?
17.
Ende ofmen u luyden tegen die waerheyt noch al mochte toelaten dat Adam niet
alleen sich self, maer oock die nature verdorven hadde ghehadt: wat sal u dat
vorderen94 tot stijvinghe van dese uwe opinie? verstady't niet dat Adam niet alleen
hem self, maer oock die gantsche menschelijcke nature verdorven soude hebben? 94Triplijck.s.101.
ja ghy. Bekendy oock niet selve dat de cracht Christi, om ons voor Gode heyligh te
maken, verde te boven gaet die cracht der verderfnissen om ons te ontreynighen? ja
ghy oock.
18.
Nu vraghe ick u luyden of Christus die menschelijcke nature waerachtelijck heeft
95
aenghenomen, dan niet? ghy seght ja. Heeft sijn cracht in't aennemen van onse
Triplijck.pag.95.s.101.
menschelijcke nature deselve onse nature gantschelijck gheheylight, vernieut ende
ghebetert? of maer voor sijn aenghenomen deelken al96leen? Niet gantschelijck, maer
niet dan voor sijn deel alleen, antwoordt ghy, uyte beduydinghe van dese woorden. 96Ibidem.
95

19.
Wt dese uwe voorghemelde eyghen woorden moet ghy nu bekennen een van
beyden: te weten, dat Adams cracht der verderfnissen, om ons te ontreyninghen verde
te boven gaet, die crachte Christi om ons heyligh te maken voor Gode: ghemerckt
na u eyghen seggen Christi heylighmakende crachte haer niet voorder en heeft
gestreckt, dan in't heyligh ende reyn maken van sijn deelken der menschelijcker
naturen alleenlijck. Daer tegen, so ghy leert, Adams verderflijcke cracht haer
ghestreckt heeft, niet alleen in Adams deelken der menschelijcker naturen, maer oock
in die gheheele menschelijcke nature.
20.
Ende dit segghende wederspreeckt ghyluyden opentlijck uwe eyghen woorden,
van dat die crachte Christi om ons heyligh te maken verre te boven gaet, alle die
cracht (daer inne oock Adams cracht is begrepen) der verderfnissen om ons te
ontreynighen. 'Twelck gheen cleyne noch twijfelijcke contradictie is, waer mede ghy
uwe leere kleyne eere aen doet. Ende daerenboven onteert ende lachteert sulck u
segghen oock naecktelijck die salighmakende cracht ons Heeren Iesu Christi, als
onmachtigher zijnde (na dese uwe leere) om te reynighen ende te salighen, dan de
verdervers cracht is om te besmetten ende te verderven: 'twelck in mijnen ooghen
een blasphemie is.
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21.
Maer soo ghy vermijden wilt dese blasphemie tegen Iesum Christum ende het
wederspreken van uwe eyghen woorden: soo moet ghy bekennen een van beyden:
te weten, dat ghelijck Adam gheen wille hebbende om sich self, veel minder om die
gheheele menschelijcke nature, te ontreynighen ende te verderven, sulcks nochtans
volcomelijck heeft vermogen te doen ende gedaen, so ghyluyden leert: dat misdien
oock Christus ghecomen zijnde ende wille gehadt hebbende (so de gantsche H. Schrift
betuyght ende ghy97luyden oock self belijdt, segghende dat Christus daer toe is
gecomen) om 'tghebreck der naturen gantsch wech te nemen, die te beteren ende 97Triplijck.93.
te heylighen, sulcks oock heeft vermogen ende gedaen, ende dat mitsdien oock die
gantsche menschelijcke nature wederomme gantschelijck gheheylight, ghereynight
ende ghebetert is.
22.
Of, wildy daer immers noch oock niet aen, ende en wildy nochtans oock in't
cleynder maken van de cracht Christi om te ghenesen, dan Adams om te verderven,
den Salighmaker Iesum niet lasteren, oock uwe eygen woorden niet loochenen: so
moet ghy in allen ghevalle noodtsakelijck bekennen, dat, ghelijck de heylighmakende
crachte Christi niet meer en heeft ghereynight dan sijn eyghen deelken van de
menschelijcke nature: alsoo mede die verderflijcke crachte Adams niet meer en heeft
mogen ontheyligen, verontreyninghen of verderven, dan mede maer sijn eyghen
deelken vande menschelijcke nature. Wy handelen hier simpelijck van de cracht van
reynighen ende ontreynighen over wederzijden, ende niet vande middelen waer door
ende hoe sulcks gheschiet.
23.
Hier en meughdy niet af, buycht ende cromt u soo ghy condt. Ende dit segghende,
suldy noch ghelijckewel teghenspreken uwe eygen woorden, dat Christi heyligende
cracht des verdervens crachte verde te boven gaet. Want het aldus noch maer op't
laetste ghenomen, ghelijck teghen malcander staet. So dat Christi cracht dan niet
meer en reynight dan Adams cracht en besmet: te weten elck maer sijn eyghen deelken
naturs, ende met sulck seggen noch Christum noch u selve van oneere verschoonen
mogen. Maer dan moet ghy noch al mede teghen uwe opinie bekennen, dat Adam
niet die gantsche menschelijcke nature, maer alleenlijck sijn eyghen deelken natuers,
dats hem selve, ende niet ons sijnder nacomelinghen, verdorven heeft gehadt.
24.
Waer blijft hier dan noch al mede uwe erfzonde, uwe verdorven nature? uwe
ordonnantie Gods, het ghelieven Godes, by u luyden ghedicht, dat door Adams zonde
sijne verdorvenheydt tot alle sijne nacomelingen of inde geheele menschelijcke nature
soude comen, door die voortteelinghe?
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Dat seste Capittel.
Of Adam self ghenesen is gheweest.
1.
DAt Adam self aen Christum geloovende een goede wille of gheneyghtheydt
hadde vercreghen, bekent ghyluyden selve. U Catechismus leert dat wy altsamen 98Triplijck. s.86. v.Uraghe.
van naturen geneyght zijn Gode ende ons Naesten te haten, 'twelck een quade
gheneyghtheydt is: ende dit om Adams zonde van den welcken wy die quade
geneyghtheyt erven. So moste Adam noch selve die in sich hebben ghehadt, als hy
kinderen wan. Dit is ongelooflijck. Want die quade gheneyghtheydt mochte in Adam
selve soo weynigh blijvelijck zijn, als die goede daer mee was gecomen: als die
duysternissen moghen blijven in een lucht daer inne het licht der Sonnen met sijn
clare radien inne is stralende. Soo moet uyt dese uwe eyghen woorden nu volgen,
dat die quade genegentheyt doe voorts self niet meer en bleef in Adams eyghen
nature. Soo en mochte Adam oock onse naturre niet aenerven 'tghene niet en was in
sijn selfs nature, te weten, die quade ghenegentheydt.
98

2.
Het quade, seghdy, en is alsoo niet teffens in Adam ghebetert gheweest. Antwoort.
Men leest van Adams eene zonde, niet van vele. Ghelijck nu een Bontecraey geen99
99
Winter en maeckt, soo en maeckt een zonde gheen ghewoonte van zondighen.
Triplijck.pag.126.
Behalven dat soo bekendy self dat de ghenade Christi crachtigher is, als die zonde
Adams. Heeft nu de venijnighe Drancke van Adams zonde die nature Adams ende
onser aller terstondt gantschelijck bedorven: die gheneselijcke drancke van Christi
ghenade, als crachtiger zijnde dan Adams zonde, heeft sijn ende ons aller nature
terstondt als hy die innam, gantschelijck weder goedt ghemaeckt. Dit moet ghy
bekennen, of uwe woorden ontkennen, van dat de ghenade Christi crachtigher is als
de zonde Adams. Maer met dit ontkennen, soudy Christi Godtheydt ende almoghende
cracht ontkennen. Soo blijckt noch al dat Adam self ghenesen was, ende ons gheen
sieckte of quaetheydt (ghemerckt die in hem self niet meer en was) en heeft moghen
aenerven.
3.
Ghyluyden seght self dat Adam door den gheloove versoent was met Gode.
100
Insghelijcks bekendy dat niemandt met Gode versoent en wordt door Christum,
Triplijck.pag.63. Triplijck.
of hy en wert oock met een ghereformeert na den beelde Godes, soo dat het eene s.90.
van't ander niet en mach zijn verscheyden. Hier en mach u niet meer dan hier naest
voor te hulpe comen uwe ghewoonlijcke uytsluyp, van dat die reformatie allencxkens
gheschiede in hem, sonder mede u self te loochenen in u seggen van dat Christi
ghenade crachtigher is dan Adams zonde. Dat waer Christo, ick swijghe u selve.
cleyne eere aenghedaen. Uermochte dan Adams zonde hem teffens gantschelijck te
deformeren: Christi ghenade heeft oock vermoghen Adam teffens gantschelijck te
reformeren. Adam self was dan gereformeert101 na den beelde Godes. In wat
101
volcomene goetheydt Calvijn dit beelde Godes seydt te bestaen, heeftmen hier
j.lib.cap.6.s.2.
voor moghen sien: so stont dan Adam wederomme ghereformeert zijnde in sijn eerste
volcomen goetheyt. Hoe mocht doe zijn nature meer zijn bedorven? hoe mochte dese
100
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goede ghenesene ende gereformeerde Adam sijn selfs kinderen (veel minder ons)
eenighe quaetheydt, sieckte of ghedeformeertheydt der naturen aenerven?
4.
My dunckt dat ick met u luyden handelende met Begijnen handele, so genaemt
om dat sy altijdt beginnen, maer selden eynden. Spreecktmen hier vande beloofde
ghenesinghe ende ghehoorsaemheydt van Gode ons in Christo belooft: t'elcken comdy
voort met u beginnen, segghende sulcks begint hier, maer na der doodt sal't eynden
ende volcomen zijn. Ick heb altijdt verstaen dat ter plaetsen daer de strijt is, daer
oock ende niet elwaerts die verwinninghe moet zijn. Hier ter werelt strijtmen, hier
moetmen dan verwinnen. Maer hier na comt de belooninghe ende crooninghe. Maer
of ick u dese kenbare onwaerheydt noch al mochte toelaten: soo mach sy u opinie
noch al niet helpen, maer wel vernielen. Want dan sal ick seggen also: Dat Christi
ghenade crachtigher is dan Adams zonde, bekendy. Gheneest Christi ghenade hier
niemant gantschelijck, so en wont Adams zonde niemandt gantschelijck, ende mitsdien
oock niet Adam selve. Soo is dan Adam niet gantschelijck verdorven geweest. Hy
heeft dan oock gheen sijnre nacomers gantsche verderfnisse moghen aenerven, so
ghy dan qualijck leert ende de Ro. Catholijcken wel leeren. Ende daer met valt ter
neder u erfzonde so ghy die leert, namentlijck sulcke gantsche verdorvenheyt, dat
de mensche niet goedts mach dencken, vele minder willen. Soo blijft de wille noch
vry Ec. ten ware dan sake dat ghy hier nu teghen u segghen selve Adams zonde
crachtigher wilde maken, dan Christi ghenade.
5.
Behalven dat, sal ick noch met vasten grondt moghen segghen alsoo: Wat
crachtighste is, dat heeft crachtigher werckinghe dan dat oncrachtigher is. Adams
zonde oncrachtigher wesende dan de genade Christi, heeft vermoghen Adam ten
halven, of maer in't deel te wonden of te verderven. Of nu schoon Christi ghenade
(hoewel crachtigher dan Adams zonde zijnde) Adam soo hy heel ghewondt ende
verdorven ware gheweest, niet heel en soude hebben moghen genesen of goet maken:
so heeft sy ymmers, als crachtigher zijnde dan Adams zonde, ten minsten so vele
moghen ghenesen ende goedt maken, als de minder cracht van Adams zonde heeft
moghen wonden of verderven. Soo moet ymmers noch al mede noodtsakelijck ten
minsten sulcke halve wondinge ende verdervenisse oock door Christi ghenade niet
ten

