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Aen den goetwillighen Sangher.
GOdtvreesende Sangher, singht met verblijden,
+
V tot stichtingh' is den arbeyt te vooren:
Maer die't woordt veracht, ende haet t'castijden,
Van ijdel singhen wilt hier vermijden,
Want Israel door zonde in Gods toorn
+
Vervallen, hy en heeft niet willen hooren
Haer Liedekens ghebleet, noch Psalter gheclanck:
Niemant en sal hem ooc quetsen of stooren,
Noch vleeschelijck duyden t'amoureus gesanck
Dat hy hier sal vinden, noch dat op de banck
Lichtveerdich misbruycken, met droncken monde:
Och neen, maer hoe Salomon den gheest ontspranck
In sijn hooghe Liedt, yegelijck doorgronde
Ende mijde t'misbruyck, waer in is zonde.

Vaert vvel.
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Psa.50,16

+

Amos,5.25.
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Een nieu Liedt,
op de wijse van Ionas: Godt sprack in, etc.
ALs God Hemel end' eerde +
Hadde ghemaeckt vailjant,
End' al wat hem gheneerde +
Int water, locht oft landt,
Schiep hy tot sijn beelde playsant +
Den Mensche want // Hy met verstant +
Ouer al soude hebben d'ouerhant.
God heeft gheplant in Eden +
Eenen Hof delicaet,
Daer in steld' hy met vreden +
Adam met dit mandaet:
Eet van elcken boom die hier staet,
Maer voorby gaet // End' ouerslaet
Den boom der kennissen van goet en quaet.
Want siet, dit sult ghy weten,
In welcken dach dat ghy
Van desen boom sult eten,
Den doot steruen suldy: +
Ten is niet goet // sprack Godt oock vry,
Dat den Mensch zy // Alleene, hy
Wilde den Mensch een hulpe voeghen by.
Want daer en was ghevonden
Hulpe voor Adam gheen,
Godt heeft op hem ghesonden
Eenen slaep vry niet cleen: +

+

Gen.1,1.

+

Gen.1.24

+

Gen.1,27
Sap.2.23.

+

+

Gen.2,8.

+

Gen.2.16.

+

Gen.2.18.

+

Gen.2.23.
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+

Hy nam van sijne ribben een,
Ghenas dat reen // End' uyt dat been
Schiep hy een Wijf // en gincse tot hem leen.
Adam sprack nae den eyssche,
Dits been der beenen mijn,
En vleesch van mijnen vleysche,
Hietse Manninne fijn:
Maer de Slanghe vol quaet fenijn,
Door nijdich pijn // Vol loosen schijn,
Listigher dan de Dieren heeft ghezijn.
+
Sy ginck Eva bepraten
Met leughen, sy besloot,
Soo sy van den boom aten
De welck haer Godt verboot,
S'en souden niet steruen de doot,
Maer Gods genoot // Zijn wijs end' groot
Eva met lust aensach den boom minioot.
+
Dus at sy van de vruchten,
Om wijs zijn onghelaeckt,
Gaf Adam sonder duchten,
Die heeft daer van ghesmaeckt:
Doe saghen sy, als eerst ontwaeckt,
Sy waren naeckt // Bloot als ontschaeckt
Vijgeblader schooten hebben sy ghemaeckt
+
Gods stemme sy aenhoorden
Midden int Hof aldaer,
Verborghen voor sijn woorden,
Naeckt zijnde, schaemde haer:
Wie heeft u gheseyt openbaer,
V naecktheyt, maer // Hebt ghy niet daer
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1.tim.2,13

+

Gen.3,24.

+

Gen.2,6.

+

Gen.3,10.
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Van gh'eten, dat ick u verboodt soo claer?
T'Wijf, my van u ghegheuen +
Gaf my, dus at ick wat,
Tot t'Wijf sprack Godt verheuen,
Waerom sy ouertrat?
Door der Slanghen om dat // Suldy voort plat
Vervloeckt op u borst cruypen uwen pat.
Vyandtschap wil ick setten +
Tusschen u ende t'Wijf,
Haer zaet u hooft sal pletten,
Eva om u bedrijf,
Vol pijn en smert' werdt al u lijf,
Int baren stijf // Voortaen oock blijf
V Man dijn heere, sonder weerghekijf.
Om Adams zonde, d'eerde +
Werdt vervloeckt wijdt en breet,
Op dat hy hem gheneerde
Met kommer ende sweet,
Doe maeckte God haer elck een cleet,
En sprack, nu weet // Door dit beleet,
Adam van goet en quaet het onderscheet.
Doe werden sy ghedreuen+
Beyd' uyt den Lusthof soet,
Dus werdt het sondich sneuen
Ter Weerelt ouervloet:+
Maer wie nu doet, oprechte boet,
Des Heeren bloet // Voor hem voldoet,
Naermaels hy Adams schult niet dragen moet.

Een is noodich.
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Gen.3,12.

+

Gen.3,13.

+

Gen.3,17

+

Gen.3.24

+

Rom.5.
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Een nieu Liedt,
Nae de wijse: Om een nieu-Iaer sy haren Man badt.
+

AL eer men comt ter eeren siet,
Soo moet men vele lijden:
+
Ioseph die leedt soo veel verdriet
Eer hy quam tot verblijden,
+
T'benijden, van sijn Broeders fel,
Was om dat sijnen Vader, Israel,
Hem meer dan d'ander allegader
Beminde snel.
+
Hy maeckt' hem eenen rock van bont,
Maer sijn Broeders beseuen,
En conden hem uyt haren mont
Gheen vriendelijck woordt gheuen,
+
Beneuen dit heeft hy vertelt
+
Eenen droom, dat sy bonden
Schoouen opt velt,
Haer schoouen voor den sijnen stonden
Neder ghehelt.
+
Noch van elf Sterren, Son en Maen,
Die voor hem neder boghen,
Sy hebben uyt sijn woorden saen
Meer haet en nijdt ghesoghen,
Sy toghen t'Vee weyden, hier naer
Iacob tot Ioseph seyde,
Hoe't staet met haer
Gaet dat besien, en met bescheyde
Brenght my de maer.
+
Sy seyden siet den droomer comt,
+
Laet ons hem gaen ontlijuen:
+

+

Pro.15.33
Luc.24,26
+
Act.14.21.
+

+

Gen.37,4.

+

Gen.37,3.

+

Gen.37,5.
Gen.42,9

+

+

Gen.37,9.

+

Gen.37,19
mat.21,38

+
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Maer den oudtsten Ruben ghenoemt+
Belette sulck bedrijuen:+
Maer blijuen, het onnoosel Lam
En mochte niet met vreden,
Als hy daer quam,
Den bonten rock van sijne leden
Men haestich nam.
Gheworpen in den kuyl, moest hy+
Met druck den tijdt verslijten,
Door Iudas raet vercochten sy
Hem den Ismaelijten,+
Midianiten, die uyt Canaan
Hem in Egypten brochten
Aen eenen Man,
Pharaons Hofmeester sy hem vercochten,
Daer woond' hy dan.
Ruben die hier af niet en wist,+
Sijn cleederen hy scheurde,
Wanneer hy in den kuyl ghemist
Den jonghen heeft, hy treurde:
Maer wat ghebeurde, daer int belock,
Seer listelijck sy doodden
Siet eenen Bock,
Met t'bloet sy verweden ende roodden
Haers broeders rock.
Sy lieten dien brenghen present+
Den Vader, en vermonden,
Siet of ghy desen rock bekent,
Wy hebben hem ghevonden:
Verslonden een quaet Dier hy sprack,+

+

Mat.17,7
Luc.20,14

+

+

Gen.37,24.

+

Act.7,9.

+

Genes.37,29.

+

Gen.37,32

+

gen.44,28
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Heeft Ioseph mijnen sone,
In stucken track
Sijn cleederen, soo men was ghewone,
Treurd' in een sack.
Maer Godt, des vromen troost vailjant,
+
Was met Ioseph ghestade,
Dat hy daer in Egypten vant
Voor sijnen heer ghenade,
Liet hem slaen gade, sijn huys en goet,
Als een Dienaer ydoone,
Den Heere gaf spoet,
En Ioseph was huysch ende schoone,
Van aenschijn soet.
+
Sijns heeren Wijf met ooghen lust
Werdt seer op hem ontsteken,
Sy leyd' hem vooren ongherust
Van haer oncuysche treken:
Haer spreken was vroech ende laet,
Comt en wilt by my slapen,
Maer dese daet
Weygherd' hy als ghetrouwe knapen,
Mijdende t'quaet.
+
Ten laetsten vandt sy hem ghereedt
Alleen, ende begheerde
Sijn byslapen, en greep sijn cleedt,
Maer hy liep wech sijn veerde:
Sy als d'onweerde, riep haer ghesin,
Met sijn cleedt haer in handen,
Sy quamen in,
Ioseph te belieghen met schanden
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Gen.39,2.

+

Gen.39,7.

+

Gen.39,11

9
Was haer begin.
Dus ginck sy voor haer Man t'onrecht+
De sake oock verkeeren,
En sprack, uwen Hebreeuschen knecht
Heeft my willen onteeren,
Hier van sijn cleeren, liet hy en vloot,
Doe ick riep met verstranghen
Door sulcken noot:
Doe nam haer Man Ioseph ghevanghen+
Met toorne groot.
Maer Godt was met Ioseph ghewis,+
Soo dat hy creech te vriende
Den Meester van't ghevanghenis,
Sijn gheschiktheyt aensiende:
Hy diende d'ander ghevanghen: maer
S' Conincx Schincker en Backer
Laghen oock daer,
Sy droomden oock, en zijnde wacker,
Bedroefden haer.
Ioseph heeft haer uytgheleyt+
De droomen die sy saghen,
Tot den Schencker heeft hy gheseyt:
Ghy sult vry sonder claghen,
Nae dry daghen, in uwen staet,
Den wijn wederom schincken,
Seer delicaet,
Voor Pharao, maer wilt my ghedincken
Alst u wel gaet.
Om my te verlossen, voor den+
Coninck, zijt mijns gheduldich,
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+

Gen.37.17

+

Psal.10,18.

+

Gen.39.23.

+

Gen.39.12.

+

Gen.40.14
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Die heymelijck ghestolen ben
End' hier ligghe onschuldich,
Eenuuldich, nae elcx droom ghespelt,
Gheschiedde dees ghevanghen
D'een was ghestelt
In sijn officy, d'ander ghehanghen,
Soo Schrift vermelt.
+
Maer den Schencker Ioseph vergat,
Pharao t'eynden twee Iaren,
Die hadde eenen droom, soo dat
Hy, om dien te verclaren,
Heeft doen vergaren, aen elcken cant
De wijs' Egyptenaren,
Ende niemandt
En conde Pharao openbaren
Sijns drooms verstandt.
+
De Schincker sprack voor den Coninck,
(Sijner zonden ghedachtich)
Eenen Hebreeuschen jonghelinck
Int Hofmeesters huys woonachtich,
Die heeft warachtich wel bediet
My en den Backer mede,
Ons droomen, siet,
Want soo hy verclaringhe dede
Is ons gheschiet.
+
Ioseph terstont ghelaten vry,
+
Die gaet te kennen gheuen,
Op s'Conincx droom, datter nae by
Waren goe Iaren seuen,
Datter om leuen, spijs' ende dranck
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Gen.40,23.

+

Gen.41,9.