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

518.v
halven, maer gheheelijck genesen ende ghebetert zijn gheweest. Is dit, alst moet zijn,
so en mocht Adam ons gheen wonde of verderf, die hy self niet meer en hadde, ons
geensins aenerven.
6.
Vraghe ick u luyden of Adam herbooren was. U schrift sal my antwoorden, ja,
met dese uwe woorden: Aengaende de persoone102 Adams, soo bekennen wy wel, dat
hy aen Christum gheloovende, deur desselven Gheest wederboren ende vernieut 102Tripl.79.s.86.
is. Welaen, wy worden herbooren na der zielen of na den 103 lichame, of na beyde.
103
Calvijn seydt: Niet na den lichame beveelt hy (Christus) herboren te worden.
Instit.ij.47.
Alsoo vraghe ick of die gheboorte gheschiet voor een deel oft in't gheheel? Calvijn
antwoort ter selver plaetse aldus: Maer104 die ziele en wordt niet herboren, als maer
104
een deel van haer wert verbetert: maer als sy geheel werdt vernieut.I
Instit.ij.47.
7.
Soo was dan Adam, na u eyghen schrijven self herboren. Ende dit niet na den
lichame, maer na der zielen, daer inne (oock als ghehoort is) de zonde plaetse hadde.
Adam was dan oock verbetert ende vernieut, nietin't deel, maer in't gheheel. Het goet
en mocht in hem niet levendigh worden, oft quade en moste sterven: gelijck hy oock
niet en mochte vernieut zijn, als 't oude noch in hem bleef: ende dit alles niet voor
een deel, maer in't gheheel. So en was dan in desen heel herboren ende heel vernieuden
Adam, geen quaet meer, oock niet meer van't oude verderf. So en mochte oock Adam
niet quaets noch verderfs aenerven, ende dit oock niet na der zielen selve, daer inne
sulcks bestaet: of noch al schoon onse zielen door voortteelinge van Adams ziele in
ons quamen. Hoe vele te minder noch, nu ghy noch niemant en cont doen blijcken,
dat wy onse zielen door Adams voortteelinghe erven ofte ontfanghen?

Het sevenste Capittel.
Of Christus in den vleesche is ghecomen om den gheloovighen te ghenesen
hier inder tijdt.
1.
GHyluyden bekent wel dat Iesus Christus inde werelt is ghecomen om sijn volck
105
saligh te maken van heuren zonden, insgelijcks dat sulcks sijn ampt is. Oock
Mat.1.21.
getuyghet de H. Schrift opentlijck, dus is my dat onnoodigh te bewijsen. Maer noodigh
ist my te bewijsen dat sijn wille is om sulcks hier te doen, ende dat hy't doet. Want
dit ontkendy opentlijck op dese mijne vraghen.
105

2.
Heeft Christus de wille niet ghehadt, om Adams wonde hier gantschelijck te
ghenesen? heeft hy de macht niet gheadt om 'tselve te doen? Wy antwoorde
(seghdy) dat hy die macht wel hadde: Maer dat hy de wille ghehadt soude hebben,
ofte noch heeft, bekennen wy niet. Ghy seght dat hy daer toe gecomen is: dit most
ghy bewijsen, te weten, dat hy ghecomen ware om sijne gheloovighen hier in dit
106
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Triplijck.s.89.

leven, soo volcomen te maken, datse gantsch geen beweginge totter zonden meer
souden hebben. Dat zijn uwe eygen woorden Mannen.
3.
Dit u onbedacht loochenen van Christi wille om Adams wonde hier gantschelijck
te ghenesen, en hadde ick van u luyden niet verwacht: ende noch veel min u ontrouwe
arghelist daer by ghebroddet: van soo volcomen te maken, datse gheen beweginge
meer totter zonden hebben. Want so vele dit laetste aengaet, en ist selve gheensins
begrepen in mijn vrage van Adams wonde gantschelijck te ghenesen.
4.
Want laet ons nemen(so voor te vollen is bewesen) dat Adam self van sijn eygen
wonde door Christum genesen, ende wederomme in sijn gheschapen onnooselheydt
(ja oock wijsheydt ende rechtvaerdigheydt, soo ghy die leert in hem gheschapen te
zijn) ghestelt ware geweest: sout ghyluyden dan niet moeten bekennen dat hy
volcomelijck ghenesen ware gheweest? ick achte wel ja. Soude hy Adam daeromme,
meer dan te voren, gheen beweginge meer ghehadt mogen hebben totter zonden? of
en creegh hy dese beweginghe niet al voor sijnen val als hy noch stondt in sijn
gheheel? Dat meughdy niet ontkennen. Alsoo en meughdy hier nu mede niet
ontkennen, dat ghy hier niet oprechtelijck en handelt, dat ghy ontrouwelijck meer
voeght tot mijne woorden, dan daer inne is, ende dat ghy meer arbeyt om argelistelijc
te ontsluypen, dan rondelijck te antwoorden op mijne vraghen. Want of wy hier al
volcomelijck waren genesen van Adams wonde, daer uyt en soude niet volghen dat
wy beter ende sekerder souden zijn, dan Adam selve en was voor sijnen valle noch
in sijne oprechticheyt staende.
5.
Maer of ick al seyde dat Christus den geloovigen sich self sijn gesontmakende
woort gantschelijck onderwerpende, wel in sulcker wijse wil ghenesen van Adams
(so wildy't) wonde, dat sy hem toebehoorende, haer vlees met sijnen lusten ende
begheerlijckheyden soo * ghecruyst souden hebben, ende de zonde † sulcks gestorven
souden zijn, dat sy die niet meer en mochten leven, dat sy niet meer en mochten *Gal.5.24.
†
‡
Rom.6.2.
zondighen, ja dat die quade henluyden niet en mochte * aenroeren (sonder 'twelck
‡
†
1.Ioan.3.1.
gheen becoringhe en is) so weynigh als yemandt den appel van Godes ooghe
*
1.Ioan.5.18.
mach aenroeren: Soude u al moghen duncken dat ick onschriftelijcke of onware
†
Zach.2.8.
saken voortbrachte?
6.
Waendy datte, soo berisp uwen Calvijn ende met hem Augustinum, die volgens
des107 Apostels woorden: waer de zonde overvloedigh is gheweest, dat daer de ghenade
noch meer overvloeyet heeft, vrymoedelijc hebben derren schrijven dese woorden: 107Rom.5.20.
Die ghenade108 om in't goede bestendigh te blijven indien hy
108

Instit.ij.52.
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wilde, was Adam ghegheven: maer ons wert ghegheven dat wy willen, ende dat wy
metten wille die begheerlijckheydt overwinnen. Also hadde hy die machte, indien hy
wilde: maer niet het willen dat hy mochte: ons werdt gegheven het willen ende het
moghen. D'eerste vryheydt was, te moghen niet sondigen, maer d'onse is veel grooter,
(te weten) niet te moghen sondighen. Ende op datmen niet en soude meynen dat hy
(seydt Calvijn van Augustijn) sprack van de toecomende volmaecktheydt na de
onsterflijckheydt, so neemt hy desen schrupule een weynigh daerna wech. Dat zijn
Calvijns woorden uyt Augustino.
7.
Daer siedy nu by Augustinum, ende by uwen Calvinum hem daer inne
toestemmende, opentlijck bekent ende betuyght, dat onse vryheydt meerder is dan
Adams was voor synen valle: soo dat daer hy wel mochte, wy niet en moghen
sondighen, ende dat hier inder tijdt. Dat oock die ghenade ons is ghegheven van den
Vader, door niemanden anders dan door sijnen Sone Jesum Christum, suldy niet
loochenen te wesen soo wel Calvijns als Augustijns meyninghe. Soo seght nu dat u
Calvinus met Augustino in dit haer segghen opentlijck dolen: of seght dat Iesus
Christus ons die genade gheeft, sonder dat sijn wille is ons die te gheven. Of luydt
u dit te leelijck (als waerlijck luydet) so bekent dat Christus wil ghehadt heeft ende
noch wille heeft, om Adams wonde hier gantschelijck te ghenesen. Bekendy dan de
wille, soo bekent het gheschieden, of loochent Christi Almachtigheydt.
8.
Daer siedy nu dat noch in allen ghevalle u niet en mach verschoonen, in't ontkennen
van Christi wille, om ons hier gantschelijck te ghenesen, uwe ghebrodde byvoeginghe,
van gheen beweginghe meer te hebben totter sonden, daer af ick soo vele hebbe
willen segghen tot bewijs, soo wel van de onwaerheydt uwer opinien, ende
ontrouwigheydt uwer handelinghen, als van de waerheydt mijns gevoelen in desen
van uwe quade opinie. Onwaer blijckt daer inne nu u opinie (is oock voor ghebleken)
dat Christus niet en wil Adams wonde hier gantschelijck genesen: maer ontrou, oock
onwaer, blijckt in dat u byvoeghsel uwe handel daer in, als ofmen niet en soude
moghen volcomelijck ghenesen zijn van Adams wonde (soo ghy u gelaet) sonder
beter ende veyligher te wesen dan Adam selve was, in sijn gheheel noch staende
voor synen valle. Want dit mijne woorden niet in en hielden, ende oock in sich self
valsch is. Ende mocht hier met nu voortgaen, soo hier meer dan ghenoech is
ghebleken, dat Christus wil ghehadt heeft om ons hier in der tijt volcomelijck te
genesen. Maer want dit u sluyphol doorgaens is, oock om dat hier aen den menschen
hoogh is ghelegen: wil icks tot allen overvloet noch breeder bewijsen uyte H. Schrift,
ende oock uyt uwe Doctoren selve.
9.
Het woordt genesen behelst in sich wechneminge van't quade, 'twelck der zielen
sieckte, ende volghens dien cranckheydt veroorsaeckt: met beschenckinge van't
goede, dat der zielen ghesondtheyt ende mitsdien sterckheydt mede brenghet. Doch
is daer inne te mercken desen onderscheydt, dat die genesinghe, van de cranckte
soodanigh is, als die voorgaende ghesondtheydt was: sulcks dat hier anders is de
ghenesinge eens kints, dan een jonghelinghs sieckte. Want eens kints ghenesinge is
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volcomen, als daer wederomme vercreghen is sijn voorgaende ende verloren cleyne
crachte, gehlijck een jonghelincx door vercrijginge van sijne voorgaende ende verloren
grooter crachte.
10.
Nadien ghyluyden self bekent dat Christi ghenade ('twelck onser zielen medicijn
is) crachtigher is dan Adams zonde (die ghy seght ons alder zielen venijn te zijn:)
soo moet ghy nu ontkennen dat Christus wille is gheweest ende noch is, om yemandt
hier ter werelt sijn ghenade of ghesonde woordt109 mede te deylen ende inder zielen
109
te geven: of ghy moet bekennen, dat hy wille heeft ghehadt ende heeft om hier
Psa.106.20
1.Tim.1.10.6.3.
2.Tim.4.3
inder werelt den geloovighen sijn genade ende genesende woort inder waerheydt
Tit.1.9.2.8.
te schencken ende deelachtigh te maken. Loochent ghy het eerste, soo lochent
ghy het gantsche Euangelium. Lochent ghy het laetste, soo lochent ghy dat eenigh
mensch op aerden gheloovighe, ick swijge herboren is. Want gelijckmen het woort
moet hebben salmen't ghelooven: soo wordt oock niemandt herboren dan in ende
door't woordt der ghenaden. Dit suldy u mede wel wachten te segghen. Soo seght
nu dat het gesondtmakende woordt in yemanden mach wesen sonder daer sijn cracht
te toonen in't ghenesen, ende maeckt dan Adams zonde buyten ons wesende
crachtigher om verderven, dan Christi cracht (in sijnen woorde) in ons wesende om
te ghenesen, 'twelck segghende ghy nu self sult loochenen ende Christsum lasteren.
Of bekent dat Christi ghenadigh woordt den ghenen daer inne het is so volcomelijck
gheneest, als Adams zonde buyten (ja laet het oock binnen zijn) ons wesende heeft
moghen wonden ende cranck maken. Soo blijckt hier nu dat Christus niet alleen wil
heeft om yemandt hier volcomelijck te ghenesen: maer oock dat hy sulcks wil ende
doet. Daer siedy d'onwaerheydt van dese uwe opinie uyt het beken van u luyden
selve. Neemt nu bewijs uyt het getuygh der Godlijcker Schrifturen: niet soo ghy de
uwe invoert, gedrayt, gecromt ende met een vreemde meyninghe vermomt: maer
recht ende slecht, claer ende naeckt, soo die uytdruckelijck luydet.
11.
By den Euangelischen Prophete leestmen ditte: om onse * overtredinge is hy
*
gewondet, ende om onse boosheydts wille werdt hy ghemortert. Want de boete
Isa.53.5.
onser straffe werdt hem opgeleydt, ende door sijne wonden zijn wy genesen. Item
het † licht der Manen, sal zijn alst licht der Sonnen, ende het licht der Sonnen sal
†
sevenvout wesen, als het licht van seven daghen, in den dagh als de
Isa.36.26.
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Heere de wonde sijns volcks sal verbinden, ende de slach van hare quetsinghe sal
ghenesen. By Ieremiam: Hy sal dijne ‡ litteeckenen wechnemen, ende dijne wonden
‡
Iere.30.17.33.6.
ghenesen. Ende noch elwaerts: Die * wateren sullen ghenesen worden, Ec. Ende
*
†
Eze.47.8.
na dat die wateren daer ghecomen sullen wesen, sullen sy ghenesen worden,
†
‡
9.
ende sy sullen alle leven, daer dese beke toekomt. Item in hare benautheydt sullen
sy vroegh opstaen tot my, comt laet ons gaen totten Heere, want hy heeft begonnen, ‡Ose.6.2.
ende sal ons ghenesen. Ende noch: Ick sal hare * smertelijckheyden ghenesen, Item
*
Ose.14.5.
oock u die den Heere vreest sal opgaen de † Sonne des gherechtigheyts, ende
†
ghesondtheydt sal wesen in synen vederen. Immers (om hier niet al den Bybel
Mal.4.2.
‡
inne te brenghen) Christus las selve van hem voorseydt te zijn, dat hy was gesonden
‡
om den ghebrokenen van herten te ghenesen.
Luc.4.18.
12.
Alle sulcke met groote menighten meer andere Prophetien luyden opentlijck opten
Heere Iesum Christum. Die was dan om sulcks te doen van den Uader ghesonden.
Het was dan des Vaders wille dat hy sulcx soude doen, hier inder tijdt daer hy was
gesonden, ende niet hier na inder eeuwigheydt, soomen onlochbaerlijcken
uytghedruckt siet Luce.1.74.75. 1.Pet.4.12. ende tot meer andere plaetsen. Nu was
Christus (soo hy110 self van hemselve heeft gheseyt) gecomen om sijn Vaders wille
te doen. Dat was dan oock mede Christi wille. So moet ghy hier al mede bekennen, 110Ioan.4.34.5.30.6.38.
dat nadien Godes ende Christi wille hier blijckt van ware ende volcomen ghenesinghe
hier inder tijdt, dat hy't heeft in yemanden volbracht ende noch volbrengt: of ghy
moet Godes Almoghentheydt oock Christi loochenen, ende Adams cracht om
verderven, (niet jegenstaende dat synen wille niet en was) machtigher maken, dan
die ghenade Christi om te ghenesen.
13.
Wildy nu sien dat oock Augustinus ende u selfs Doctoren dese ware ghenesinge
oock hier inder tijdt verstaen te sullen gheschieden: Soo leest Augustinum eygentlijck
han111delende van der naturen ghenesinghe in den gheloovighen, daer hy schrijft also:
111
Maer een selve mensche, van een selve nature van den goeden waren Gode
De verbis
Apost.Ser.7.tom.10.60.a.
gheschapen, was gister ghesint na den vleesche, ende is huyden ghesint na den
gheeste. De sonde is uytghedreven, de nature is ghenesen. Want soo langhe daer
was de wijsheydt des vleeschs, en mocht hy gheensins die Wet Godese onderdanigh
wesen. Ghemerckt so langhe daer inne is 'tghebreck van die hinckinghe, en mach
daer gheensins het rechtgaen wesen: Maer 'tghebreck genesen zijnde, is de nature
gherepareert. Voormaels waerdy duysternissen, maer nu zydy 'tlicht in den Heere.
Dat zijn Augustini eyghen woorden. Houdt die dat der gheloovigher zielen ghenesinge
hier maer stuckwijs, ende eerst na der doodt volcomelijck sal gheschieden? Vryelijck
neen. Maer seydt wel uytdruckelijck van volcomen genesinge oock der naturen selve.
14.