+

Gen.41,14.
Psal.105,20

+
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Ouervloedich sal wesen,
Maer fel end' stranck
Salt dieren tijdt werden, nae desen,
Seuen Iaer lanck.
Pharao stell' eenen wijsen man,+
Egypten te regieren,
Hooren te vergaderen dan,
Met ander Officieren,
Dat door des dieren tijdts torment,
T'landt niet en gae verloren,
Tot sulcken endt
Werdt Ioseph ouer t'landt vercoren
Tot een Regent.
Niemandt in al Egypten landt+
Sijn handt en mochte roeren,
Sonder Ioseph, die ghelijck sandt+
Ouervloedich de Boeren
Liet voeren, t'Kooren ter steden in,
De seuen Iaren rijcke,
En van't begin
Des dieren tijdts, dese practijcke+
Bracht groot ghewin.
Als nu gheheel Egypten broot+
Ter noot, by Pharao sochte,
Ioseph sijn Koorenhuysen groot
Ontsloot, ende vercochte,
Men mochte binnen Egypten graen
Vinden by groote hoopen,
Dus moesten saen
Daer allen Landen comen coopen
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Gen.41,33.

+

Gen.41,44.

+

Act.7,10.

+

Actor.7,11

+

Gen.41,36.
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Om niet vergaen.
+
T'gheruchte hier van ouerluyt
+
Quam Iacob oock ter ooren,
Hy sandt thien van sijn sonen uyt
Nae Egypten om kooren,
Maer daer hy vooren, sorghde siet,
Was Ben Iamin voor allen,
Die hy t'huys liet,
En sprack, hem mochte yet misuallen
Tot mijn verdriet.
+
Elck viel voor Ioseph reuerent
Op sijn aenschijn beneden
Ioseph heeft sijn Broeders bekent,
Daer sy hem niet en deden,
+
T'aenbeden hem memory gaf
Des drooms ouer henlieden,
En sprack seer straf,
Ghy zijn hier om t'landt te bespieden
Ghecomen af.
+
Sy seyden neen, o heere mijn,
Wy uwen knechten wonen
In dat landt Canaan, en zijn
Twaelf broeders eens Mans sonen
Den genen, die jongst is en teer,
Is by hem in ons landen,
Maer siet mijn heer,
Daer is noch eenen die voorhanden
Niet en is meer.
+
Ioseph by Pharaons leuens dier,
Heeft henlieden ghesworen,
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Gen.42,1
Act.7.12.

+

+

Gen.42,6

+

Gen.37,5.

+

Gen.42.10.

+

Gen.42,15.
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Van u en comt niet een van hier,
Oft den jongsten gheboren,
Door een vercoren, uyt u ghetal,
En sal men hier gaen halen,
Proeuen ick sal
Oft uwe reden sonder falen
Is waerheyt al.
Na drie daghen ghevanghenis,+
Soo sy nu leuen wouden,
Sy mochten t'huys trecken gewis:
Maer een soude men houden,
En souden den jongsten aldaer
Gaen halen ende brenghen,
Sy onder haer
Seyden: wy hebben dese dinghen
Verdient voorwaer.
En dat aen onsen broeder, dat+
Wy hem niet en verhoorden,
Die met beangster zielen bat,
Doe sprack Ruben: de woorden
Die voor den jonghen ick dede vroet
En naemt ghy niet ter herten,
Nu werdt sijn bloet
Van ons gheeyscht al met veel smerten
En teghenspoet.
Dat Ioseph haer woorden verstondt,+
Niet een van haer en wiste,
Want hy door eens bedieders mondt
Tot haer sprack, als uyt liste,
Maer niet en miste, natueren aert,
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Gen.42,17

+

Gen.42,21.

+

Gen.42,23.
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Sijn herte vry niet steenen
Werdt hem beswaert,
Alsoo dat hy hem, om te weenen
Keerd' elderswaert.
+
Symeon bleef ghevanghen Man,
Haer Ezelen men loeder
Met Kooren, sy trocken daer van,
Maer op den wegh een broeder,
Om voeder, sijnen sack ontbant,
En vondt, daer met verschricken,
Sijn ghelt in, want
Ioseph haddet soo doen beschicken
+
Als Man vailjant.
T'huys comende vandt elck sijn ghelt
In sijnen sack, met wonder,
En hebbent haer Vader vertelt
Al van bouen tot onder,
En sonder, Ben Iamins bijzijn,
Sy niet ghesint en waren.
Voor het aenschijn
Des landts heere te openbaren,
In gheen termijn.
+
Daer was haer Vader Israel
Met veel redenen teghen
Maer om de groote dierte fel
Liet hy hem noch beweghen,
Sy creghen, soo Ben Iamin soet,
En namen de voyage, Maer Iacob vroet
Sandt dobbel ghelt, end' een schinckagie
Van vruchten goet.
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Genes.42,24.

+

Genes.42,35.

+

Gen.43,6.
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Den Huyshouder brachte ter feest+
Al binnen Ioseph huyse,
En van't ghevonden ghelt bevreest
Deden sy goed' excuyse:
Maer die confuyse, werden sacht
Ghetroost, ten seluen keere
Men Symeon bracht,
Wiesschen haer voeten, en de heere
Hebben verwacht.
Sy hebben met seer groot ootmoet+
Hem haer gheschenck ghegheuen,
Ioseph, nae vriendelijcken groet,
Vraeghde' is u Vader bleuen
Noch in het leuen, wel te pas,
En sach op sijnen broeder
Ben Iamin ras,
Die eenen sone van sijn Moeder
Rachel oock was.
Sijn herte hem alsoo ontstack,+
Dat hy door jonstich pooghen,
Om weenen in sijn camer track,
Maer naer wasschen en drooghen,
Sijn ooghen, hy onthielt hem vast,
En al sijn broeders waren
Ghestelt te gast,
Nae haren ouderdom van Iaren
Seer wel ghepast.
Den huyshouder Iosephs bevel+
Zijnde gheen wederspreker,
Vulde met graen haer sacken wel,
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Gen.43,19.

+

Gen.43,26.

+

Gen.43,20.

+

Gen.44,3
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En leyd' den silvren beker
Wel seker, in Ben Iamins sack,
En tghelt, sy reysden henen,
Maer Ioseph sprack:
Op, jaeghtse naer, aldus den ghenen
Niet en viel slack.
+
Ghy doet mijn heere quaet voor goet,
Was s'Huysmeesters ghewaghen,
Ghy hebt qualijck ghedaen onvroet
Sijn beker med' te draghen,
Verslaghen, keerden sy in stadt
Als den beker was vonden,
End' vielen plat
Voor Ioseph, haer verschoonen conden
Sy niet, in dat.
+
Iuda sprack: Al te samen wy
Zijn nu mijns heeren knechten:
Neen, sprack Ioseph, gaet henen vry,
Maer ick houde met rechten
Daer in de vrechten, den beker mijn
By was ghevonden heden,
Alleen sal zijn
Mijn knecht: maer ghylieden met vreden
Meucht reysen fijn.
+
Iuda doet int langhe ontschult,
Segghende met beswaren,
Vwen knecht onsen Vader, sult
Ghy met sijn grijze hayren
Doen varen in des kuyls duwier,
Brochten wy niet den Ionghen,
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Gen.44,4

+

Gen.44,16.

+

Gen.44,18
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Hy storve schier,
Dus laet hem reysen onbedwonghen,
En houdt my hier.
Langher en cond' hem Ioseph niet+
Onthouden, int ghemeene
Ginck 'tvolck al uyt, nae sijn ghebiet,
Voor sijn broeders alleene,
Hier op in weene, sijn stemme, doch
Sprack hy tot allegader
Sonder bedroch,
Ick ben Ioseph, is mijnen Vader
Leuende noch?
Van vreese niet een enckel woort+
En conden sy vermonden,
Voort sprack hy, ick ben onghestoort
Op ulieden bevonden,
Ghesonden int Egyptsche dal
Heeft my Godt, om bewaren
V leuen al,
Want desen dieren tijdt, vijf Iaren
Noch dueren sal.
Door haer hy sijn Vader ontboot+
In Egypten te wonen,
Iacob die quam met vreuchden groot,
Met al sijn volck end' sonen:
Den gonen, die hem te ghemoet
Quam, was Ioseph, die langhe
Met tranen vloet,
Hem om den hals, weende seer stranghe
Wt liefden soet.

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

Gen.45.1.

+

Gen.45,3.

+

Gen.45,13.
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+

Israel sprack met groot verblien,
Nu wil ick steruen gheeren,
Naedien ick u hebbe ghesien
Leuende vry van deeren,
Maer om gheneeren, haer Vee playsant,
Heeft Ioseph haer ghecosen
Den besten cant
In Egypten, gheheeten Gosen,
Een lustich lant.
+
Elck Christen, die als Ioseph zijt,
Benijdt, ende versteken,
+
Al doet de weerelt veel verwijt,
+
Iosephs Vrouwe gheleken,
Haer treken vliet, en achtet niet,
+
Wilt vry abandonneren
+
Den mantel, siet,
Want ghy sult eeuwich triumpheren
Nae dit verdriet.

+

Gen.46,30.

+

Mat.10,22

+

Mat.5,11
1 Pet.3,16

+

+

mat.19,29
Act.14,21.

+

Een is noodich. 1590.

+

[Godt alleen wijs met alle dinck,]
+

Iude,1,25

+

Nae de wijse: Die altijdt jaeght, en niet en vanght.
+

joan.21.17

+

GOdt alleen wijs met alle dinck,
+
Hy en wordt niet bedroghen
+
Van eenich Mensch in s'Weerelts rinck,
+
Seer groot is sijn vermoghen,
+
Gheen quaet, en is aen hem ghewis,
+
Hy haet valscheyt en loghen.
+
Den valschen end' verkeerden aert
+
Die is van hem afvallich,
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Iob,13,9.
Psa.147,5
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Deu.32,5
+
Pro 6,16.
+
Deut.32,5
+
Esa.49.2.
+
1.joan.1,6.
+
Act.8.20.
+
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Sy en zijn met hem niet ghepaert,+
Die van herten zijn gallich,+
De quade siet, en kent hy niet,+
Al is den hoop ontallich.+
Maer sijn ooghen sien breet en wijt+
Nae de oprechte gronden,+
Dat is een oprecht Israelijt,+
Nae Christus selfs vermonden,+
By welcken noch, list noch bedroch+
Int hert en is bevonden.
Doet wech ws herten voorhuyt quaet,
Sprack Godt in den ghebode,+
Die hier in volght des Heeren raet,
Dat is een oprecht Iode,+
Ende hier of, comt toe den lof,+
Niet den Mensche, maer Gode.
Om dat Iob was slecht ende recht,+
Stondt hy in Gods bevrijden,+
Godt wil dat men gheheel afleght+
Gheveynstheyt en benijden,+
Den ouden Mensch, den quaden wensch+
Al door den gheest afsnijden.+
Als wy open van herten zijn,+
Al door Gods Gheests virtuyten,+
Dan sal door het gheloove fijn+
In ons sijn liefde spruyten:+
En blijuen by, soo langh' als wy+
Ons herte niet en sluyten.+
Maer sluyten wy ons herte toe,+
End' laten verstijuen,
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Mat.7,22
Luc.13,25.
+
Psa.34,16
+
1 Pet.3,12
+
Ioan.1,47
+
Ioan.8,39
+
rom.2,29.
+
Rom.9,7.
+
Deu.10,16
+

+

Iere.4,4.

+

joan.8,39.
rom.2,29.