D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde, schulde, straffe nasporinghe

Aengaende u luyder selfs Doctoren, sie ick dat Calvinus mede sprekende van dese
ghe112nesinge der zielen, oock niet duysterlijck geeft te verstaen, datse niet voor een
112
deel of hier na gheschiedt, maer hier ende dat gheheelijck. Melanchton seyt dat
Calv. Com. Isa.35.4.
Instit.ij.47.
59.&c. Loci de
God sijnen Sone heeft gesonden, om sijnen toorn te versoenen, ende die wonde
causa
peti
fol.69.
der naturen te genesen. Oock Petrus Martyr uyt Cypriano, dat Christus de wonde
Loc.clas.a.loc.1.s.21.fol.73.b.
ghenesen heeft die Adam inne ghebracht hadde, ende 't venijn waer mede de
Duyvel onse nature vergifticht hadde. Was Christus om te ghenesen ghesonden, so
Melanchton seyt, so wildy hy immers doen 'tgene hy toe was ghesonden. Immers
heeft hy de wonde Adams ghenesen, so Martyr met Cypriano seyt, soo heeft hy't niet
alleen ghewilt, maer oock ghedaen.
15.
Want dese laetste en segghen niet, hy sal ghenesen, maer hy heeft ghenesen. Hier
dan gheneest Christus Iesus, daer hy comt als een Salighmaker, ende niet hier na
daer hy sal comen als een Rechter: hier gheneest hy den geloovigen, maer hierna sal
hy straffen d'ongheloovighen: ende hier ist een tijt van wercken, maer hier na sal de
nacht zijn, inde113 welcke niemant en sal moghen wercken. Ende hoewel met dit
ghenoech ware, soo wil icks noch meer betoonen in't verhael van de deelen deser 113Ioan.9.4.
ghenesinge der zielen, so in't wechnemen van de sonde of onreynigheydt ende 'tquade,
als in't wedergeven van de deughden der zielen, van de verloren crachten, van 'tbeelde
Godes ende van de onderdanigheyt Godes. Ende eerst van 'teerste.
16.
Calvinus commenterende totten Romey114nen schrijft alsoo: De Geest Gods
114
bedouwet onse zielen metten bloede Christi, niet alleen om die te reyningen van
Val.Com.Rom.8.2.
de smette der sonden, beroerende die verdoemenisse, maer oock om die te heyligen
met ware suyverheyt. Ende op een ander plaetse. Hier uyt115 volght dat het gheen
115
ware dienaren Godes en moghen wesen, dan die daer maken dat sy Christo
Cal.Com.Isa.11.3.
behaghen. Maer sy en moghen niet maken dat sy Christo behaghen, ten zy dan
dat sy suyver zijn, ende oprecht van herten. Noch elwaerts: Van waer comen hen116
116
luyden (gheloovighen) die goede wercken, anders dan dat hy (Godt) henluyden,
Instit.x.65.
alsoo hyse tot vaten der eeren heeft vercoren, oock met ware suyverheydt heeft
willen vercieren.
17.
Daer sietmen onlochbaer by Calvijn, dat Godt den gheloovighen heeft willen
vercieren met ware suyverheyt. Het is dan oo[ck] Christi wille, die met des Vaders
een is. Waer wil Godt ons met sulcke suyverheydt vercieren ende wanneer? niet hier,
maer hier na in de eeuwicheyt? Hy seyt self dat die goede wercken comen uyt die
suyveringe. Ende117 comt hier over een metten woorden Christi, van't innerlijcke eerst
te reynighen; ende met118 Pauli woorden, dat het den reynen alles reyn is. Volgen 117Mat.23.26, 6.22.
118
dan die goede wercken uyte suyveringhe, soo moet die suyveringhe hier inder
Titus.1.15.Ec.
tijdt soo gheschieden: of anders soude
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men seggen moeten, dat wy hier sullen ghesuyvert worden, om hier na in d'eeuwigheyt
goede wercken te wercken. Maer daer en wercktmen noch wercken der
barmhertigheydt, noch andere goede werken, Neen, die moeten hier al gewrocht
wesen in de werelt,119 soo wy niet ghesloten willen werden buyten het Rijcke Godes.
119

Mat.25.

18.
Het venijn ende de etter der sonden (schrijft Musculus) moet gantschelijck
120
wechghenomen wesen, indien wy zijn onder desen Christum ende Salighmaker,
In Mat.cap.1.
of anders sullen wy ons deses Medecijnmeesters niet wel moghen beroemen. Daer
seyt hy oock dat hy ons sal verlossen oock van de wortel selve alre quaden. Blijft
daer sulcks werdt wechghenomen, oock de vruchte, te weten de quade
begheerlijckheyt der erfsonden, ende gheneyghtheyt om Gode ende den Naesten te
haten? Wat crancke eert den Medecijnmeester meer? Diens quale tot in den grondt
wechghenomen is, gantschelijck is ghenesen ende niet meer en sondight, maer recht
doet: of die noch den etter der sonden al 'tleven deur hier houdt in't herte, queelt, ja
sieck is ende sondight? In welcke van beyden werden hier de Hemelsche Uader ende
Christus meest ter werelt ghepresen?
120

19.
Maer wat roept Isaias doch anders121 dan volcomen boete van onse sonden, ende
121
ware ghenesinge van onse wonden, door 'tdierbare ende salighmakende bloet
Isa.53.
122
onses Heeren Iesu Christi voor ons gestort? Is Christus oock anders ergens toe
122
ghecomen, dan om onse sonden wech te nemen. Is hy daer toe gecomen, hoe
1.Ioan.3.5 Ioan.1.29.
machmen ontkennen dat hy't wilde doen? Blijft de sonde noch daer sy eerst was, na
dat sy al is wechghenomen, hoe mach sy inder waerheyt wechgenomen zijn? Of
verstady datse imputativelijck is wechghenomen? Heeftse Adam imputativelijck in
ons ghebracht? Dat suldy niet segghen. Heeft dan Christus gheen macht om waerlijck
wech te nemen, dat Adam waerlijck in ons heeft ghebracht: hoe salmen Christi genade
so crachtigh (ic swijge crachtigher soo ghy selve seght) moghen gelooven te wesen
van Adams sonde? Sonderlinghe nadien Christi wille blijckt van die wech te nemen.
Hy wil immers doen 'tghene hy om is verschenen: hy wilt oock waerlijck ende niet
waenlijck doen: soo u Calvinus selve wel uytdruckelijck verclaert, daer hy com123
123
menteert op de voorseydt woorden des Apostels.
Com.1.Ioan.1.5.
20.
Dat sulcks oock by den Heere ghewilt ende oock ghedaen wordt hier in der tijdt,
ende niet hier na, betuyghen des Apostels woorden daer aen volgende, dat alle die
in Chri124sto blijft, niet en sondight. Wie weet niet datmen hier na niet meer en sal
sondighen? Soude dit wechnemen van onse sonden niet gheschieden moghen dan 1241.Ioan.3.9.
door den lijflijcken doodt, men sal die meer cracht dan Christi doodt moeten
toeschrijven. Soo souden oock de sonden ons, maer wy niet die sonden verlaten.
Ende soo en hadde oock Christus in sijnen onschuldigen doode, onse sonden
doodende, niet soo vele machts om waerachtelijck hier inder tijdt onse sonden te
dooden, ende sijn gherechtigheydt levendigh te maken, nadien sijn wille blijckt: als
Adam (die sulcks niet en wilde) om door sijn schuldigh leven de sonde in ons
levendmakende, waerachtelijck hier inder tijt d'onschult in ons te dooden, ende sijn
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ongerechtigheyt in ons levendigh te maken. Maeckt ghy sulcks leerende Adams
verderflijcke cracht niet meerder dan Christi ghenesende ende heylsame crachte?
21.
Laet ons eenmael sien wat oock het eynde is, daer toe die ghenesinghe ende
verlossinghe gheschiedt: wy sullen haest mercken waer ende wanneer die gheschiedt.
Paulus125 seyt dat Christus voor allen is gestorven, op dat die daer leven, niet meer
haer self en souden leven, maer den ghenen die voor henluyden is gestorven ende 1252.Cor.5.15.
verresen. Hier ende niet hier na leeft de Christen sijnen Christo, mits barmhertigheydt
doende aen sijne ledeken. Op dat wy (seyt Petrus) de sonde ghestor126ven zijnde,
126
souden leven die rechtvaerdicheyt des genen, door wiens bloet wy verlost zijn.
1.Pet.2.24.
Hier ende niet hier na, leeft ende oeffentmen die deuchden, maer hier na genietmen
d'eeuwighe vruchten der deuchden. Item noch: Nadien dan Christus voor ons inden
vlee127sche heeft gheleden, soo wapent u metten selven sinne. Want wie gheleden
127
heeft inden vleesche, die heeft opghehouden van den sonden: omme nu niet na
!1.Pet.4.1.
menschelijcke begeerlijckheyden, maer na Godes wille te leven den tijdt die noch
over is. Daer hy seyt, den tijdt die noch resteert of over is, en wil hy immers niet
seggen hier na in d'eeuwigheyt daer gheen tijdt en is. Daer en comen oock gheene
menschelijcke begeerlijckheyden, om die daer te leven. Soo seyt oock Zacharias128
het eynde daer toe wy hier verlost worden door Christum, te weten, dat wy souden 128Lyc.1.74.75.
Goden dienen in heyligheydt ende gherechtigheyt die hem aengenaem is, alle de
dagen onses levens. Wie mach dat buygen of drayen op ten eeuwigheydt na den
lichamelijcken doodt? Dat waer voorwaer niet alleen al te grof, maer oock al te
onschamel.
22.
Soo belooft Godt mede besnijdenisse des129 herten ende beschenckinghe met sijner
liefde uyt gantscher herten ende zielen. Wat is dat anders dan ware wechneminghe 129Deut.30.5.
van 'tquade, te weten van onse sieckte ende beschenckinghe van 'tgoede, namentlijck
ghesondtheyt? Is dat niet volcomen ghenesinghe be130 looft? Wat eyscht doch Godt
meer van ons, dan dat wy 'tquade laten ende 'tgoet doen sullen? Valt dat hier na? 130Psal.33.15. 1.Pet.3.11.Ec.
of hier inder tijdt?
23.
Door Ezechielem belooft den Heere een reyn water te storten op sijn volck, ende
dat sy ghereynight sullen werden van alle hare onsuyverheyden. Wat is dat anders
belooft dan d'oorsake van de sieckte, namentlijck die besmettinghen der sonden wech
te nemen? Alsoo mede: Ick sal (seyt Godt daer noch)131
131

Ezec.36.26
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het steenen herte uyt dijnen vleesche wechne132men. Is dat nu niet een openbare
belofte van de put, wortel ende grondt alder quaden wech te nemen? Christus seyt 132Matth.25.18.19.
ja daer toe. Wanneer sal hy dat wechnemen, als wy doot zijn? Soo nemet de lijflijcke
doodt oock mede uyten Godtloosen wech. Neen, hier gheschiet die wechneminghe
van dit quade herte, van 'tquade, ende vander sieckten oorsake.
24.
Daer en laet het de Heere noch niet by blijven, maer belooft daer beneven oock
goetheyt, ghesontheyt ende cracht te geven. Ick133 sal (seyt Godt daer noch by) u een
133
nieu herte gheven, Ick sal mynen Gheest stellen in't midden van u luyden, ende
Ezec.36.27.
ick sal maken dat ghy in myne geboden sult wandelen, dat ghy myne rechten sult
houden, ende dat ghyse sult doen. Is dat nu geen belofte van goetheyt, gesontheyt
ende sterckheyt die volcomen is, wat sal't dan moghen zijn? Salmen hier na inden
Hemele gheboden hebben ende goedt doen? Dats verde van daer: maer men sal134
rusten ende Gode met blijschap loven. Dese volcomen ghesontheydt belooft Godt 1342.Cor.1.20.
hier te gheven; alle Godes beloften zijn in Christo Ia ende Amen. Soo wil't Godt dan,
so wil ende werckt het Christus dan, ende soo gheschiet het dan hier inder tijdt. Dit
alles ontkent ghyluyden opentlijck, ja ghy wederspreket. Siet nu of ghy my
wederspreeckt ende bespot, om sulcks te gelooven: dan Gode ende Christo selve,
die sulcks beloven.
25.
Met desen verstande, wille ende beloften Godes ende Christi, stemt gantschelijck
overeen u Calvijn, daer hy seyt, dat God niet alleen en vergheeft die sonden, maer 135Harm.Luc.15.23.
oock mede dat hy ons weder gheeft alle die goeden ende gaven, die wy hadden
verloren. Wat quaet, sieckte of gebreck blijft hier dan noch136 meer? Ende op een
136
ander plaetse noch: Ick ghenese hem, beteeckent Godes raedt dat te zijn, dat hy
Com.Rom.4.13.
137
sijn volck volcomelijck ver nieut ende restitueert. Ende ergens: Dat is Godes wil
dat wy soodanigh sullen zijn in dese werelt, als Godt is in den Hemele, op dat wy 137Com.1, Ioan.4.18.
gheacht werden Godes kinderen. Daer Calvijn d'Apostel volghende seyt in dese
werelt, en machmen immers niet loochenen dat het hier soude gheschieden. Daer hy
seyt, dat is Godes wille, en machmen het gheschieden hier ter werelt niet loochenen,
sonde opentlijck Godes Almoghentheyt te loochenen.
135

26.
Eyntlijck nadien ick nu crachtelijck ende waerachtelijck bewesen hebben, niet
alleen uyt uwe grootachtbaerste Doctoren, maer oock uyt de H. Schrifture selve (daer
by uwe Doctoren in geene ghelijckenisse en moghen comen) Godes wille te zijn
(ende mitsdien oock Christi wille) dat die gheloovigen door Iesum onsen waren
Medecijnmeester der zielen, hier in dese werelt gantschelijck sullen ghenesen, ende
ghyluyden selve bekent dat Adam gheloovigh, ja herboren is gheweest, sulcks dat
Adam self oock mede van desen Medecijnmeester der zielen ghenesen is gheweest,
ten minsten sulcks dat hem die straffe der zonden, die ghy dicht der naturen
verdervenisse te wesen ende der zielen sieckte, hem selve oock mette verghevinge
van de schuldt afgenomen is gheweest: ja oock nadien ghy bekent dat die kind[e]ren
der gheloovigen (alwaer maer een van beyden gheloovigh) in heure Moeders lichamen
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uyt ghenaden inden bloede Christi gereynight ende door den H. Gheest geheylight,
ende die kinderen van Adam, als van twee geloovige Ouderen geboren zijnde, oock
mede sulcks in heur Moeders lichaem zijn ghereynight ende geheylight zijn gheweest:
So moetmen hier uyt besluyten, dat Adam self nu ghenesen zijnde door Christum,
immers ten minsten de straf van der naturen verdorvenheyt hem nu afghenomen
zijnde, gheen sieckte noch verderf der naturen die in hem doe niet meer en was en
heeft moghen aenerven, sijne kinderen, sonderlinghen nadien deselve sijne kinderen
in haer Moeders lichaem daer af (of daer noch yet onreyns mochte over zijn gebleven)
inden bloede Christi ghereynight zijn gheweest. Sulcks dat dan noch in allen gevalle
van de selve gereynighde kinderen Adams wy geen verderffenisse, sieckte, noch
onreynigheyt der naturen altoos van Adam comende, en hebben moghen aenerven.

Dat achtste Capittel.
Of na des schults quijtscheldinghe de straffe noch blijft.
1.
OM ten laetsten oock te segghen van de voldoeninge Christi, staet eerst te mercken
dat die siet opte schulde ende straffe. Voldoeninghe houde ick te wesen ende volcomen
betalinghe te doen van schulde, of volle vergheldinge te lijden van straffe. Schult
neem ick hier voor strafwaerdigheydt uyt zonde139 veroorsaeckt zijnde. Maer straf
versta ick te wesen quellinghe om des schuldts willen na eysch van de Wet. Petrus 139Clas.1.Joe.14.s.6.
Martyr noemt schult, 'tgene wy bedrijven tegen de Wet Godes, maer straf, die
quellinge om der zonden willen.
2.
Ende want ick hier oock wil spreken van de quijtscheldinghe, soo heb ick desselfs
beschrijvinghe willen stellen uyt uwen Calvivino, om dat ick die by hem vant ghestelt,
al140dus: Wat is quijtscheldinghe doch anders dan een gifte des louteren miltheyts?
De SchuldtHeer die vermits een quitantie betuyght, dat hem 'tgelt aengetelt is, en 140Instit.ix.44
wort niet gheseydt quijt te schelden: maer die, welck van selfs door sijn weldaedt,
sonder eenighe betalinghe de schuldt uytschrapt.
3.
Deselve Calvijn beschrijvende de quijtschel141dinge van schulden ende straffe der
Ro. Cathol. seyt also: Alhoewel de Heere door die mildtheydt sijnre barmhertigheyt 141Instit.ix.44.
die schulde heeft quijtgescholden: so behoudt hy nochtans die
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straffe door des rechtvaerdigheydts disciplijn ofte tucht, &c. Ende een weynigh
daerna: Sy versieren sich een onderscheydt tusschen die straffe ende schulde. Die
schulde bekennen sy dat door Godts barmhertigheyt wort vergeven: maer als die
schulde al is vergheven, so resteert daer noch die straf: den welcken die
rechtvaerdigheydt [ey]scht vergolden te worden.
4.
Seght nu vrunden, of sulck ghevoelen der Ro. Catholijcken in desen oock behaeght
uwe Doctore? so weynigh dat sy doorgaens deselve, als spotlijck bespotten ende als
lasterlijck lasteren. Nu is onder dese wel de voorneemste Calvinus. Daerom wil ick
met sijn seggen voor een stuck of twee (sonder d'andere uwe Leeraren te bemoeyen)
alhier ver[n]oeghen.
5.
Die schrijft alsoo: Hier by blijckt hoe kindisch d'onderscheyt is der Papisten,
142
die daer willen, als de schulde al is vergheven, dat nochtans ghelijckewel van
Calv.Com. Is[a]ia 33.24,
Gode die straffinghe wert gheeyscht, om datmen die moet voldoen, ende hier uyt
hebben sy gesogen die versieringen van de voldoeningen ende van't vagevuyr &c.
Ende noch daerna:143 Hier door wert lichtelijck verwonnen, die ghedichte onderscheydt
143
der Papisten, tusschen die straf ende die schulde. Want sy en laten niet toe dat
Calv.Com.Isaia.53.5.
ons die straffe wert quijtghescholden.
142