+

+

Iob,1,8.
Iob,2,2.
+
Eph.4,22
+
1.Pet.2,1.
+
Rom.6,4.
+
Colos.3,9.
+
Act.16,14.
+
Iac.1,21.
+
Apoc.3,20
+
2.Tim.1,5
+
Hebr.3,7.
+
1 joan.3,17
+
1.Ioan.3,17.
+
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+

De oude voorhuyt, Broeders, hoe
Sal dat connen beclijuen
+
Gods liefde claer, hoe sal hy daer
Eenichsins moghen blijuen?
+
In een oprecht hert' ende ziel
+
Sal God woordt vruchten draghen,
+
Maer t'zaet dat by den weghe viel
+
Op steenen end' in haghen,
+
Bleef onder voet, t'herte zijn moet
+
Ghebroken end' verslaghen.
+
Gods woordt als hamer ende ploech,
+
Daer mede moet het wesen
Gheoeffent, alsoo wy ghenoech
+
In de Schriftuere lesen,
+
Met desen dan, in recht beran
+
Wordt de ziele ghenesen.
+
En gheoeffende aerde goedt
+
Drinckend' in haer den reghen,
+
Draeght sy den Bouwer cruyden goet,
Ontfanght van Godt den zeghen,
+
Maer gheeft sy uyt, doorens oncruyt,
Den vloeck die comt daer teghen.
+
Maer tot u Broeders hopen wy
+
Ter salicheyt al beter,
+
Want Godt gherechtich is, end' hy
+
En is doch gheen vergheter
+
Van u goet werck, der liefden sterck,
+
Och hy is al discreter.
+
Al wat men hier den minsten doet
+
Van sijn Broeders eersame,
+
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+

Iere.9,25.
Rom.2,25
+
1.Ioan.3,17.
+

+

Luc.8,15.
Mar.4,19
+
Mat.13,4
+
Ier.23,29
+
Psa.51,19
+
Esa.57,13
+
Ier.23,29
+
Luce,9,26
+

+

Esa.55,10
Hebr.6,7.
+
Iac.1,21.
+
Hebr.16,7.
+
Deut.32,2
+
Esa.55,11.
+

+

Hebr.6,8.

+

Hebr.6,9.
Psal.7,12.
+
Pro.14,31
+
Syr.17,21
+
mat.10,42
+
mat.25,41
+
Pro.17,5.
+
mat.25,41
+
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Dat sal hy loonen ouervloet,+
Al waert in sijnen Name+
Eenen croes maer, cout waters claer,+
Het is voor hem bequaeme.
Christus by d'offer-kiste sat,+
De Weduwe vol vlijten+
Heeft hy ghepresen, hoewel dat+
Sy maer en gaf twee mijten,
Want sy daer in, van haer ghewin
Leyde al haer profijten.
Daer waren in Elias tijdt
Veel Weduwen bevonden+
In Israel, maer van daer wijdt
Was hy alleen ghesonden+
Tot Sarepten, in Sidonien,+
Tot een Weduw' goet van gronden.
Veel Melaetsche in Israel+
Waren daer oock in wesen
Tot Eliseus tijden wel,+
Maer gheen en werdt ghenesen
Dan Naaman, die daer was van
Syrien, soo wy lesen.
Daer isser veel gheroepen, maer+
Weynich zijnder vercoren,+
Elck neme doch sy seluen waer,
Om niet te gaen verloren:
Maer dat hy zy, van bouen vry
Oprecht uyt Godt gheboren.+
Al die gheestelijck zijn ghesint,
Zijn gheestelijck eersame,
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+

mat.10,42
mar.9,40.
+
Gal.6,11.
+

+

mar.12,41
Luce,21,1.
+
4.Reg.12,9.
+

+

3.Reg.17,1

+

Luc.4,25.
Iac.5.17.

+

+

4.reg.5,14

+

Luc.4,27.

+

mat.20,16
jat.22,14

+

+

Ioan.3,3.
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+

Wie Gods Gheest heeft, die is sijn kint,
End' oock sijn erfghename,
Godt maeck' ons hier toe goedertier,
Wt ghenaden bequaeme.

+

Rom.8,17

Een is noodich.

Een willecom nieu Liedt,
nae de wijse van Achab ouer Israel verheuen.
MEt herten wil ick u bewijsen
Dat ghy my willecome zijt,
Met eten en drincken, u spijsen,
Sulcx als hier nu is ter tijt,
T'is al te vooren,
+
Vrienden vercooren,
+
Al in den Heere saen,
+
Ghelijck wy weten
+
Dat de Propheten
Alsoo hebben ghedaen.
+
Men leest van Abraham den vromen,
Dat hy heeft ontfanghen wel,
Die van den Heere zijn ghecomen
Om te doene sijn bevel:
Voor alle dinghen
+
Water sal men u bringhen,
Sprack hy vry met lust,
Om wasschen u voeten
Tot u versoeten
V onder den boom rust.
+
Abraham die was sonder falen
+
Door haer comste seer beslaeft

+

Gen.18,3.
Gen.19,2.
+
4.reg.4,38
+
Act.16,15.
+

+

Gen.11,3.

+

Gen.18,4.

+

Gen.18,5.
Iudi.19,5

+
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Een bete broodts sal men u halen,+
Dat ghy wat u herte laeft,+
Niet langh' en beydel
Tot Sara hy seyde:+
Haest u al met der spoet,+
Om semelmeel te kneden:+
Sara weltevreden+
Die bieck die koecken goet.
Nae de Runderen ginck hy loopen,+
Haeld' een Kalf fijn ende vet,
Den Ionghen moest het vel afstroopen:
Ende koocktet noch veel bet,
Boter, melck voort dede,+
Ende van't Kalf mede,
En daer af aten sy:+
Goetwillich hy haer dienden,+
Aldus lieve vrienden+
Zijt willecome my.
De knecht van Abraham ghesonden,+
Tot Nahor willecom was,+
Desghelijcx mach men oorconden
Van den jonghen Tobias:+
Men souder meer vinden,
Als den wel-ghesinden+
Gods knecht Paulus divijn,+
Die heeft met verlanghen+
Vriendelijck ontfanghen
Die tot hem ghecomen zijn.+
T'was oock wel om te verbliene
Elisabeth die vrouwe wijs,
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+

Iudi.19,55
1.Reg.28,22.

+

+

Ps.104,15
Gen.18,6.
+
mat.13,33.
+
Luc.13,19.
+

+

Gen.18,7.

+

Gen.18,8.

+

Gen.18.9.
Gen.19,3.
+
Iudic.13,16
+

+

Iob,12,10
Gen.24,31

+

+

Tob.7.1.

+

Act.15,4.
Act.28,16.
+
Act.28,31.
+

+

Luce,1,36.
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Alss' om haer quam te besiene:
+
Maria die maeght propijs,
Sprack om vreucht vermeeren,
De Moeder des Heeren
Die com tot my met vlijt,
Wt vreuchdighen bedrijve
T'kindt in mijnen lijve
Huppelt, als nu ter tijt.
+
Zacheus verblijde vaste,
+
Als de Heere tot hem sprack:
T'avondt wil ick met u te gaste,
Vrolijck dat zijn hert' ontstack,
Door sulck ontfarmen,
De helft den Armen
Van mijnen goeden al:
+
Heb ick quaet bedreuen,
+
Gheerne weder gheuen
Vier dobbelvout ick sal.
Al sach men droefheyt en treuren
Door't steruen van Lazarus,
+
Groote blijdschap sach men ghebeuren
Door des Heeren comste, dus
+
Bysonder de reene
Maria Magdaleene
Die verblijdde gheheel:
Martha liet sy slauen,
+
Stondt nae des Heeren gauen,
Verkoos dat beste deel.
Dat beste deel, uyt reynder jonste,
Wensch ick die my comt besien,
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+

Luce,1,49

+

Luce 19,6.
Act.16,34.

+

+

Exo.22,1.
2.reg.12,6.

+

+

Ioan.13,20

+

Ioan.11,32

+

Luc.10,42
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Al uyt liefden, tot mijner woonste,
Om malcander te verblien
In rechter Gods vreesen,
T'zy Weduwen, weesen,
Oudt, jonck, groot ofte cleen,
Zijt vry sonder schromen,
Want seer willecomen
Zij ghy vrienden ghemeen.

Fecit Iacob Iansz.

Een ander willecom-Liedt,
Nae de wijse: Susanne un jour.
VRienden loyael+
Die hier zijt t'eener sommen,
V principael
Zy een minnelijck groet:
Oock t'eenemael
Heet ick u wel ghecommen,
Wt liberael
Hert, end' jonste goet,+
Och t'is soo soet, broederlijck zijn vergaert+
Als balsem vloet+
Van't hooft Aarons verheuen
Tot in den baert+
Afvloeyende ghedreuen,+
Die nederwaert, tot in sijn cleedt afvaert,+
Christus vermaert+
Gheeft sijn leden het leuen,+
End' onghespaert+
Sijn Gheest, natuer' end' aert.+
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+

1.Ioan.1,25.

+

Psal.133,1
Syr.25,2.
+
Exod.30,20.
+

+

Levit.8,12
Ephes.2,1.
+
Colos.1,21
+
1.Cor.12,8
+
2.Cor.8,18
+
2.Pet.1,4.
+
rom.11,17.
+
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+

Den aert Christi,
Nae sijns Vaders behaghen,
+
Die moeten wy
+
Deelachtich zijn ghesint,
+
Ghelijck al hy,
Iae elck die hier wil draghen
+
Den name vry
+
Te wesen een Gods kint:
+
Wie my bemint, sal houden al mijn woort,
+
Dies hy ghewint
Mijns Vaders liefde crachtich,
+
Wy sullen voort
+
Comen, en zijn woonachtich
+
By hem accoort, spreect de Heer ongestoort,
+
Och soet confoort
+
Sulck versamen warachtich,
+
Waer toe behoort
+
Voor al, de wedergheboort.
+
Gheboren eerst
+
Soo moet men zijn van bouen
Nieu uyt den Gheest
+
End' uyt dat eeuwich zaet,
+
Den rechten keest
+
Der Schriftueren gheloouen,
+
Voor Godt bevreest
Wandelen vroech en laet,
+
Al in de daet, der liefden goedertier,
Mijdende t'quaet,
+
Soo sullen wy versamen
+
Sonder dangier:
+

+

2.Cor.5,9.
Hebr.3,14
+
Phil.2,5.
+
1.Pet.2,21
+
Mat.5,45
+

+

Mat.5,48
joan.14.21
+
1.joan.5,3
+
joan.14,23
+

+

joan.14,18
mat.28,20
+
1.Ioan.1,3
+
Ioan.3,3.
+
Ioan.1,15
+
Ioan.3,3.
+
rom.12,10
+
1.Pet.1,23
+
Iac.1,18.
+

+

Apoc.14,7
1.Cor.7,2.
+
1.joan.3,18
+
1.Pet.3,11
+

+

mat.18,20

+

joan.14,23
Deu.4,24

+
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Niet in ons eyghen namen,+
Maer met Godt hier, en eeuwich met hem schier,+
Godt is een vier,
Een licht van grooter samen,
Hert' ende nier
Doorsiet desen Princier.+
Princier is Godt,+
Wijs ende goet alleene,+
Voor hem zijn sot+
S'Weerelts gheleerde mal,+
T'Godtloos boos rot+
En heeft ghemeynschap gheene+
Met hem: maer tot+
Sulcke hy spreken sal:+
Gaet van my al, ghy quaetdoenders subijt+
Maer sijn ghetal+
Sal hy croonen in vrede+
Nae desen strijdt+
In de Hemelsche stede,+
Ghebenedijt, werden sy met jolijt,
Nu vrienden zijt+
Al willecom hier mede,+
Soeckt s'gheest profijt,+
Want, Een is noodich, altijt.+

+

Heb.12,29
1.joan.1,5.

+

+

Gen.17,10
1.tim.6,15
+
rom.16,26
+
mat.19,17
+
1.Cor.1,18
+
Deut.32,5
+
Esa.50,2.
+
1.joan.1,6.
+
Mat.7.25
+
Luc.13,25
+
4.Es.2,43
+
Sap.5,17.
+
2.Tim.2,5
+
Apoc.2,10
+

+

Gal.9.10.
1.Tim.4,8
+
Luce,10,4.
+
Mat.1,10
+

Een nieu Liedt,+
+

Mat.1,15

nae de wijse: Laet ruysschen en laet waeyen, de wint.+
+

mat.16,15.