6.
Comende nu van de spotternije op sijne redenen, daer door hy des voorseydt
onderscheydt der Roomsche Catholijcken bestaet te bewijsen onrecht te zijn, sie ick
hem voortbrengen een ongheschicktheydt, die hy seyt uyt sulcke hare leere te moeten
volghen, te weten dese: Wat ist doch, lieve, dat Christus ons nut ge144daen soude
144
hebben, indien de straf van onse zonden noch gheeyscht soude worden? &c. Hy
Instist.ix.49.
wil segghen, dat Christus dan te vergeefts soude gestorven wesen. Item noch:145
Ist so dat wy door Christum verlost worden van de schulden, soo moeten oock die 145Instit.ix.49.
straffinge daer uyt comende ophouden. Item:146 Eyndtlijck hy beteeckent dat de Heere
146
alle heure quaden sal ghenesen. Want na dat wy met Gode zijn versoent, so en
Calv. Com. Isaia 19,22,
isser niet dat hy in ons straffet. Van waer comen anders die straffinghen, dan om die
schulde? Die vergheven zijnde, is oock die straffe wech ghenomen. Siet meer wildy
Calvijn Comment. in Isaiam 53.12. Petrum Martyrem Clas.3.loc.8.5.32.35.Ec.
7.
Alle sulcks houdt ghyluyden oock selve (so ick bevinde) met Calvino ende den
uwen voor waerachtich. Maer dat Calvijn, Martyr ende ghyluyden metten uwen
'tselve wederom hout voor onwaerachtigh, te weten, daer't jeghen u is, weet ick mede
wel. Want dan moet de straffe noch blijven, als de schult schoon al is vergeven, ende
alle onse zonden al zijn achter rugghe, diep inde Zee ende afgrondt van verghetenheyt
gheworpen. Soo moet een selve sake neen zijn alst jegen, maer ja alst voor d'opinie
is die ghyluyden drijft. Dit sietmen opentlijck inde straffe der aengeboren quaetheyt,
verdorvenheyt ende sondelijckheyt der zielen.
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8.
Ghyluyden en meught immers niet ont147kennen dat dese straffe der zielen ons van
147
Adam (soo ghy seght) aengeerft door sijn zonde, daer door wy van naturen
Catechis.Vraghe 5.
ghenegen zijn om Gode ende den Naesten te haten, een sware straffinge ende
verderflijcke quaetheyt is der zielen: leerdy dit niet opentlijck in uwen Catechisino?
leerdy daer mede niet uytdruckelijck, dat Godt hem soo schrickelijck ver148toornt, so
wel over die aengheboren, als over die werckelijcke zonden: dat hy die door een 148Catechis. Vraghe.10.
rechtvaerdigh oordeel tijdtlijck ende eeuwelijck wil straffen? Of soude u Luyden
wel duncken dat quaetheydt ende eeuwighe verdoemenisse der zielen gheen
straffinghen en zijn? Noemt ons condy een ander swaerder ende grouwelijcker
straffinghe Godes. Hier teghen leerdy wederomme doorgaens, ende die uwen oock
hier voor, dat Christi doot allen gheloovighen verlost heeft niet minder van de straf
wechneemt, alwaer hy de schulde vergheeft. Daer teghen leerdy altsamen wederomme
dat in allen geloovigen tot haer lichamelijcker doot toe, noch blijft die quade
geneyghtheyt, die quade begeerlijckheyden, ende die verdorvenheydt der naturne,
daer alle sulcks uyt voortcomt: dat dit quaet is ende een stadich beletsel van't goede,
namentlijck van't volcomen volbrengen van de geboden der liefden, seghdy selfe:
Dat dit een straf is, seghdy selve: ende dat die ter lichamelijcker doot toe blijft inden
gheloovigen, seghdy selver. Nu seghdy oock selve dat der geloovigen zonden (ende
mitsdien oock de zonde Adams, als mede gheloovigh zijnde geweest, so ghy mede
selve seght) al zijn vergeven. Loochent nu, condy, dat ghy selve leert, dat Godt de
zonde wel vergeeft ende des niet te min noch daer over straft. Dat vermeughdy niet.
So mede niet dat ghyluyden den Catholijcken bespot ende berispt, om 'tghene ghy
(soo wel als sy luyden) selve leert.
9.
Bekendy niet selve dat Adam geloovigh149 was, immers herboren? ja ghy trouwen.
149
Seghdy d'erfzonde of der naturen verdorvenheydt niet te wesen een straf van
Tripl.79.s.68.
Adams zonde? ja ghy. Gheloofdy dat dese straf uyt Adam (wiens schulde ghy seght
hem vergeven te zijn gheweest) was wechgenomen ende ophielt: neen ghy. Want
hoe meughdy ghelooven dat wy noch van hem souden erven sijn straf ende deser
naturen verderfnissen, die in hem ophielt ende niet meer en was? gheloofdy dan oock
dat in Adam selve, ende om hem in allen sijnen nacomelinghen, die straffe van der
naturen verdorvenheyt noch is ghebleven, na dat hem nu de schuldt sijnre zonde al
was afghenomen ende quijte ghescholden: hoe meughdy ghelooven, dat God de
straffe wechneemt, daer hy de schult vergheeft?
10.
Calvijn leert opentlijck, dat hy die suyve150
150

Instit.ij.64.
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ringhe, daer mede Godt belooft sijn Kercke te reynighen van alle zonden, meer
refereert tot die schulde, dan tot die materie van de zonde. Daer seyt hy mede dat
niemant en mach loochenen zonde te wesen, 'tgene een hinder is totte
rechtvaerdigheydt. Dit seght ghyluyden te wesen der naturen verderfnisse. Al151so
die gheneyghtheyt van naturen om Godt ende den Naesten te haten, een hinder is 151Catechis. Vraghe 5.
om die Wet Godes van der liefden ('twelck gerechtigheyt is, te weten, Gode 'tsijn,
dat is ghehoorsaemheyt te gheven) volcomelijck te volbrenghen. Dit is immers
Geestelijcke ellendigheydt. Maer wie en sal niet toelaten152 (seydt Calvijn) dat daer
schuldt inne is, daer oock is Gheestelijcke ellendigheyt? Is daer noch schuldt, soo 152Instit.ij.64.
Calvijn hier leert, is daer noch straf, te weten, dese erfzonde in allen gheloovigen,
soo Calvijn hier mede, oock hy ende ghy doorgaens leert: hoe salmen u luyden oock
leerende dat Christus den geloovighen van beyden, te weten, van schuldt ende straffe
heeft verlost ende ghevryet?
11.
So moet ghyluyden nu metten Catholijcken segghen, dat Godt de schulde wel
wechneemt ende nochtans de straf laet blijven, ja oock (teghen henluyden) dat Godt
inden gheloovigen noch schulde noch straffe wech en neemt, ende maeckt soo Christi
lijden onnut: of seght (volghens dese uwe leere tegen der Catholijcken leere) dat
door Christi lijden ende ghenade uyten gheloovighen (ende mitsdien oock uyt Adam
ende Eva selve als gheloovigen) wechgenomen is ende henluyden quijtghescholden,
soo wel dese straf als schulde van de verdorvenheydt der naturen: ende volgens dien
datter geen aengheerfde quaetheyt, noch verdorvenheydt der naturen en is, niet alleen
niet inden geloovigen, maer oock niet inden ongeloovigen. Want Adam niemant en
heeft moghen aenerven, 'tgene niet meer in hem self en was.
12.
Dit laetste moet ghy seggen, wildy nu in dit stuck u self niet opentlijck
wederspreken, ende u vereenigen metten Catholijcken, in't ghene ghy henluyden nu
spottelijcken wederspreeckt. Ia ghy moet nu dese uwe aengeboren sondelijckheyt,
quaetheyt ende verderfnisse der naturen, soo ghy die leert, selve wederspreken: wildy
die weldaden Christi niet so wederspreken, dat Christus ons geen nut ghedaen en
soude hebben. Wildy nu sien of ghyluyden alsoo die weldaden Christi wederspreeckt,
soo leest wat Calvijn commenteert opten Brief totten Romeynen, ende ghy sult vinden
dese sijne woorden:
13.
Die eerste (onderscheyt) is, dat onse verdoemenisse door Adams zonde, niet en
is door toerekeninghe alleenlijck, als ofmen ons eens anders straffinge dede lijden: 153Calv.com.Rom.3, 17.
maer dat wy daeromme sijn straffe lijden voor so vele, om dat wy oock mede schuldigh
zijn, dat is te weten, dat onse nature is verdorven in hem, ende voor Gode wert
bevonden schuldigh van boosheydt, ende bewentelt in desselfs verdoemenisse.
153