VVY hebben een goe mare verstaen,+
Die ons verblijden doet,+
Daer op zijn wy uyt reysen ghegaen,+
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+

Phil.3,8.
2.Esdr.7,6
+
mat.7.14.
+

28
+

Varet wel soo is het al goet.
+
Int ruyme leyt soo schoon een stadt,
Maer den toeganck van dien,
Och dat is soo engh eenen padt,
Dat hem weynich vinden oft sien.
+
Nochtans niemandt besitten en mach
+
Die ruyme Erf, hy en sal
+
Al vooren gaen met een goet verdrach
+
Door den wegh die engh is en smal.
+
Den wegh die nae dat Rijcke Gods leyt,
+
En vinden de menschen niet,
+
Soo langh als sy noch in de boosheyt
+
Leuen, ende gheen boet en gheschiet.
+
Want de zonden die scheyden van Godt,
+
Een schutsel voor henlieden staet,
+
Sy en hebben met Christo deel noch lot,
+
Als haer herte van binnen is quaet.
+
Maer sy die ouervloedelijck // daer
In haer gheloove doen deucht,
+
De wegh die werdt voorspoedelijck // haer
Gheopent nae d'eeuwighe vreucht.
+
Maer liefde moeter wesen altijdt
+
Broederlijck ende ghemeyn,
+
Dan wordt men oock van vallen bevrijdt,
+
Den wegh wordt effen en pleyn.
+
De gheestelijcke vruchten bekent
+
Moeten wy baren alhier,
+
Verduldich, vredelijck, pacient,
+
Cuysch, vriendelijck, goedertier.
+
Als wy soo zijn gheleydt van den Gheest,
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+

Syr.15,12
Mat.7.14

+

+

4.Esd.7.5
4.Esd.7,9
+
Mat.7,14
+
Luc.13,22.
+
Mat.7,14
+
.Cor.2,14
+
joan.7.17
+
Ioan.3,3.
+
Esai.59,2
+
Gal.5,21.
+
Act.8.20.
+
Sap.1,4.
+
2.Pet.1,5.
+

+

2.Pet.1,11

+

1.Cor.13,1
2.Pet.1,7.
+
2.Pet.1,10
+
2.Pet.1.11
+
Gal.5,22
+
Ephes.5,9
+
rom.14,17
+
Iac.3,17.
+
Gal.5,18.
+
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Soo en zijn wy niet onder de Wet,
En nae het goet doen staende zijn meest,
Wie mach ons dan doen belet?+
Met dit voornemen reysende snel+
Nae dat beloefde landt schoon,+
Laet ons blijuen in s'Heeren bevel,+
Soo vercrijghen wy d'eeuwighe croon.+
Al is t'reysen den vleesche ghepijn,+
Door noot oft lijden onsoet,+
De meyninghe is, volherdich te zijn,+
Varet wel, soo is het al goet.+

+

1.Pet.3,1
Gal.5,16.
+
joan.14,2
+
1.joan.5,2
+
Iac.1,12.
+
Luc.24,2
+
Act.14,22
+
2.tim 3,12
+
Phil.3,12
+

Een is noodich.

Een nieu Liedt, van den lof der vreesen Gods.
Nae de wijse: Godt is onse toevlucht.
IEsus des soons Syrach
Heeft thien stucken verheuen,
Eerst, als een Man vreucht mach+
Aen sijn kinders beleuen:
Wie daer siet sneuen
Sijn vyanden benout:
Wel hem die heeft ghetrout
(Van Godt ghegheuen)+
Een Wijf verstandich vroet,+
Want t'is een gave goet.
Die oock gheen schaed' en doet+
Met sijn spreken expeerdich:+
Wie niet dienen en moet
Haer, die dat zijn onweerdich:
Wel hem die veerdich
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+

Syr.24,9

+

Pro.18,21
Syr.25,11
ende 26,1.
+
Syr.25,12
+
Iacob.3,2
+
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Heeft een ghetrouwe vrient,
Die hem ter noot wel dient:
Wel die volheerdich
Is cloeck: Oock die Gods woort
Leert, daerment gheerne hoort.
+
O (segt hy dan noch voort)
Hoe groot is oock den wijsen:
Maer die Godt vreest accoort,
Is bouen al te prijsen:
Niemandt te rijsen
En is bouen hem, siet,
+
Want gheen dinck isser niet,
Nae sijn advijsen,
Dat in soo hooghen graet,
Als de vreese Gods staet.
De vreese Gods die gaet
Bouen al, soo't mach blijcken,
Wie daer in vroech en laet
Vast blijft sonder afwijcken,
By wien ghelijcken
+
Sal men sulck een vroom Helt?
Vorsten hooghe ghestelt
Ouer de Rijcken,
Die en zijn al niet vry
In eeren ghelijck hy.
+
Maer siet toe vrienden ghy,
Dat u vreese Gods gheene
Gheveynstheyt doch en zy,
Elck dat van herten meene,
Want die alleene
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+

Syr.25,16

+

Syr.25,17

+

Syr.10,27

+

Syr.1,36.
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Staet nae der Menschen roem,
End' niet en meynet vroom
Met ernst reene,
Den sulcken en wordt daer+
Door, veel te ergher maer.
De Enghel Gods eerbaer,+
Als eenen legher crachtich,
Is altijdt rondtom haer,
Die Godt vreesen eendrachtich,
Oock is waerachtich,
Dat die den Heere vreest,+
Heeft sijnen rechten Gheest,
End' is deelachtich
Den Heere, tot een groot
Toeverlaet in den noot.
De Heere sal hem bloot+
Den besten wegh beraden,
De wijsheyt, sal met t'broot
Des verstandts hem versaden,+
End' uyt ghenaden
Hem laden, seer planteyt
Met t'water der wijsheyt,
Niet en sal schaden
Hem der hitten verdriet,+
Die des middaeghs gheschiet.
Summa, yet beters niet,
Dan Gods vreese betrachten,
En oock niet soeters siet,+
Dan op Gods ghebodt achten,
Want sy verwachten+

+

syr.33,2.

+

Psal34,8

+

Syr.34,14

+

Psa.25,12

+

Syr.15,8.

+

Syr.15,5. ende 34,19

+

Syr.23,37

+

Mal.3,17
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+

Al die Godt vreesen fijn
Sijn eyghendom te zijn,
Houdt in ghedachten
Aller leeringhe slot,
+
Vreest Godt, houdt sijn ghebodt.

+

Mal.4,2.

+

Eccl.12,11

Een is noodich.

[Heer, uwen Name, is groot eersame]
Op de wijse: Het spruyt een bloemken aen geen Landouwe.
+

HEer uwen Name, is groot eersame,
Wijdt uytghebreyt, is uwe fame,
+
V Majesteyt, vol heerlijckheyt.
+
Heer u ghenade, duert vroech en spade,
+
Sonder verganck, eeuwich ghestade,
Euen soo lanck, zy u lof, danck.
+
Heer, uwe weghen, zijn al te deghen
Altijdt tot goet, zijt ghy gheneghen,
Lof u zijn moet, in ouervloet.
+
Heer, uwe wercken, die doen ons mercken
+
Dat ghy altijt, niet om verstercken,
+
Almachtich zijt, ghebenedijt.
+
O Heer, u wesen, moet zijn ghepresen,
V goetheyt heeft, ons al ghenesen,
+
O Heer, ghy gheeft, daert al by leeft.
O Heer, u woorden, ons met accoorden
Wijsen hoe dat, wy al behoorden
Te gaen den padt, nae u schoon Stadt.
+
V hulp, O Heere, hier t'allen keere
Behoeft ons wel, want wy zijn teere,
Dus maeckt ons snel, in u bevel.
Heer, uwen wille, vry van gheschille,
+
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+

Psal.8,1.
Ps.148,13
+
Psa.104,1
+
Psal.77,9.
+
Tren.3,22
+

+

Apoc.15,3

+

Psal.13,1.
Rom.1,20
+
Gen.17,1.
+
Psal.104,72.
+

+

Psal.145,15.

+

Ioan.15,6
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Leert ons al doen, van zonden stille,+
Als rancken groen, op elck saysoen.+
O Heer u Rijcke, daer toe ghelijcke+
Ons weerdich maeckt, da niemant wijcke
Verloren naeckt, maer neerstich waeckt.

+

Ps.143,10
Ioan.15,2
+
2.Thes.1,5
+

Een is noodich.

[Al die in s'doodts schadu logieren]
Op de wijse: Sal ick om een Vrouwe, langh' in rouwe zijn? etc.
AL die in s'doodts schadu logieren,+
In aller manieren merckt u onverstant,+
V, als onvernuftighe dieren+
Te laten schoffieren, door der wijuen hant,+
Want, die vreemde vrouwe, vol ontrouwe // groot+
Brenght u ter doot,+
Al ghevoeldijs nouwe // en zijt van rouwe // bloot+
In sulcken noot.+
Bemint ghy t'leuen bouen't steruen,+
En wilt ghy beeruen, voor droefheyt jolijt,+
Wt Babel scheydt, sy moet in scheruen+
Morselen, bederuen, binnen corten tijt,+
Zijt ghy om de wonden // uwer zonden // fel+
In groot ghequel,+
Om te zijn verbonden // weest bevonden // snel+
En niet rebel.+
Zijt ghy dorstich, comt ter Fonteyne,+
Tot de stede reyne, die men Zion noemt,+
Daer wijn en melck is, elck ghemeyne,+
[H]oe arm ende cleyne, u doch niet en schroemt+
Komt, en ghy sult wesen // al genesen // vliet+
Wt dat verdriet,
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+

Mat.4,16
Luc.1,79
+
2.pet.2,12
+
Pro.7,22.
+
Pro.5,13.
+
Pro.6,24.
+
Pro.7,26.
+
Pro.9,18.
+
Psal.34,13
+
1.Pet.3,10
+
Esai.52,11
+
Psal.2,9.
+
Esa.30,14
+
mat.11,28
+
Syr.5,8.
+
Ioel,2,12.
+
Esai.55,1.
+
Ioan.7.37
+
Apo.22,17
+
Esai.61,1.
+
Iere.33,6.
+
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+

Christus een gepresen // Meester desen // siet
Heelt al om niet.
+
Die vreucht beminnen, schiet hier u gangen,
+
Neerstich met verstrangen, in de liefd' eerbaer
+
Ghy werter blijd' en minnelijck ontfangen,
+
Want met groot verlangen staet den bruydegom daer
+
Maer sou met u groeten, eerst so moeten, dijn
+
Lidtmaten fijn,
+
Hooft, handen en voeten, in den soeten, wijn
+
Ghereynicht zijn.
+
Comt ghy beladen, benaut van gheeste,
+
Tot de Bruyloft feeste, van het Lammeken vry
En smaect de blijschap ten rechten keeste
+
Daer al s'werelts meeste, vreucht is droefheyt by
+
ghy en hebt u leuen, noyt beseuen vreucht
+
Die soo verheucht,
+
T'Lammeken verheuen, sal u geuen, jeucht,
+
En cracht ter deucht.
Hier en is spel van trommels noch velen,
Ydel sanck met kelen, noch lachens ghetier,
+
Maer vrolijcke zielen die sonder quelen,
+
Danssen, singhen, spelen, in blijde cier,
+
Hier is vreucht inwendich, die onendich, deurt
Troost men hier speurt,
O ghy Menschen blendich, die ellendich treurt,
Hier toe labeurt.
+
O Princelijck Bruylofs ghesinne,
+
Gheestelijck vol minne, vredelijck beclijft,
+
Dat u den Satan niet en ouerwinne,
+
Die van aenbeginne, sijn listen bedrijft,
+

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

Osee,6,6.
Mat.9,12
+
Mar.2.17
+
1.Cor.14,1
+
Colos.3,14
+
Ioan 6,37
+
Apoc.3,20
+
Ioan.13,8
+
Mat.9,17
+
marc.2,22
+
Luc.5,37.
+
Matt.11,28
+

+

Esai.25,6.
Apoc.17,6
+
1.Pet.1,8.
+
Ios.14,11.
+
Esa.40,30
+

+

Esai.55,2.
Esa.58,11.
+
Esa.61,10
+

+

Esai.25,9.
mat.22,2.
+
Ps.118,22
+
Esa.18,16
+
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Blijft sonder verflouwen // wel behouwen, reen+
Op den hoecksteen,
Anders in u bouwen // wilt betrouwen, geen.+
Noodich is een.

+

Luc.20,17.

+

Luc.10,41.

Coemt en ick sal u toonen hier
Op de wijse: Vrouw Moeder ick ben soo seer ontstelt.
COemt en ick sal u toonen hier+
De Bruyt des Lams seer goedertier,+
Want s'Lammekens vriendinne,+
Dat en is gheen Wolvinne
Wreedt ende fel // Maer ghelijckt wel+
Het Lammeken van sinne,+
Ootmoedich niet rebel.+
Maer wie is dan de Vrouwe stout,
Die haer beroemt seer menichfout
Van wijsheyt en veel weten,
Sy is hooghe gheseten,+
En gheeft haer uyt // Voor s'Heeren Bruyt,+
Haer Dienaers en Propheten+
[L]eeren stout ouerluyt.+
De Vrouwe die soo hooghe sweeft,
En t'aensien in de Weerelt heeft,+
Dat is de valsche leere,
[T'] Wijf Babel sonder eere,+
Die altijdt quelt // Lastert en schelt,+
[S']Lams Bruyt, en haer te keere+
Gaet met fortsich ghewelt.+
Maer hoe comt dat de suyuer maeght,+
Soo lijdtsaem is dat sy't verdraeght,
[H]oe en heeft sy gheen knechten
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+

Apoc.21.9
mat.10,16
+
Luc.10,3.
+

+

1.joan.1,7.
1.joan.2,6
+
1.Pe.2,21
+

+

Pro.9,14
Esai.47,8
+
Apoc.18,7
+
Apoc.2,2.
+

+

Pro.9,14

+

Zach.5,8.
mat.23,34
+
Apoc.17,6
+
Apoc.16,6
+
2.Cor.11,4
+
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Om oock voor haer te vechten,
Dat sy midts dien, Mocht zijn ontsien,
End ded' elck haer ten rechten
+
Voor s'Heeren Bruyt belien?
+
Sy en mach haer niet wreken soo,
+
Maer lijdtsaemheyt is haer van noo,
+
Sy en heeft hier blijfstede,
+
Rijck noch Krijchslieden mede,
+
Sachtmoedich tam, Volght sy het Lam,
In liefde, pays en vrede,
Op niemandt quaet noch gram.
+
Heeft hy ter Weerelt dan gheen macht?
+
Hoe soude sy hier zijn gheacht?
Is men een Schaep ter koye,
Men wordt den Wolf een proye:
Maer segt doch my, Hoe en heeft sy,
Wtwendich als de moye,
Niet vele cieraets vry?
+
Sy is een s'Conincx dochter, maer
Haer cieraet is inwendich claer,
+
Gulden zijn haer habijten,
+
Die nemmermeer en slijten:
+
Sy is seer schoon, Heerlijck ydoon,
Bouen s'Weerelts profijten
Acht sy des leuens Croon.

+

rom.12,19
Heb.10,36
+
Heb.13,14
+
joan.18,36
+
Ioan.6,15
+
mat.11,29
+

+

mat.10,16
Lud.10,3.

+

+

Psa.45,14

+

Cant.4,6.
Eph.5,27.
+
1.Cor.9.25
+

Een is noodich.

[Om niet te verliesen]
Op de wijse: Zijnder geen nieu-maren.
+

OM niet hier te verliesen
+

deu.30,19
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V meeste profijt,+
En staet niet nae't minste:+
Als kinderen doen,+
Die de meeste winste
Noch niet en bevroen.
Voor ghelt of rijckdommen
Zijn haer lief en weert,
Appelen en blommen:+
Maer wat elck begheert+
T'sal hem zijn ghegheuen,
T'zy goet ofte quaet,+
Want siet doot en leuen,
O Mensch, voor u staet.+
Voor u zijn gheleghen
In dit Aerdtsche dal,
Twee diuersche weghen,
D'een breet, d'ander smal:
Vreucht is in den wijden,
Lustich ende schoon,+
Maer naer dat verblijden
Is de doot den loon.+
Coninghen Princieren+
Gaen hier cloeck van moe,+
En willen oock stieren
Al het volck daer toe,
Om dat haer den nouwen+
Wegh is onbekent,+
Die vol druck en rouwen+
T'leuen heeft, aent ent.+
De Weerelt acht schande
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+

Ios.24,15.
Esai.7,16.
+
Syr.15,21
+

+

deut.11,26
Iere.21,8.

+

+

Syr.15,22

+

Mat.7,13

+

Rom.6,21 23.

+

mat.10,17
Mar.13,19
+
Ioan.16,2
+

+

4.Esd.7,7
Mat.7,14
+
Luc.13,22.
+
1.Cor.1,16
+
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Desen wegh te gaen:
Maer die met verstande
+
Doorreysen dees baen,
Die sullen gheluckich
Zijn, in s'Heeren dach,
+
Als de ander druckich
+
Sullen doen beclach.
+
Want al s'weerelts pooghen
+
En is anders niet,
Dan naer dat met ooghen
Den Mensch hier siet,
Wellust, rijckdom, eere,
Ongheduerich cort,
Aldus ghedoolt seere
Int verkiesen wort.
Want dees ijdel vruchten
+
Van den Aerdtschen boom,
+
Sullen henen vluchten
+
Ghelijck eenen droom:
+
Dat sy sullen spreken,
Waer is nu te mael
Den rijckdom gheweken
Met den pronck en prael,
+
Al nae ander saken
+
Gods kinderen wijs,
Verlanghen en haken
Naer hoogheren prijs,
En veel schoonder rijcke,
Sulck een croone daer
De Aerdtsche van slijcke
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+

Mich.6.9

+

Mal.4,2.
Sap.5,1.
+
Sap.5,3.
+
1.Ioan.2,16.
+

+

Iob,20,8.
Psa.73.20
+
Esai.29,7.
+
Sap.5,9.
+

+

Rom.8,22
1 Cor.9.25

+
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Al by en zijn maer.
Daer zijn roeckeloose
Die moetwillich fel
Nae volghen het boose:
Ander isser wel
Die nae ooren jocksel+
Verleydt henen treen,
Met Esaus kocksel+
Zijnde wel te vreen.+
Voor slot ick vermane
Elck wie singht oft hoort,
Arbeyt in te gane+
Door de enghe poort,+
Daer men stijf moet dringhen:
Want dit is ghewis
Bouen alle dinghen
Een ons noodich is.+

+

2.Tim.4,3

+

Gen.23.32
Heb.12,16

+

+

Mat.7.13
Luc.13,22.

+

+

Luc.10,41

[Schriftuere doet ons weten]
Op de wijse: De Nachtegael int wilde.
SChriftuere doet ons weten+
Dat het seer qualijck staet,+
Daer Rechters noch Propheten
En zijn, noch goeden raet,
Het volck wordt onghemeten+
Woest, wildt, en obstinaet.
Wy lesen, alsoo langhe
Iosua heeft gheleeft,+
Dat Israel soo stranghe+
Den Heere ghedient heeft,
Maer hebben met den ganghe
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+

Esai.3,1.
Pro.24,6.

+

+

Pro.29,18

+

Ios.24,31.
Iudic.7,2.

+
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+

Naer sijn doot seer ghesneeft.
Hoewel haer Godt verleende
Rechters, s'en wilden die
+
Niet hooren, als versteende
In haer afgoderije
Soo dat haer Godt vercleende
Onder haer wederpartije.
+
Debora sanck te deghen
Ten tijde van Barack,
Dat volck ginck cromme weghen:
Noch in haer Liedt sy sprack,
+
Eer ick quam opghesteghen,
+
Aen Boeren het ghebrack.
+
Boeren en Arbeyders
+
In s'Heeren oogst seer groot,
+
Herders onrechte weyders
Die uytdeelen s'Gheest broot,
Goe voorganghers en leyders
Behoeuen wy ter noot.
Christus lichaem en Kercke,
Nae Gods heylich opset,
+
Moet wassen als de stercke
Al in verliefde, met
Handreyckingh, nae den wercke,
Van elck bysonder let.
In dit gheestich beslauen
+
Zijn veel diensten eerbaer,
En oock diuersche gauen,
Maer eenen Heer is daer,
En eenen Gheest, te lauen
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+

Iud.2,11. ende 3,7.

+

Iud.2,18.

+

Iud.4,25

+

Iudi.5,7.
Mat.9,37
+
Luc.10,2.
+
joan.4,35.
+
Mat.24,43.
+

+

Eph.4,16.

+

Eph.4,16.

41
Dat lichaem Christi claer.+
Maar Satan seer verdrietich
En vertoorent, uyt nijdt,+
Vyerighe pijlen schichtich
In desen laetsten tijdt,
Soeckt te verderuen nietich
S'lichaems wasdom profijt.+
Hy die ten allen wijlen
Als Leeuw rondtom ons gaet,+
Schiet nu, als den subtijlen,
Met heymelijcken haet,
Oock onder ander pijlen
Met achterclap seer quaet.
Meest s'Heeren Dienaren
Die bouwen aen het huys,
Die soeckt hy te beswaren
En te maken confuys:
En die in de Wet waren+
Leden soo menich cruys.+
Moses wel van weerde,+
En Gods Prophete vry,+
Die't volcx welvaert begheerde,
En soo vyerich stondt by,
Daer en was op Aerde+
Gheen Mensch gheplaeght, als hy.
Ieremias met schande+
Brochte sijn daghen toe,
T'volck in den gantschen Lande+
Keef teghen hem: maer hoe
Nijdich met onverstande,
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+

Apo.12,17

+

Eph.6,16.

+

1.Pet.5,8.

+

Eph.6,16.

+

1.reg.19,11
Mat.5,12
+
deu.34,10
+
Exo.32,33
+

+

Nu.12,10.

+

Ier.20,18.

+

Iere.15,10
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Want sy waren hem moe.
Ten gaet niet alst behoorde
Daer men de liefde mist,
Men leefter in discoorde,
+
Want haet die verweckt twist,
En twist vele ghestoorde,
Gods vrede alsoo verquist.
+
Dus o Broeders manierich
Laet ons tot elcken keer
Onse Voorstanders vyerich
+
Lief hebben, veel te meer
Om haer werck, goedertierich
Dat sy doen in den Heer.
Want wat een vyerich poghen
Der Galaten men leest
Sy hadden uytghetoghen,
+
Hadt moghelijck gheweest,
Al voor Paulum, haer ooghen,
Wt liefde die gheneest.
Want soo wy nu doen suchten
Ons Ackerlieden, welck
+
Sullen dan zijn haer vruchten
Te ghenieten voor elck,
Dus Herders mochten duchten
+
Voor onse bitter melck.
Voor strijdt soudije ontfanghen
Ondanck, smaet en verdriet,
Wie soud' nae sulcx verlanghen?
O Broeders, dit insiet,
Schickt nae Gods woordt u ganghen,
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+

Ier.20,13.

+

Pro.16,12

+

1.thes.5,12

+

Gal.4,14.

+

1.Cor.9,7.