14.
Dat altsmaen seydt Calvijn: maer nerghens seyt sulcks de Godlijcke Schrift: dan
wel over al het contrarie: te weten, dat niemandt een anders, maer elck sijn eygen
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last sal draghen Ec. Hier teghen schrijft Calvijn ter voorseydt plaetsen, dat wy Adams
straffe lijden om dat wy mede schuldigh zijn. Hier is dan noch schulde ende straf
beyde. Waerom? Om dat onse nature in hem (Adam) bedorven is, datse voor Godt
schuldigh wert bevonden van boosheydt ende bewentelt in verdoemenisse.
15.
Adam self hadde ghesondight, Adam self hadde schuldt, ende Adam self hadde
straf. Daerna wert Adam self oock gheloovigh ende herboren. So werde oock Adam
self (als allen gheloovigen) sijn eygen schulde ende straffe quijtghescholden ende
afghenomen: of ghyluyden moet nu den Catholijcken toevallen ende u selve teghen,
in dat heur segghen dat Godt oock de straffe laet blijven, daer hy de schulde
quijtschelt. Dit waer te grof. Hoe meughdy nu met eenighe schijn van waerheydt
segghen, dat Adam ons soude aenerven sijn schulde ende straffe, die hy doe self niet
meer en hadde? Dit is te grof.
16.
Werdt ons, die voor sonde gheboorte noch self niet en hebben gesondight, Adams
schulde ende zonde aengeboren: hoe machmen segghen dat Adam self (ick swijge
ons allen) sijn schulde ende straf door Christi lijden quijtghescholden ende afgenomen
zy: is dat niet, wat nut heeft Christus ons gedaen, die dan niet alleen die straffe niet,
maer oock de schulde self niet en heeft wechgenomen? Maer wildy seggen dat Adam
sijn eygen schulde ende straf door sijn eyghen zonde opten halse ghehaelt afgenomen
is, ende dat wy sijn schulde ende straffe noch draghen om dat die in ons154 is (dese
154
droom is voor ghehandelt:) wie sal moghen ghelooven dat Godt den sondighen
2.vij.8.56.
Uader self sulcke sijn misdaedt, schulde ende straf wechnemen: ende dit alles alle
sijnen onschuldighen kinderen, niemant uytghenomen, te laste legghen, afeyschen
ende mette eeuwighe verdoemenisse om straffen soude? Waer tuyght sulcks de
Godlijcke Schrifture? Immers waer en wederspreeckt sy sulcx niet? Die beschrijft
ons een goedertieren ende barmhertigen, maer geensins so fellen ende wreeden Godt
ende Vader. So maeckt ghy155luyden (na Calvijns eyghen woorden) noch Christum
155
ons onnut. Dats geen Christelijcke leere.
Lib.3.[Cip].8.s.6.
17.
Seght doch, vrunden, waerom heeft Christus hem tot inden doot toe moeten
vernederen? Ist niet om dat niet anders voor onse zonden en conde betaelt worden,
dan door den doodt des Soons Godes? Dit leerdy156 self in uwe Catechismo. Ghy
156
meynt daer der gheloovigen zonden, ende mitsdien oock Adams, die oock
Catechis. vrage 4c.
157
geloovigh was. Is die betalinge inden doot Christi gheschiet, of niet? Ia moet ghy
157
segghen. So is die schulde betaelt ende 't handtschrift ghescheurt. Dit tuyght de
Colos.1.14.
Godlijcke Schrift.
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18.
Is dit sulcx, hoe moght Adam, of hoe mogen wy, die daer geloovigh zijn, noch
schuldigh wesen, die oude ende nu eenmael te vollen betaelde schult, ende daer over
noch ghestraft worden? Of wildy seggen dat die rechtvaerdige (immers barmhertighe)
Schepper ende Vader, van zijnen schepselen ende kinderen, soo gantsch
onrechtvaerdelijck ende wreedelijck af eyschen soude die eens betaelde schult,
daerom verdoemelijck straffen, ende also twee betalingen voor een eenighe schult
gierichlijck cysschen, ende twee straffinghen fellijcken nemen soude, eens van zijnen
beminden Sone Christo, ende eens van alle menschen? Wat machmen van Gode
seggen dat lasterlijcker is? Wat volght oock nootlijckers uyt dese uwe opinie?
19.
Ten waer dan dat ghy wilde segghen dat Christus maer voor een deel ende niet
volco158melijck onse schuldt betaelt ende onse straffe op sich genomen ende gedragen
158
heeft. Dit soude eenighsins dienen tot verschooninghe van sulcke leelijcke
Isa.53.
lasteringe Godes: maer hoe meughdy dan u selve verschoonen van openbare lasteringe
Christi? Want die soudet dan niet al volbraght hebben, onse schulden niet al betaelt
hebben, onse straffe niet al gedragen hebben, so dat wy noch mede moeten betalen
ende straffe daer over draghen, ende dat mitsdien Christus Iesus niet is een heele
ende volkomen Salighmaker, maer niet dan ten halven of int deel.
20.
Wildy hier niet aen, ('twaer seker oock al te grof) soo moet ghy aen't ander. Wat's
dat? So moet ghy seggen dat God de schult Adams ende desselfs straffe, daer af God
nu al te vollen is voldaen ende geboet door den doot zijns Soons, des niet te minder
noch te vollen blijft eyschende. Van wie? Van Adam de principale schuldenaer self?
Neen, dien was de schulde quijt ghescholden ende met een de straffe afgenomen.
Van wien dan? Van ons zijne kinderen. Waerom dat? Hadden wy self in Adam
ghesondight, of waren wy zijne borghen gheworden? Neen wy waren noch niet. Dus
mochten wy niet altoos doen. Maer hoe werdt ons dese Adams schult ende straf af
geeyscht ende opgheleyt? Elck voor zijn aendeel? Neen, maer elck int gheheel sonder
splissen totte volle schulde toe ende straf. Ende hierom ist dat alle kinderkens van
ongeloovigen ouderen ongedoopt stervende, al zijn zy oock onnoosel (soo Calvijn
self seydt)159 gheruckt worden van hare moeders borsten inde eeuwige verdoemenisse.
O wreede rechters in Godes vyerschare. Wat machmen wederschriftlijckers, fellers 159Cal.Calum. Neb. 105.
ende onrechtvaerdigers vanden barmhertigen ende rechtvaerdigen Gode bedencken?
Waer dit oock niet al veel te grof?
21.
Dit achte ick dat van elck bekent sal worden voor vast ende waerachtigh, te weten:
heeft de Sone Adams sonde ende schulde te vollen betaelt: hoe mach de Vader
rechtvaerdelijck, die betalinge van ons noch eysschen? Maer eyscht de Vader sulcx
dan oock rechtvaerdelijck: hoe mach de Sone daer voor ten vollen betaelt hebben:
Item is Godes toorn over Adams sonde waerachtelijc door Christum versoent: hoe
mach God daer over noch160 so schrickelijck (so ghyluyden leert) daer over vertoornen?
160
Uertoornt God daer over noch so schrickelijck: hoe mach hy daer over door
Catechism. vraghe 10.
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Christum waerachtelijck versoendt wesen? Ende heeft Christus te vollen voor Adams
straffe gheleden ende die gheboet: hoe mach God rechtvaerdelijck dese aengeboren
sonde noch eeuwelijck in yemande willen straffen? Wil Godt die dan noch door een
rechtvaerdigh oordeel eeuwelijck straffen, (so ghyluy161den leert) hoe mach Christus
161
voor die straffe Adams geleden ende die geboet hebben? Siet nu of alle dit u
Catechism. vraghe 10.
segghen, niet opendtlijck ende strijt, of teghen Godes rechtvaerdige barmhertigheyt,
of tegen Christi verdiensten ende lijden: ende in allen gevalle tegen uwe leere dat
God de straffe oock wegh neemt, so waer hy de schulde vergeeft?
22.
Ontsiedy u luyden nu sulcke lasteringhen Godes ende Christi toe te stemmen, ende
sulcke uwe leere vande wechneminghe der straf daer quijtscheldinghe van schulde
is, opentlijck te wederspreecken, jae oock de gantsche tuyghnissen der H. Schrifturen
selve: so gelooft dat Adam, als self geloovigh ende herboren zijnde (dit leerdy) zijn
eyghen schulde was quijt ghescholden: dat hy Adam selve gantschelijck met Gode
door Christum was versoendt (dit bekendy mede) ende dat hem Adam selve zijn
eygen straffe gesamentlijck mette schulde (ende dit volgens u eygen leere) oock is
afgenomen gheweest.
Alle 'twelcke by u inder waerheyt gelooft zijnde, sal't u luyden onmoghelijck zijn
daer teghen te gelooven: dat eenigh mensche op aerden na der zielen met quaetheyt
of sondelijcheyt van Gode gestraft wert, om Adams misdaet hen self nu al vergeven
ende afghenomen zijnde: dat Adam als self ghenesen zijnde al in den Paradijse, zijn
gantsche afkomste eenighen wonde of sonde aenerven soude: ende volgens dien dat
dese uwe leere vande aengeboren quaetheyt ende verdorvenheyt der naturen
schriftmatigh of waerachtigh soude moghen wesen. Neen, geen deser stucken suldy
eenighsins moghelijck te zijn konnen gelooven indien ghy die voorseydt sommaria
des Euangeliums, te weten, onses Heeren Iesu Christi voldoeninge, versoeninghe
ende boete voor Adams sonde, jae voor alle des werelts sonden, soo krachtelijck als
waerachtelijck ghelooft.
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D.xxij.v

Kort besluyt deser drie Boecxkens.
SO hebdy hier nu, Arnolde ende Donteclock uyt dese drie Boecxkens mogen mercken,
dat Adam noyt en heeft gehadt, ende mitsdien oock noyt en heeft verloren, noch voor
hem self, noch voor ons allen, sodanigen beelde Godes, als ghyluyden waent in hem
geschapen te zijn geweest. Ghy siet hier mede (wildy) dat die spreucken der Schrift,
daer op ghy dese uwe gewaende erfsonde bouwet, niet altoos en doen tot bewijs der
selver, immers dat zy meest al selve, grontlijck sulcken uwen erfsonde vernielen,
sulcks dat ghy (soo ghy u belofte wilt volbrenghen) nu schuldigh zijt sulcks self te
bekennen. Oock merckt ghy hier licht dat dese uwe gewaende sonde, is een vreemde
sonde, die in niemande en is, ende daer over oock niemandt een recht wroeghen
mach hebben, vele minder dat zy yemanden soude verdoemen ofte quaet maken.
Ghemerckt Asam noyt zijn eygen (dat's verde vande geheele menschelijcke) nature
verdorven en heeft gehadt. 'Twelck u noch al toeghelaten zijnde (tegen de waerheyt)
so moeste sulck verderf dan noch in allen ghevalle, door ons Heeren Iesu Christi
versoeninge, voldoeninge ende geleden boete ofte straffe, uyt hem Adam selve, ende
oock uyt die geheele menschelijck nature, hier inder tijdt gantschelijck wech genomen
zijn geweest, in sulcker wijsen, dat niemant eenighe quaetheyt aen der Zielen, van
Adam of van zijne selfs naestgheboren ouderen en mach zijn aengheboren, somen
niet opentlijck die kracht, ghenade ende weldaden van Christi lijden, of die
rechtvaerdigheydt ende goetheydt Godes en wil verkleynen ende lasteren. Ende dat
mitsdien oock noyt sulcken erfsonde als ghyluyden leert, geweest en is, nochte nu
oock niet en is. Daer uyt dan moet volghen dat dese uwe leere vande erfsonde onrecht
is, by soo verde recht is 'tgene by my in dese drie boecxkens is geseyt, onder
verbeteringe van alle Godgeleerden, welcker oordeel ick het mijne ende alle dit
voorseydt mijn seggen, met leergieriger herten eenvuldelijcken onderwerpe, dat weet
d'alwetende Godt, hem zy prijs ende eere door zijnen Sone onsen Heere ende
Salighmaker Iesum Christum. Amen.
De Leser sal verstaen dat de plaetsen in desen verhaelt uyt Calvijns Institutien
ghenomen zijn van vvoorde te vvoorde uyt zijne Institutionibus in Latijn, gedruckt
tot Geneven by Ioannem Gerardum Anno 1550. soo de Schrijver van desen dien
Druck heeft alleen ende geen ander.

Inhouden Sommier,
Van't Eerste Boeck. Cap.
j. Van wat saecken de vreemde sonde grontvest is.
ij. Vande name van d'erfsonde.
iij. Dat de gheleerden de leere vande erfsonde onmogelick houden om te
verstaen.
iiij. Vande menighvuldigheyt der verscheyden opinien vande vreemde sonde.
v. Of Adam alle zyn gaven voor al zyn afcomste hadde ontfanghen.
vj. Waer inne het beelde Godts ghelegen was, daermen wil seggen in Adam
gheweest te zyn.
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vij. Of Adam wij is gheweest voor zynen val.

Tweede Boeck. Cap.
j. Alle vleesch hadde zynen wegh bedorven. Genes.6.12.
ij. Ende wy waren van naturen kinderen des toorns, gelijck oock d'andere.
Ephes.2.3.
iij. Dat uyt vleesch is geboren is vleesch: dat uyt geest is geboren is geest.
Ioan.3.6.
iiij. Ten zy dan dat yemant herboren werde uytten watere ende gheest, soo en
mach hy niet inne gaen int Rijcke Gods. Ioan. 3.5.
v. Maer Adam leefde 130. Iaren, ende wan een sone na zynen beelde ende
gelijckenisse, ende noemde zynen name Seth. Genes. 5.3.
vj. D'ongeloovige man is gheheyliget deur die gheloovighe vrouwe, ende die
ongeloovighe vrouwe is geheyliget door den gheloovigen man, anders souden
uwe kinderen onreyn zijn, maer nu zijn sy heyligh. 1.Cor.7.14.
vij. In sonden ben ick geboren, ende in sonden heeft myn moeder my ontfanghen.
Psal.50.7.
viij. Daeromme gelijck door eenen mensche de sonde inde werelt is gekomen,
ende die doodt door de sonde: also is oock die doodt over alle menschen door
gegaen, ghemerckt zy alle gesondicht hadden. Rom. 5.12.

De spreucke Iobs 14 4. Wie mach reyn maecken, &c. suldy ghehandelt vinden hier
nae Lib.3.iiij.9.

Derde Boeck. Cap.
j. Bewijst dat d'erfsonde, somen die nu leert, eyghentlijck is een vreemde sonde.
ij. Dat vreemde deughde of sonde niemant en mach salighen of verdoemen.
iij. Dat niemant sondigh of schuldigh en wert, buyten zijn selfs, alleenlijck door
een anders of vreemden werck.
iiij. Dat niemant sich self met ernst mach wroeghen of beschuldigen, om een
werk, dat niet hy self, maer een ander heeft ghedaen.
v. Of Adam de gantsche menschelijcke natuere heeft bedorven.
vj. Of Adam self ghenesen is gheweest.
vij. Of Christus is den vleesche is ghekomen, om den gheloovigen te ghenesen
hier inder tijt.
viij. Of nae de schuldts quijtscheldinghe de straffe noch blijft.
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D.xxij.r

Tafel, Van de merckelijckste stucken in dese drie Boecken begrepen
zijnde.
Nota. Het cijfer ghetal beteeckent het voorste het so menighste Boeck,
ende het laetste het so menighste articule, maer het Romeynsch getal
tusschen beyden beteeckent het Capittel in elcken Boecke.

A.
Adam.
Voor zynen val
Hadde geen volmaeckte menschelijcke
wijsheydt, rechtvaerdigheydt, etc.

q.vij.7

Hadde geen ware menschelijcke wijsheyt. 1.vij.s.13.b.18.c
Was niet wijs.

1.vij.10.15.16.17.20.24.d.25.a

Wist goet noch quaet.

w.vij.14.15

Was nae der wijsheydt gheen beelde
Godes.

1.vij.13.c.18.d.19.20

Hadde alle zijn gaven niet ontfanghen
voor ons allen.

1.vj.c

Kende Godt niet.

1.vij.18.b

Kende sich self niet.

1.vij.19

Nae zynen val.
Of hy toereeckentlijck dan waerlijck was 2.vij.23
bedorven.
Of hy schuldigh was aen onse sonden.