+

1.Cor.9,7.
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End' en verachtse niet.+
Dobbel eere gheuen
Laet ons, en volghen naer
Ons voorganghers verheuen+
Ons onderwerpen haer,
En vreedsaem met haer leuen,
Elck neem hem hier in waer.
En laet ons haer niet maken
Suchtich, onwillich, mat,+
Maer dat sy vreuchdich waken
Ouer ons zielen, dat
Wy soo t'samen gheraken
In Gods Rijck ende stadt.

+

1.tim.5,19

+

Heb.13,17.

+

Heb.13,17.

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
Op de wijse: O schoonste bouen alle kinderen der Menschen, etc.
ROcken van vellen dat waren de habijten+
Van ons Voorouders int Paradijs,
Dit diende henlieden al meer tot verwijten,
Dan tot haren roem, glory, lof ende prijs.+
Want dat wy nu oock cleederen behoeuen,
Is door de zonde ghecomen by,
T'mach ons wel min verheugen dan bedroeuen,
Als wy recht bedencken wat die oorsake zy.
Als wy d'oorsake wel begronden,
Draghen wy niet als een schandich cieraet
Daghelijcx t'ghedenck teecken der zonden,
Tot bewijs van onser voorouderen misdaet.
Wat willen wy dan proncken ofte pralen,+
Oft hebben lust in cleederen jent,
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+

Gen.3,21.

+

Syr.40,16

+

Syr.10,11.

44
+

Aen stof en asschen, den hooghen moedt laet dalen,
Want de mensch en is maer schandich slijck
+
Soo wie de rechte vreese des Heeren
Heeft, en hem seluen wel gade slaet,
+
Hy sal hem wel anders te cleeden leeren
Dan de weerelt, die al int quade staet.
Iacob heeft door de vreese Gods geboden
Sijn huysghesin, dat sy wech souden doen,
+
Ende haer reynigen van de vreemde Goden
En veranderen haer cleederen fatsoen.
Terstont sy alle haer Afgoden gauen,
Trocken van haer ooren die spanselen rondt,
+
Dese ginck Iacob wech doen en begrauen
Onder een Eycke, die by Sichem stondt.
+
Al moeste Hester draghen van goude
Costelijck cieraet, de wijse vrouwe cloeck,
Die sprac, o Heer, ghy weet dat ic dit houde
Als oft maer en waer, eenen onreynen doeck.
+
Al ginck haer Iudith wasschen en saluen
+
Vercieren met schoon cleederen propijs,
T'en geschiedde niet van dertelheyts haluen,
Maer om vermeerderen des Heeren prijs.
+
Costelijcke saluen, cleederen en croonen
+
Hadden in de Wet een gheestelijck bediet,
+
Niemant en mach hem daer me nu verrschoonen
+
Als men de woorden Petri wel insiet.
+
De Vrouwen en sullen haer niet vercieren
Wtwendich met cleederen oft gout,
Maer met eenen geest stil ende goedertieren
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+

Gen.3,19.

+

gen.19,28.

+

Pro.28,5.

+

Gen.35,2.

+

Gen.35,4.

+

2 Hest.3,16

+

Iude.10,2
Iud.16,10

+

+

Exo.30,26.
Levit.8,10.
+
Psal.133,8
+
1.joan.2,27.
+
1.Pet.3,3.
+
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Inwendich, voor God costelijc menichfout.
Desseluen van ghelijcken ooc ghy mannen
Woont met verstandt, segt hy, by haer,+
Een Christelijc man, int huwelijc gespannen,+
Moet wesen een voorbeelt sijnen wijf eerbaer.
Nae dien den man de wijsheyt is bevolen
Te dragen by't vrouwelijck vaetken kranck,+
Soo moet hy haer voorgaen sonder verdolen,
Gelijck Christus zijn gemeente wees den ganc.
Dus cleederen tot cieragie aentrecken,+
En can gheen heylighen voeghen, wel+
Hebben wy slechs om voeden, en om decken,
Seyt Paulus, laet ons ons ghenoegen, snel.
In pelsen en in Geyten vellen
Ginghen de Heylighen excellent,+
Sy en waren niet des Weerelts ghesellen,+
Want de Weerelt was haer onweerdich bekent.
Van Elias cleedinghe wy lesen+
Een rouwe huyt droech hy aent lijf,+
Ioannes de Dooper van Christo ghepresen,+
Sober en ootmoedich was al sijn bedrijf.+
Siet die in heerlijcke cleederen sachtich,+
End' in wellusten leuen coen,
Die zijn in de Houen der Coningen machtich,+
Siet oft de Christenen soo moghen doen.
Christus had eenen rock die al van bouen
Tot onder ghewrocht was sonder naet,+
Den Heer, wien alle tonghen moeten louen,
Men leest niet dat hy droech costelijc cieraet.
Herodes in schoon cleederen gheseten,+

+

1.Pet.3,7.
1.Tim.2,9

+

+

1.Pet.3,7.

+

Syr.29.28
1.Tim.6,8

+

+

4.Reg.1,10
Heb.11,37

+

+

4.Reg.1,10
Mat.11,9
+
Mat.3,4.
+
Marc.1,6
+
Mat.11,8
+

+

Luce,7,25.

+

joan.19,28

+

Act.12,21.
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+

Op d'eere Gods en heeft hy niet gheschaft,
Hy was terstont van de wormen ghegeten,
+
Sijn hooveerdich wesen was van Godt ghestraft.
+
Gods genade, na des Apostels woorden,
Leert ons sober en matelijck te zijn,
Laet ons dan mijden ouervloet in boorden
Van zijde, fluweel, en groote lobben fijn.
Gheen hypocrijtich wesen ick en prijse,
Oft hem te cleeden vreemdt ende verkeert,
Maer dat men sal dragen na des lants wijse,
+
Een tamelijck cleet, so de Schriftuere leert.
Wat die Godtsalicheyt door goede wercken
Bewijsen, voor cleedinghe betaemt,
+
Door de vreese Gods latet ons wel bemercken,
Dat ons te recht de weerelt niet en blaemt.
Maer bouen al, O broeders, wilt beschermen,
Den inwendigen Mensche, en so Paulus seyt,
+
Treckt u seluen aen een hertelijck ontfermen
+
Vriendelijckheyt ende ootmoedicheyt.
Sachtmoedicheyt, verduldicheyt ooc mede,
En bouen al tot eenen gordel bandt,
+
De liefde, daer toe den Goddelijcken vrede
+
Moet behouden int herte de ouerhandt.
+
Die dus ghecleedt sullen zijn bevonden,
+
En werden in s'Heeren toecomste niet naect,
+
Het sterffelijck wesen sal al zijn verslonden,
+
Haer lichamen sullen heerlijck zijn gemaeckt.
+

Een is noodich.
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+

Ios.7.19.
joan.9,24
+
2.mac.9.9
+
Tit.2,12.
+

+

1.Tim.2,9

+

1.tim.2,10

+

Col.3,12.
Ephes.4,1

+

+

Col.3,16.
joan.13,34
+
Ephes.5,2.
+
2.Cor.5,3.
+
mat.22,11.
+
mat.13,43
Phil.3,21
+
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Een nieu Liedt,
nae de wijse: Bedruckt herteken, wat moet, etc.
DEn tijdt van gratien // Is in saysoene,+
Om goet te doene // O broeders ghy+
[I]n recreatien // Weest niet te coene,+
[A]vondt noch noene // wanneer dat zy.
Maer houdt u matelijck // In alle dingen,+
[I]s oock ons singhen // om s'vleeschs iolijt,
[Yd]el onbatelijck // Sal ons ontspringhen,+
[D]en sonderlinghen, dierbaren tijt.+
Gods liberalicheyt // Die wy betrapen,+
[La]et niet verslapen, tis nu nae wensch,+
[D]en dach der salicheyt // Doet aen voor wapen+
[N]ae Godt geschapen, den nieuwen mensch.+
Mijdt s'vlees begeeringe // suypen en brassen+
[E]n wilt niet tassen, op't herte swaer,+
[S]orghe der neeringhe // Maer lieuer passen+
[In] als te wassen, aent Hooft eerbaer.+
T'herte te sterckene //Gheestelijcker wijse,+
[B]roeders ick prijse, met Paulum, jae+
[Al]hier te werckene // Eeuwighe spijse,+
[D]atmen verrijse, in Gods ghenae.+
Gods Rijck vol weerdicheyt //+
[s']Lams Bruylofts feeste,
[En] is ten keeste, spijse noch dranck,
[M]aer t'is rechtveerdicheyt //
[En] vrede, die meeste
[Vr]eucht in den gheeste, nae s'Heeren danck.
Dus laet ons blijdelijck //+
[Hi]er vreucht aencleuen,+

+

Esai.49.8
2.Cor.6,2.
+
Gal.6,12.
+

+

Eccl.7,18.

+

Syr.43,40
2.Pet.1,6.
+
rom.13,11.
+
Eph.5,14.
+
1.Thes.5,6
+
2.Cor.6,2.
+
rom.13,12.
+
Colos.3,8.
+
Gal.5,16.
+
1.Pet.2,11
+
Luc.21,31.
+
Eph.4,15.
+
Heb.13,9.
+
Ioan.6,27
+
rom.14,17
+

+

Phil.4,4.
1.Thes.5,6

+
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+

Met vrees' en beuen, als David seyt:
Dat wy niet ijdelijc, Van't vleesch gedreuen,
Ons en begheuen, in dertelheyt.
+
T'vlees apetijtelijc // Lust nae sijn vruchten
+
Lachen om cluchten, en ydel cout,
+
Maer meer profijtelijc // Is treuren suchten,
+
Dus laet ons duchten, en niet zijn stout.
Want t'leven doodich is, nae Paulus leere.
+
Wie ter oneere, wellust bedrijft,
+
Tot een dat noodich is
Elck neerstich keere,
Broeders den Heere, bevolen blijft.

+

Psal.2,11.

+

Rom.7.23
Gal.5,17.
+
Eccl.7,4
+
Rom.11,20.
+

+

1.Tim.5,6
Luc.10,41.

+

Van den lof des Euangeliums,
nae de wijse: Wy vry saluteren, etc.
+

LAet ons verjolijsen
Int woordt Christi playsant
+
T'Euangelium vermaert,
+
Een broot om te spijsen
+
Ons ghemoedt en verstant,
Onser zielen welvaert,
+
Want waer ons niet ghebleuen // zaet
Ghelijck als daer gheschreuen // staet
Wy waren ouer lanck
Vergaen als Sodoma,
Maer eeuwich lof en danck
Zy Godt van sijn ghenae,
+
Dat hy nae Christus aert
+
Ons weder heeft ghebaert,
+
Al door het woordt der waerheyt // bloot,
+
En ons sinnen verclaert
+
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+

Deut.8,3.
Sap.16.26
+
Eccle.15,8
+
Mat.4,4
+
Luce,4,4.
+

+

Rom.9,29.

+

Ioan.1,12
1.Pet.1,23
+
Iac.1,18.
+
2.Cor.3,18
+
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Met een wonderlijcke claerheyt // groot.
Van Zion de schoone+
Wet der vrijheyt volmaeckt,+
[Q]uam openbaer int pleyn,+
En dat woordt ydoone+
Dat haer vercondicht naeckt+
Die versoeninghe reyn,+
[I]n Ierusalem stede // nam
Beginsel, en vol vrede // quam
[T']Euangely des Rijcx
[G]hepredickt ouer al,+
[N]oyt rijckdom desghelijcx
[H]ier in dit Aerdtsche dal,
[S]ulck een blijde rappoort
[E]n was hier noyt ghehoort
[V]an't Hemelrijck verheuen // soet
[Al]s nu is door dit woordt
[D]at ons al vreucht aencleuen // doet
Godt, door de Propheten,+
[S]prack voortijdts menichmael
[M]aer door den Sone vroet
[H]eeft hy ons doen weten
[Sij]nen raet generael.+
[En] dien bewesen goet+
[M]et wonderlijcke daden // fijn+
[T']dierbaer Euangely
[Va]n groot auhoriteyt,
[D]aer door noodt hy elck vry+
[D']eeuwighe salicheyt,
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+

Psal.50,2.
Esai.2,3.
+
Mic.47,2
+
act.1,8
+
Luc.24,40
+
2.Cor.5,18 ende 13,38.
+

+

Psal.19,5.

+

Hebr.1,1.

+

mar.16,20
Act.4,3.
+
Hebr.2,4.
+

+

Rom.2,4.
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+

Die deur is nu ontdaen,
Die wijs is, mach in gaen,
Om met de dwase bende, niet
T'aenhooren sulck vermaen:
Van hier, ghy onbekende, vliet.
+
Dat daer was versweghen
+
Van des Weerelts begin
+
Heeft Godt ghemaeckt bekent,
+
Om ons te beweghen
Ten Hemelrijck in,
Door't Euangely jent,
+
Van Godt ons een bequaeme, cracht,
+
Dus die op s'Heeren Name, wacht,
En onder t'soet bedwanck
Des Euangelijs zijt,
Wandelt der liefden ganck
In de waerheyt altijt,
+
Niemandt op desen pat
En zy creupel noch mat,
+
Ons Salichmakers leere, wy
Moeten vercieren dat,
Ons doen al t'sijner eere, zy.
Den Prince eerweerdich
Christus, sal comen saen
+
En sonder langh' uytstel
+
Oordeelen rechtveerdich,
Iae vyervlammich verslaen
Sijn vyanden rebel,
Die in alle manieren, daer
+
Niet en laten regieren, haer,

+

1.Pet.3,5.

+

Ephe.3,9.
Col.1,26.
+
Ephes.3,9
+
Col.1,20.
+

+

Rom.1,16
1.Cor.1,16

+

+

Heb.12,13

+

Tit.2,10.

+

2.Thess.1.
mat.22,7.

+

+

Luc.19.27

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

51
Onder dat licht last+
Van't Euangelium,
Dus Broeders laet ons vast+
Houden der hopen roem,+
Al comt oordeel of cruys
Nu ouer s'Heeren huys,
Niet om dit lichaem doodich, vreest,
Mijdt sorghuuldich abuys,
Want Een dinck is ons noodich, meest.+

+

mat.11,30.

+

Hebr.3,6.
1.Pe.4,17

+

+

Luce,10.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Francisnare, wie hevet u ghedaen.
O Christen leden
Verstroyt breet ende wijt,+
[G]hy die in vreden+
[V]an Godt gheroepen zijt,+
[Al] ist, dat twist, oprijst, bewijst+
[E]en Christen aerdt altijt.+
Die u wil spreken+
[O]ft yet aenbringhen wilt,+
[V]an die ghebreken+
[S]ijns Naesten, desen stilt,+
[S]egt maer, recht gaet, spreect dien, misschien+
[V]eel in de sake schilt.+
Handelt by orden+
[D]ie u Schriftuere leert,+
[Al]soo mach worden+
[E]en dinck te recht ghekeert,+
[D]aer by, elck vry, int licht, hem sticht,+
[E]n Gods naem wordt gheeert.+
Maer lust om kijuen
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+

Rom.12,1.
1.cor.12,12
+
1.Pet.1,1.
+
1.Cor.7,15
+
Mat.18,7
+
2.Pet.1,9.
+
Pro.25,23
+
Syr.19,9.
+
Syr.32,19
+
Levi.19,17
+
mat.28,20
+
mat.28,20
+
mat.18,15.
+
1.Cor.5,10
+
2.Thes.3,6
+
Tit.5,10.
+
Gal.3,6.
+
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+

Is gheenen Christen aert,
Die sulcx bedrijuen
+
Zijn uyt Godt niet ghebaert:
Waer nijdt, oft strijdt, is, daer, is swaer,
+
De boosheyt onghespaert.
+
Want dien gheest rustich
+
Die de Christenen leyt,
En is niet lustich
+
Tot haet of toornicheyt,
Maer heeft, en gheeft, al seer, veel meer
Ghenade, soo Schrift seyt.
+
Hierom wilt mercken
Op die hier achten cleyn
Discoort te wercken
+
Neffens de leere reyn,
+
Afsnijdt, en mijdt, sulck suer, en stuer
+
Onsuyuer deech ghemeyn.
+
Wilt vyerich passen
+
Op Gods gheboden soet,
+
Soo sal dan wassen
+
Ghelijck een watervloet,
+
Den vre, hier me, sal zijn oock dijn
Gherechticheyt, vol spoet.
Oorlof eendrachtich
Christen ghesinde wel,
+
Godt laet u crachtich
Satan verwinnen snel,
+
Op dat, de stadt, beclijft, en blijft,
Die lijdt veel aenstoots fel.
+

Een is noodich.
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+

1.Tim.6,5
1.Cor.3,3.
+
Gal.5,20.
+

+

Iac.3,10.
Rom.8.26
+
Gal.5,16.
+

+

Iac.4,5.

+

Rom.16,16

+

2.Pet.2,2.
Mat.18,8
+
marc.9,42
+
1.Cor.5,6.
+
Deut.28,1
+
Levit.26,1
+
Deu.11,27
+
Esa.48.18
+

+

Rom.16,19

+

Apoc.20,7
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Een nieu Liedt,
nae de wijse: Ick roep u Hemelschen Vader aen.
NEbucadnesar triumphant+
Tot Ninive regeerde,+
Holophernem sijn Hoofman sandt+
Hy uyt, in menich landt,
Die gheweldigher handt
Veel Steden destrueerde.
Met cranssen, danssen, en vrolijck spel,+
Quamen Holophernem teghen,
Veel Princen ende Nacien snel,
Maer door alsulck voorstel
Mochten sy sijn herte fel
Tot ghenade niet beweghen.
Hy en spaerde Stadt, Tempel, noch Slot,+
Noch Afgoden by desen,
Het was Nebucadnesars ghebot,
Die als hooveerdich sot,
Selve wild' een Godt
Duer al zijn ghepresen.
T'volck Israels heeft dat gherucht+
Int landt Iuda beseuen,
Sy hebben voor Ierusalem gheducht,
Om den Tempel ghesucht,
Tot Godt haren toevlucht
Haer stemmen opgheheuen.
Sy hebben haer vaste plaetsen bestelt+
Op de berghen gheleghen,
Om wederstaen dat groot ghewelt,
Maer als dit was vertelt
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+

Iudit.1,5.
Ioan.1,2.
+
Iudit.2,1.
+

+

Iudit.3,6

+

Iudit.3,7.

+

Iudit.4,1.

+

Iudit.4,3

54
Holophernes den Helt
Is toornich bedeghen.
+
Hy riep sijn Capiteynen vry,
En sprack met haer in rade,
Wat volck is dit, wat Coninck hebben sy?
En hoe macht comen by
Dat sy als ander, my
Niet en bidden om ghenade.
+
Achior Capiteyn vermaert
Ouer de Ammonijten,
Heeft hem de rechte waerheyt verclaert,
Hoe Godt dit volck bewaert,
Wanneer sy onbeswaert
In sijn ghebodt haer quijten.
+
Dus soo dit volck in zonden leeft,
Sprack hy, ghewis in handen
Henlieden haren Godt, u gheeft,
Maer soo't vry onghesneeft
Hem ghehoorsaem aencleeft,
Wy comen al tot schanden.
+
De Hooftmannen verstoorden al,
+
Soo Holophernes dede,
Achior hy te leyden beual
By Israels ghetal,
Segghende: siet ick sal
V daer doen steruen mede.
+
Met handen en voeten ick verstae,
Werdt Achior ghehanghen,
Maer d'Israeliten daer na
Brochten hem sonder scha
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+

Iudit.5,2.

+

Iudit.5,5.

+

Iudi.5,25

+

Iud.5,26.
Gal.6,1.

+

+

Iudit.6,9
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Binnen Bethulia,
Daer werdt hy wel ontfanghen.
Seer gruwelijck werdt daer beleyt+
Die Stadt aen alle zijden,
Israel tot den Heere schreyt
Om sijn barmherticheyt,
Met asschen opt hooft ghespreyt,
En rusten haer om strijden.
Holofernes de Stadt benam+
Haer fonteynen ghemeene,
Al t'volck door noot tot Osiam
En tot de Oudtste quam,
Benout, ontstelt, en gram,
Met seer grooten gheweene.
Osias heeft tranen ghestort,+
En sprack: Broeders verheuen,
Soo ons binnen vijf daghen cort,
Niet gheholpen en wort,
De Stadt, om datter schort,
Die willen wy opgheuen.
Iudith een schoon Wedu eerbaer,+
Om dat men Godt dus terghde,
Vermaende die Ouders aldaer,
En sprack, sy had in haer
Wat voorghenomen: maer
Den sin sy elck verberghde.
Met asschen (ligghende in den sack)+
Ginck sy haer hooft bestroyen,
[T]'ghebedt sy tot den Heere sprack,
[D]aer nae ter Stadt uyt track,
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+

Iudit.7,1.

+

Iudit.7,9

+

Iud.7,24

+

Iud.8,9.

+

Iudit.9,1
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Met al wat haer ghebrack,
Ghecleedt niet om vermoyen.
Voor Holophernem s'morghens vroech
Bracht men haer in de Tente,
+
Sy sprack gheheel nae fijn ghevoech,
T'hert hem inwendich loech,
Als hy sijn ooghen sloech
+
Op die schoon' excellente.
+
Sy hiel haer van sijn spijse net,
+
En vandt voor hem ghenade,
+
Hy ordineerde voor een wet,
Dat sy mocht haer ghebet
Gaen doen, sonder belet,
Buyten t'Legher vroech en spade.
Den vierden dach een avontmael schanc
+
Hy sijn Heeren principale,
+
Iudith verciert quam nae sijnen danck,
+
Sijn herte hem ontspranck,
+
Dat hy hem droncken dranck
+
Al door der liefden strale.
+
Doen 't nu was late in der nacht,
Lieten sy haer alleene,
+
Daer Holophernes lach en sliep versmacht
Sy badt den Heer om cracht,
+
Daer buyten hielt de wacht
Abra, haer maerte reene.
+
Met een zweerdt dat daer hinck ghereet
+
Gaf sy hem daer twee slaghen
In sijnen hals, met moede wreet,
Sy voort sijn hooft afsneet,
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+

Iud.11,4.

+

Iud.12,2.
Gen.43,31
+
Dan.1,8.
+
Tob.1,11.
+

+

Iud.12,14
Syr.9.9.
+
Iud.12,19
+
Iud.13,1.
+
Gen.9.21.
+
1.Reg.25,26.
+

+

3.Esd.3,18

+

Iud.17,9.

+

1.Reg.17,5
1.Mach.7,47.

+
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Nam oock sijn bedde cleet,
Sy hebbent me ghedraghen.
Iudith snel met haer maerte tradt,+
Als ten ghebede gaende,
Ghelijck sy was ghewoone dat,
En quam binnen de stadt
Dit eerbaer suyuer vat,
Godt te louen vermaende.
Tot Iudith liep't al Wijf en Man,+
Daer was veel lichts ontsteken,
Sy toonde t'hooft van den Tyran,+
Lof Godt die helpen can,
Heeft sy ghesproken dan,
Ghetoont die bedde-deken.
Een groote vreuchde wert daer beschooft,+
T'hooft stack op de muragie,+
Sy vielen op den vyanden verdooft,+
Wiens moedt al was berooft,
Als sy vonden onthooft+
Haer meeste personnagie.
Met Trompetten en groot gheluyt+
Heeft Israel verdreuen
Al sijn vyanden ten lande uyt:
Doe deelden sy den buyt,+
Iudith tot een besluyt
Werdt grootelijcx verheuen.+
Oorlof Broeders houdt goede wacht+
Al in die stadt des Heeren,
Want Satan gaet dach ende nacht
Rondtom met sijn heyrcracht,
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+

Iud.13,12

+

Iud.13,15

+

2.Mac.15,32.