2.vij.35

Of hy geheel was bedorven.

2.j.8

Was gheloovigh.

s.v.4, s.vj.4, 3.vj.2

Hadde een waerachtigh gheloof.

2 v.4

Hadde een goede wil ende genegentheyt 3.vj.5
verkregen.
Was herboren.

3.vj.12

Was verlost vande eeuwige
verdoemenisse.
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Predicanten Triplijc

pag.77.s.83

Adams
Sonde, waerom so genaemt.

2viij.33.34

D'onse ghenaemt ende hoe.

2.vij.33.34

Wonde ghenesen in hem.

2.v.23.24

Al
Betekent ergens een groot deel, ergo over 2.viij.8.14
al.
Allegorie
Vanden Predikanten bespodt ende heurs 2.vj.32.27
ondancks self misbruyckt.
Almoghentheyt
Godes ghelastert.

1.j.7

B.
Bederven
Mach een sonde heel bederven, een
3.v.6.8
deughde mach dat verderf heel ghenesen.
Beduyden
P. der H. Schrift schantlijck.

2.viij 45

Beelde Godts
Bestaet inden Ziele.

1.v.3

Niet inden Lichame.

1.vj.3.a.5.a

In Adam wat. 1.vij.2.

Basilij verstant.

Heerschappie over't
gedierte.

2.vi.3.4.5 6

1.vj.10

Is n[o]ch (soo't schijnt) in 1.vi.7.a
alle menschen.
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Wat het is zijn daer inne
oneens de vaderen.

1.vi.2

Oock die Gereformeerden. 1.vi.11
Iae oock Augustinus in sich 1.vi.3
self.
Is eygentlijck Christus.

1 vi.8, 1.vij.3

Beginnen
Te ghenesen, sonder te ghenesen.

3.v.9

Berou
Heeft Godt van de voorghenomen straf, 2.vi.9
over den berouwenden sondaren.
Beschuldighen
Mach niemant met ernst sich self over
sonde by anderen buyten zijn wil
bedreven.

3.iiij. per totum.

En moght David sich niet alsoo, als of hy 3.iiij.4
self ware oorsake geweest van zijn
aengheboren ellende. Dit bekennen de
Predicanten self.
Bespotten
Der Predicanten op Coornhert.

2.vi.18

Betaelt
Heeft Christus voor de schulde.

2.viij.17.18.19.20.21

Bewimpelt gheloove
Der Catholijcken bespodt.

1.iij.8

Bewijs
Mette schrift.

1.vij.26.a

Met collectien.

1.vij.27.a.28.29

Niet metten vaderen.

1.v.1.2.3.4.5

Der Predicanten quaedt.

2.v.3
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C.
Calvijn
Maeckt vreemde glosen.

3.iij 5

Uoert texten inne teghen sich self.

3.iij.4

Christus
Is het eygentlijcke beelde Godes.

1.vi.8.vij.3

Wert onnut ghemaeckt.

3.viij.16

Is gekomen om't gebreck der naturen
3.v.2x
inden geloovigen gantsch wech te nemen.
Heeft willen Adams wonde gantschelijck 2.v.31.32.33
ghenesen.
Geen volkomen offer, verlosser, etc.

3.viij.19

Sijn genade streckt oock op d'eerste
geloovige.

2.vj.5

Collectie
Niet met te bewijsen.

Triplijc.35.s.33.a

Coornhert
Bekent t'onrecht zijn schulde.

ij.viij.x

D.
David
Ontschuldight sich met Adam.

[3].iiij.3.25.26.27

Spreeckt Psalm 50.7. van een gheestlijcke 2.vj.20
gheboorte
Disputeren
Men disputeerde by den ouden vryelijck 1.iij.5
van de Erfsonde.
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Doen
Of laten der menschen.

3.j.1.2

Deughde
Wat.

3.j.3

Mach soo wel heel ghenesen, als de sonde 3.vj.6.8
heel bederven.
Doodt
Over ons allen om onse eygen sonden.

2.vij.2

Eeuwigh leytmen Adam op.

Triplijc.61.s.65

Teghen heur beken van met collectie niet Triplijc.35.s.33.a
te bewijsen.
Doodt des lichames bewijs van de
vreemde sonde.

Triplijc.48.s.49

Die nu al doot is, mach niet sterven.

2.viij 2

E
Eere Godts
Opte eere Godes ende saligheyt der
menschen moetmen sien int uytleggen
der Schrifturen.

1v7

Erfsonde
Mach van niemande verstaen worden.

1.iij.6.r.d

Wert verscheydelijck gheleert.

1.cap.iiij

Grontvest der Christenheyt.

1j1

D'alderverwertste questie.

1.iij.5.a, 1.iiij 1.a

Duyster.

1.iij.6 b 1

Sijn name niet inde H. Schrift.

Cap.2

Is niet.

3.v.15.17, 3.vj.4.5.12

Seth sonder erfsonde gheboren.

2.v.12

Na mijn ghevoelen verstaen streckt meest
tot der Godes ende der menschen heyl.
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Eva
Gheloovigh.

2.vj.4

Eyghen
Of onvrye wil, gebouwen op de vreemde 1.j.2
sonde.
Eysschen
God eyscht van niemant boven vermogen. 3.iij.18
Exempel
Is Christus ten goeden.

2.viij.27

Adam ten quaden.

2.viij.27

F.
Fellonie
Den bermhertigen Gode opgedicht.

1.vij.28

Fides
Implicita bespot.

1.iij.9.
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D.xxiij.v

G.
Gaven
Die Adam hadde en heeft hy niet al voor 1.Cap.5
ons ontfanghen.
Gheboorte
Der sonden innerlijck.2.vij.15. Dit werdt 2.vij.8.24.28
bespodt.
Der deughden geestelijck.

2.vij.23

Geestelijck by David verstaen.

2.vij.20.28.29

Door lijflijcke gheboorte werdt niemandt 2.viij.5
sondigh.
Der sondaren hoedanigh.

2.vi.27

Gheboren werden
In sonden of in sonde.

2.vij.9.12

In sonden of sondigh.

2.vij.13

Gheloove
Bewimpelt of implicita.

1.iij.9

Dat kleyn is maer waerachtich salicht.

2.v.5

Bestaedt niet in onwetenheydt, maer in
kennisse.

1.iij.10.b

Datmen ghelooft moet men verstaen.

1.iij.9.b.10.a.

Gheloovigh
Was Adam.

2.v.4.9

Alle gheloovigen heylich.

2.v.11

Ghelijck ende alsoo
2.viij.8.9.10
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Ghelijckheydt
In pauli woorden over weder zyden.

2.viij.4.5.12.16

Int midden om te komen totte
gemeenschappe Christi of Adams.

2.viij.32

Ghemeenschappe
Met Christo ende Adam, hoemen die
heeft.

2.viij.17.18.19

En heeft gheen mensche nae der Zielen 2.viij.20
met Adam.
Noch met Adams sondelijckheydt.

ibidem.

En heeft niemandt met Adams sonde dan 2.viij.21.32
die hem door't ongheloof aenneempt ende
werdt inghelijft.
Met Adam door navolginge.

2.viij.21.22.27

Ofmen die heeft met Adam voor dan na 2.viij.36.40
het sondighen.
Is ongelijck tusschen Adam ende
Christus.

2.viij.32

Ghelijckheyt om te komen totte
gemeenschappe Adams ende Christi.

2.viij 32

Ghenade Christi
Streckt oock opten eerst geloovigen.

2.vi.5

Crachtiger dan Adams sonde.

2.viij 32

Ghenegentheyt
Hadde Adam goet verkreghen.

3.vj.1.5

Die quaet is, en is niemant aengeboren. 3.vj.5
Uan joncx op ten quaden wederleyt.

2.vi.41.42

Ghenesen
Wilde Christus hier gantschelyck Adams 3.vij, 2.v.33, 3.vi.6.8, 3.vij.11.12
wonde.
Waer inne het ghenesen bestaet.

3.vij.5

Wat het woort ghenesen in heeft.

3.vij.9

Tot wat eynde die genesinge geschiet.

3.7.20
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Godt gheneest door Christum
volkomelyck.

2.5.23, 3.7.3.11

Mach so wel een deuchde gheheelyck,
als een sonde gheheelyck verderven.

3.vi.6.8

Beginnen te ghenesen.

3.vi.9

Ghereformeerden
Vernielen 't ghene zy arbeyden te
bevestighen.

2.j.6, 2.ij.15

Ghesonde
Woordt

3.vij.10

Het Goede
Geeft Godt door Christum hier.

3.vij.16

Goetheydt
Godes ghelastert.

1.j.7

Die menschelyck is volmaeckt, wat zy
doet,

1.vij.7

Grondtfest
Der Christenheyt erfsonde.

1.j.1

Vander Gerefor. predestinatie.

1.j.4

Instificatie. 1.j.3 Eygen wille.

1.j.2

H.
Heerschappie
Over 't ghedierte was 't beelde Godes in 1 vij 3.4.5.6
Adam.
Heylich.
Dit woordt is leelyck misbruyckt by den 2.vj.3
Predikanten.
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Herboren
Vive wedergheboorte.
Wert niemant ten halven.

3.vi.11

Moet noch alle daghe sondigen.

1.j.3

I.
Ieroboam
Wandelen in Ieroboams sonden.

2.viij.33

Implicita
Fides.

1.iij.8

Imputative
Vide toerekeninghe.
Gerechticheyt boutmen opte erfsonde.

1.j 1

Ionckheydt
Uan Ionckheydt op ten quaden gheneghen 2.vi.41.42
wederleyt.

K.
Kennen
En mach niemant yet buyten zijn weten. 1.vij.15
Kennisse
Letterlijck.

1.vij.8

Ondervintlijck.

1.vij.8

Manlijcke volght uytte kintsche.

1.vij.9
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Kinderen
Na de innerlijcke quade gheboorte.

2.iiij.2

Kinderkens
Ten verdoemenisse ghepredestineert.

r.j.y

Ongedoopt stervende (als zy geen
1.j.4, 2.iiij.2
gheloovige ouders en hebben) verdoemt.
Der geloovigen heylich.2.v.5. In moeders 2.v.y
lyve van de erfsonde gheheylicht.
Uerdoemt om Adams sonde.

3.iij.13

L.
Laten
Of doen der menschen.

2.j.1.2.

Last
Uan zyn schuldighe last is Adam
ghevryet, maer wy ende d'onnoosele
kinderkens moeten zyn last draghen.

3.j.13

Tusschen eyghen ende een anders last
draeghen onderscheyt.

3.j.14

Lasteren
Moeten de Predikanten volghens hare
opinie, de salichmakende kracht Iesu.

3.v.20

Godt ende Christum.

3.viij.13.14.15.16

Lasteringhen
Van Godes goetheyt of almogentheyt.

1.j.y

Leere
Vande erfsonde swangher met lasteringhe 3.viij.13.16
Godes ende Christi.
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Die daer bekennen niet te verstaen 'tghene 1.iij.7.a.8
zy leeren en verdienen geen gheloof.
Levi
Wordt vertient.

2.vij.47

Lichaem
Sondicht niet, maer de ziele

3.iiij.18.19.20

Liefde
Totten Naesten, vervullinge der geboden. 2.vij.36

M.
Maria moeder Christi
Niet sonder sonde.

Vide Triplijc.pa.70.s.73

Menschelijck gheslacht
Is met Gode versoent.

3.viij.9.12

Misbruyck
Is altijt quaet, niet het misbruyckte.

2.iij.17

Middel
Tusschen sot ende wijs zijn.

1.vij.21.22.23.etc.

Minder ende meerder
Uerderf.

2.j.7

N.
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Name
Uande erfsonde met inde H. Schrift.

2.Cap.ij

Nature
Onverdorven.

3.v.6

Onveranderlijck waer inne.

3.v.2

Waer inne veranderlijck.

3.v.3.
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D.xxiij.r

Gantschelijck verdorven, niet int deel.

2.j.8.9, 3.iij.3

En mocht Adam niet veranderen, waer
inne.

3.v.4 5

Ghebetert.

3.v.21, 3.vj.9

Mach geen mensch in haer voortteelinge 3.v.6
bederven, soo de Predikanten bekennen.
En moght Adam maer voor zyn deelken 3.v.21.22
bederven (alsmens moght verderven.)
By Christum geheylicht voor zyn deelken 3.v.19
alleen.
Om der naturen gebreck uyten geloovigen 3.v.21
gantsch wech te nemen is Christus
ghekomen.
Nootsakelijckheyt
Uan sondighen is een vrught van der
naturen verderf. Triplijc.

pag.16.s.13.

Nootsakelijck
Moeten wy't quade doen.

3.iij.6.11

Die nootsakelijck wat doet en sondight
niet.

3.iij.17

O.
Onderscheydt tusschen
Schulde ende straffe.

3.viij 1.6

Redelijck zijn ende wijs zijn.

1.vij.24.c

In sonden of sondich gebooren worden. 2.vij.13
In sonden of in sonde gebooren worden. 2.vij.12
'Smenschen vleesch ende wegh.

2.j.4

Sijn eygen ende een anders last te dragen. 3.j.14
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Oneyghentlijck
Soude Paulus hebben moeten spreken.

2.viij.26

Ongheschicktheyt
Wter Predikanten leere volgende van
salich te moghen worden sonder
gheloove.

2.vj.3

Alsmen Psal. 50.7. wil verstaen na den
letter.

2.vij.19

Onmoghelijck
Ghewaende dinghen bestaetmen niet.

1.j.7

Onnut
Maeckt d'opinie van de vreemde sonde
Christum.

3.viij 16

Onreynigheyt
Der zielen is de sonde.

3.v.10

Des lichaems, die gheen sonde en is.

3.v.10

Onschuldiginghe
Davids.

3.iiij.3.25.26.27

Onwetenheyt
Was Christi ziele oock onderworpen.

1.vij.23.a

Niet ghegheven tot straffinghe.

1 vij.23.b

Onwijs
Was Adam gheschapen

1.viij.7.etc.

Der onwijsen doen ende laten wat.

1.vij.17

Oordeelen
Godts verborghen, hier in schuylen de
Predikanten.

2.viij.42.43.44.
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Oorsake
Is elck self van zijn eyghen quaetheyt.

2.viij.10

Goet opset
Wert belet of wech gen[o]men door dese 1.j.6.7.10
leere.

P
Predestinatie
Gebouwen opte erfsonde.

1 j.4

God schiep den mensch oprecht nochtans 1.j.10
ten verderven.
Niemant ter verdoemenisse
gepredestineert.

1.v 3.a

Predikanten van Delft
Bespotten Coornhert

2 vj.18

Verberghen sich in den verborghen
oordeelen Godes.

2.vij.42

Misbruycken de H. Schrift.

2.j.5.6 b 7 a, 2.iij.19,
2.viij.37.45.46.47.51.

Maken tegen he[ur]eygen seggen Christi 2.vij.24
genade onmachtiger, dan Adam[s] sonde.
Stryden tegen he[u]r self.

2 v.17.18, 3.j.12.13, 3.v.20.22, 3.vi [cc],
3.viij 7.8.9.10.15.

Allegoriseren vermondelyk.

2.vi.32.37.

Beke[nn]en op Conditien wanneer heur 2.viij.3
gront vande erfsonde sal omgeslooten
zyn.
Uerkleynen Christi ghenade.

2.v.20.

Q
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Quaet
Elck is oorsaecke van zyn eyghen
quadtheydt.

2 viij.10

Door Christum wech ghenomen.

3.vij.13

Oft quaedt ons eyghen werck is, om dat 3.j.25
het in ons i s.
Quijtscheldinghe
Wat.

3.viij.2

Van schulde maer niet van straffe leeren 3.viij.7
die Catholijcken. 3. viij.3. [h]ier met
spodt Calvijn. 3.viij.5. Siet
waerom.3.viij.6. Nochtans leeren hy
mette zyne 'tselve.

R.
Redelijck
Tusschen redelijck ende wijs zyn
onderscheyt.

1.vij.24

S:
Scheppen
Godt schept den mensch oprecht, ende
dat ten verderve.

1.j.10

Schrift,
Niet collectie, moet bewijsen. Vide Collectie.
Seth
Sonder erfsonde geboren. 2.v.12. Een
beelde des gheloovigen ende heyligen
Adams.

2 v.14.15
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Schult
Wat. 3.viij.1. Werdt door Christum wech 3.viij.9.10
ghenomen, maer die straffe niet.
Bekent C. onschuldigh

2.viij.1

Smette
Komt in niemande door een anders sonde. 3.j.10
Spreecken
Dat Paulus oneyghentlijck ghesproocken 2.viij.26
soude hebben.
Straf
Blijft nae de verghevinghe, te weten,
veroovinghe van waere kennisse,
heyligheydt ende gherechtigheydt.

Tripl. 61.s.64.a

Der kinderkens om d'erfsonde konde
Augustinus met verantwoorden.

1.iij.3

Wat.

3.viij.1

Godt en straft niemant (aen der Zielen)
om een anders sonde.

3.j.6. Siet quijtscheldinghe.

T.
Texten
Gehandeldt. Genes.5.3, 2.v. Genes.6.12, 2.ij. Genes.8.21, 2.vj.42. 4.Esdr. 7 48,
3.iiij.25.26.27.28. Iob 14.4, 3.v.10. Iob 31.18, 2.vj.32. 3.v.16. Psalm. 50 7, 2.vij.
Oze.6.7, 2.viij.2. Ioan.3.6, 2.iij. Ephes.2.3, 2.ij. Hebre.7.9, 2.viij.47.
Thienden
Levi.

2.vij.47

Toerekelijcke
Gherechtigheydt.

1.j.5
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Toerekeninghe
Siet imputative.
Van deughde of sonde en verandert
niemandts nature.

2.8.23

Het niet toerekenen van een ghedaen
sonde en maecktse niet onghedaen.

2.viij.49

Toorn Godes
En moght Adam op zijn afkomst niet
erven.

2 iij.19, 2.v.26

Wt sonde der menschen

2.ij.7

Tradux
Ziel niet extraduce.

1.v.4

Tuyghnissen
Onvast inghevoert, geeft te kennen
datmen gheen vaste en heeft.

2.ij.8, 2.iij.1

V
Verderf
Minder ende meerder.

2.j.7

Adam heel verdorven.

2.j.8

Gantsche nature bedorven.

Tripl.23.s 20.[8]

Veel
Beteeckent metten Predikanten nu eenige, 2.viij.15
dan al, nae't henluyden best gelegen is.
Verdoemt
Sijn der ongheloovighen kinderkens
onghedoopt ste[r]vende.

2.iiij.2

Sijn wy alle om Adams sonde.

3.viij.2.3.4
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Godt en verdoemt d'onnoosele kinderkens 3.j.3.4.
niet om een anders sonde.
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D.xxiiij.v
+

Predikanten bekennen, so de genade allen menschen ghemeen ware: soo soudense
soo wel als Adam daer deur bevrijt werden vande verdoemenisse. Triplijc.78.s.85. +Nota
Nu is de genade overvloediger geweest daer de sonde overvloedich is gheweest.
Rom.5.20. die seggen zy te zijn geweest inde menschelicke nature, ergo etc.
Vergheven
God vergeeft den sondaer zijn eygen
sonden. Soude die d'onnoselen om een
anders sonde verdoemen?

3.j.3.4

Vermoghen
Daer boven eyscht God van niemande. 3.iij 18
Verontschuldinghe
Davids.

3.iiij.3

Verstaen
En machmen niet de leere vande
erfsonde.

1.iij

Versoent
Is Godt metten menschelijcken
gheslachte, oock mette werelt.

3.viij.45

Vleesch
Heeft verscheyden beteeckeninghen.

2.iij.5

Sichtbaer is goet.

2.iij.14, 3.v.11.12.14.15.16

Alle vleesch in Adam niet verdorven.

2.j.3

Voldoeninghe
Wat.

3.viij.1

Voortteelinghe
Zielen niet uyt voortteelinghe.

1.v.4
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Vreemde
Sonde. Vide sonde.
Vreemt
Wat.

3.j.1.4

Noemt Augustijn d'erfsonde.

3.j.4

Wat niet.

3.j.1

W
Waengherechtigheyt
Ghest[u]t op d'erfsonde.

1.j.3

Wegh
Des menschen voor zijnen wandel.

2.j.4

Wedergheboren
Was Adam.

Triplijc.59.s.61, 79.s.86

Moet noch alle daghe sondighen.

1.j.3.4

Wedergheboorte
Gheschiet inder zielen hier.

2.iiij.4

Gantschelijck.

3.vj.11

Weten
Adam wist goet noch quaedt.

1.vij.14.15

Mach niemant sonder zyn weten.

1.vij.15

Wille
Eygen wil onderstut mette vreemde
sonde.

1.j.2

Hadde Adam weder goet verkregen.

3.vj.5

Ury, noch nae Adams sonde.

1.j.6
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Woordt
Uan Gode moetmen spreecken met ende 1.ij.3
door zyn woordt.
Worden
Mach niemant 'tghene hy nu al is.

2.vij.15

Wroeghen
Vide beschuldighen
Wijsheydt
Menschelijck waer inne die bestaet.

1.vij 18

Wijsheydts
Werckinghen inden wysen.

1.vij 16

Volmaeckt welcke.

1.vij.7.12.13.a

En hadde Adam niet.

1.vij.7.10

Waerachtighe.

1.vij.18

Godtlijcke die volmaeckt is, en is in
gheen mensche.

1.vij.11

Wijs
En was Adam niet voor zijnen valle.

1.vij.10.16.18.19

Tusschen wijs ende redelijck zijn
onderscheyt.

1.vij.24

Tusschen wijs ende sot zijn middel.

1.vij 21.22.etc.

Z
Zacharias
Ende Elizabeth Heyligen ende geen
sondaren.

2.vij.51.52
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Zaligheydt
Der menschen werdt ghevordert door
Coornherts, ende gehindert door den
Predikanten gevoelen.

3.iiij.5.6.7

Zielen
Niet uyt voortteelinghe.

1.v.4, 2.iij.16

Zonde
Onsichtbaer uyt een onsichtbare moeder. 2.vij 15 21
Innerlijcke gheboorte der sonden by den 2.vij.18.22
Predikanten bespot.
Adams, waerom soo ghenaemt.

2.viij.33.34

Heeft plaets alleenlijck in de ziele.

3.iiij.18

Wat het zy.

3.j 3

Baert toorn.

2.ij.7

Is gheen ander dan werckelijcke.

3.j.9

Of Adam aen d'onse schuldich is.

2.vij.35

Mach een sonde heel bederven, een
deuchde mach heel ghenesen.

3.vj.6.8

Hier gantschelijck weg ghenomen.

3.vj.13

Om een anders sonde straft Godt niemant. 3.j.6
En wert niemandt besmet

3.j.10

Comt in ons door navolghen van quade 2.vij.25
leeringhen ende exempelen.
Vreemt noemt Augustijn d'erfsonde.
Oft ons eyghen is dat niet wy self, maer 2.vj.8
een ander in ons heeft ghedaen.
Dat godt om een vreemde sonde
3.j.3.4
d'onnosele kinderkens soude verdoemen
is niet ghelooflijck nadien hy der
sondaren eyghen sonden verg[h]eeft.
Of Adams sonde d'onse mach ghenaemt 2.vij 8
werden, om dat wy zijn gewrochte
verderf in ons hebben.
Onderscheydt tusschen in sonden of
sondich ghebooren te zijn.

2.vij.13
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Tusschen in sonden of sonde ghebooren 2.vij 12
te zijn.
Zondighen
Het lijf sondicht niet maer de ziele.

3.iiij.18.19.20

Die nootsakelijck ghedwonghen wort yet 3.iiij.18.19.20.
te doen en sondicht niet.
Zotheydt
Wat.

1.vij 24.b

Tusschen sotheydt ende wijsheydt
middel. Wat.

1.vij.21.22.etc.

Eynde.
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