+

Iud.14,6.
1.reg.31,10
+
1.Mach.7,47
+

+

1.Mach.15,35.

+

Iud.15,3.

+

Iud.15,7.

+

Apoc.29.7
Iob,1,7.

+
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Sijn pijlen, met eendracht,
+
Wil door't gheloof afkeeren.
+

Eph.6,16.

Een is noodich.

Een Liedt van Esther.
Op de wijse: Entre Paris & Roüan, il y a trois marchands.
+

AHasueros een seer groot
Coninck zijnde, gheboot
Hondert twintich Rijcken
Seuen van ghelijcken,
Liet in een maeltijt bloot
Sijn macht en rijckdom blijcken.
+
Dees groote maeltijdt die hy schanck
Duerde veel daghen lanck
Van Heeren en ghessinne,
Den Coninck vol minne
Blijde door den dranck,
Sant om de Coninginne.
+
Dat sy verciert met de croon
Aldaer quame ten toon,
Seuen Camerlinghen
Te vergheefs uytginghen,
Want Vasthi wonder schoon,
Weygherde dese dinghen
+
Den Coninck toornich en gram,
Vorsten te rade nam,
Van Perssen en Meden
T'besluyt dat sy deden
Ouer de Vrouwen quam
In sijn Landen en Steden.
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+

1.Hest.1,1.

+

1.Hest.1,5.

+

1.Hest.1,11

+

1.Hest.1,13
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Wt den raet van Menuchan+
Een stercke Wet began,
Dat de Vrouwen souden
Haer Mans in eeren houden,
In elck huys soud' elck Man+
Als ouerhooft verbouden.+
Vasthi haer plaetse verloos+
Om haer weygheren boos,
S'Conincx Landen deure
Wt al der Maeghden fleure
De Coninck doe vercoos
Die schoone Esther veure.
Sy was een Iodinne jent,+
Mardachai bekent,
Die was haer opvoeder,
Momboir en behoeder,
Die een soon excellent
Was van haers Vaders broeder.
Desen liet door haer verstaen,+
Datter twee wilden slaen
Den Coninck verheuen,
Sy werden aent leuen
Ghestraft, en dit werdt saen
In Cronijcke gheschreuen.
Een Vorst Haman vercreegh dat+
Hem elck eerd' en aenbat,
Van des Conincx weghen,
Het stondt Mardachai teghen,
Die sonder opstaen sat,
Dat werdt ouerghedreghen.
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+

1.Hest.22,23.

+

Gen.3,16.
1.tim.2,18
+
1.Hest.1,20
+

+

1.Hest.2,6

+

1.Hest.2,21

+

1.Hest.3,2
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+

Haman hooveerdich verstoort,
Als hy dit heeft verhoort,
Al t'Ioodsche gheslachte
Te vernielen dachte,
Op dat men in den moort
Mardachai ombrachte.
+
Hy creech des Conincx consent,
Zeghel en mandament,
Op eenen vercoren
Dach, te doen verloren,
Int Rijck verr' en ontrent
Alle Ioden gheboren.
+
Droefheyt hadde Israel
Ghelijckt reden was wel,
Hamas was gheseten
Droncke vol vermeten,
Mardachai heeft snel
Oock dit verdriet gheweten.
+
Gheboden was oock een dinck
Wie tot den Coninck ginck
Dat hy steruen soude,
Ten waer dat van goude
Sijn Scepter, den Coninck
Te hemwaert strecken woude.
+
Nochtans Esther is ghegaen
Nae Mardachai vermaen,
Den Coninck bin der zalen
Liet sijnen Cepter dalen,
Sy heeft voor voor hem ontfaen
Ghenade sonder falen.
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+

1.Hest.3,4

+

1.Hest.3,10

+

1.Hest.4,3

+

1.Hest.4,11

+

1.Hest.4,10
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Esther Coningin eerweert,+
Wat ist dat ghy begeert,
De helft mijns Rijcx verheuen
Wilt ghy't, men salt u gheuen?
Sprack den Coninck expeert,
En Esther daer beneuen.
Heb ick nu ghenade vry,+
Soo dat den Coninck my
Wilt gheuen mijn bede,
Hy ende Haman mede
Come op morghen by
My, ter maeltijdt met vrede.
Haman trock vrolijck nae huys,+
Maer het was hem een cruys
Te sien Mardachai sitten,
Doende sijn oude vitten,
T'huys quam hy, hem confuys
Beraden, met der hitten.
Eenen boom hy rechten liet,+
Vijftich ellen lanck, siet,
En hadde groot verlanghen
Daer aen te laten hanghen
Mardachai: maer niet
En ist alsoo verganghen.
Den Coninck cost in die nacht+
Niet slapen: dus bedacht,
Liet lesen verscheyden
Historien: die seyden
Hoe Mardachai aenbracht
Twee die op hem toeleyden.
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+

1.Hest.5,3.

+

1.Hest.5,7

+

1.Hest.5,9

+

1.Hest.5,14.

+

1.Hest.6,11
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+

Als nu den Coninck verstont,
Dat Mardachai ghegont
Gheen eer en was voor desen,
Op dat hem waer bewesen
Eere, sijn knapen sont
Om Haman vroech gheresen.
Die was comen om bevel,
+
Den Man te hanghen snel,
Den Coninck ginck t'woordt keeren
Tot Haman, wilt ons leeren
Een Man toemaken wel,
Die de Coninck wil eeren.
Haman dacht, ick ben den Man
+
Die men wilt eeren dan,
De cleederen, de croone,
En t'Peerdt des Conincx schoone,
Sprack hy in dat ghespan,
Behoeft sulck man te loone.
+
Haman moest sonder delay
Gaen cleeden Mardachai,
T'peerdt leyden en crijieren,
Men sal aldus vercieren
En eeren den Man fraey
Die den Coninck wil vieren.
+
Haman ginck en ded' alsoo,
Hoewel van herten noo,
Van quaetheyt mocht hy swellen,
En t'huys quam hy vertellen
Sijn avontuere snoo,
Hem in den rouwe stellen.
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+

1.Hest.6,3

+

1.Hest.5,4

+

1.Hest.6,6

+

1.Hest.6,10

+

1.Hest.6,11
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Maer hy moest gaen subijt+
[Tot] Esther ter maeltijt,
[De]n Coninck van wijne
[Vr]olijck sprack ten fijne:
[Est]her begeerich zijt,
[W]at ghy wilt dat werdt dijne.
Esther doe badt en versocht,+
[Dat] sy en haer volck mocht
[Ten l]ijue blijuen:
[W]ant wy zijn als katijuen
[Te] samen al vercocht,
[Da]t men ons soud' ontlijuen.
Den Coninck die vraeghde: wie+
[Is] soo stout: waer is die
[Alsu]lcx heeft in den sinne:
[Doe] sprack de Coninginne,
[Die] vyandt en partije
[Is] Haman, vol onminne.
Haman werdt gheheel ontstelt,
[Als]o de Schrift vertelt,
[Den] boom in sijn huys staende,
[Daer] hy een ander waende+
[Aen] te hebben ghequelt,+
[Daer] was hy aen vergaende.+
[H]y werdt ghehanghen als een dief,+
[Maer] den Coninck verhief
[Ma]rdachai den Iode,
[En] gaf t'sijnen ghebode
[Den] zeghel, eenen brief
[Te m]aken op sijn mode.
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+

1.Hest.6,13

+

1.Herst.2,3

+

1.Hest.7,9

+

Dan.6,24
Sus.1,62.
+
Eccl.28,2.
+
1.Hest.7,10
+

64
Den Ioden werdt groot jolijt
Ouer al breet en wijt,
+
Den dach doe sy verwachten
+
In haer bloet te versmachten,
+
Doe werden sy verblijt
Met al haer gheslachten.
+
Haer vyanden ouer al
Brachten sy in den val,
Hier aen zijn te mercken
Des Heeren wonder wercken,
+
Al die hem vreesen, sal
Hy bystaen en verstercken.

+

1.Hest.3,13
1.Hest.8,12
+
1.Hest.8,17
+

+

1.Hest.9,2

+

Psal.34,8

Een is noodich.

[O Broeders, u vermanen wy]
Op de wijse: Ghy die niet meer int vleesch en zijt. 2.Cor.6,1.
+

O Broeders, u vermanen wy
Als medehelpers ghy,
+
Dat niet vergheefs en zy
+
Aen u Gods groote ghenade,
In den aenghenamen tijdt, hy
V heeft verlost, en by
Ghestaen, als dat ghy vry
Zijt, van der zonden schade,
En siet, t'is nu den dach
Dat men salich worden mach,
Iae daer toe seer bequaeme
Eenen tijdt aenghename.
+
Maer, Broeders, en laet ons niemant
Erghernis gheuen: want
+
Onsen Gods-dienst playsant

+

2.Cor.6,1.

+

Heb.12.15
Esa.49,8.

+

+

2.Mach.6,24.

+

rom.14,13

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

65
[M]ocht men daer door misprijsen,+
[Hi]erom laet ons nae s'Gheests verstant,
[W]at wy nemen ter hant,
[O]ns wel aen elcken cant,+
[Al]s dienaers Gods bewijsen+
[M]et verduldicheyt groot,+
[In] droefheyt en in noot,+
[In] angsten en in slaghen,
[Gh]evanghenissen oock verdraghen.
Laet ons bewijsen alle bescheyt,
[In] oproer en arbeyt,
[W]aken, vasten, cuysheyt,
[Ken]nis, lanckmoedich wesen,
[Vr]iendelijck zijn elcken bereyt,+
[Al] in den Gheest planteyt,+
[D]ie men recht heylich seyt:
[En] in liefde ghepresen
[O]ngheveynsdelijck gaen voort,
[Al] in der waerheyts woort,
[E]n in de cracht divijne
[D]ie God hier gheeft de sijne.
Door wapens der gherechticheyt claer,+
[T]er rechter handt oock daer+
[T]er slincker handt hier naer,+
[D]oor eer, doorschande, ende
[D]oor goet en quaet gherucht eenpaer,+
[Al]s die verleyders: maer+
[N]ochtans bevonden waer,
[G]herekent onbekende,
Nochtans bekende fijn,
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+

1.cor.10,32

+

2.Cor.7.4.
1.Cor.4,1.
+
2.Cor.3,6.
+
2.Pet.1,5.
+

+

Rom.12.9
1.Cor.13.4

+

+

2.Cor.6.7.
2.Cor.10.4
+
Eph.6.13.
+

+

Ioan.7.12
2.Cor.6.8.

+
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Als die gheacht oock zijn
Altijdts in s'doodts aencleuen,
Hoewel wy nochtans leuen.
+
Als ghecastijde met verdriet,
+
Nochtans ghedoodet niet:
Als volck dat treurich siet,
+
Nochtans altijdt verblijden:
+
Een arm hoopken hier bespiet,
Daer nochtans door gheschiet,
Rijckdom nae recht bediet,
Aen velen t'allen tijden,
Wy zijn gheacht, als dat
Wy niet en hebben wat,
+
Nochtans wordt, soo wy weten,
Alle dinck van ons beseten.

+

2.Cor.6,10
Sap.3,1.

+

+

Phil.4,4.
1.thes.5,16

+

+

1.Cor.3,21

Een is noodich.

Een ander,
nae de wijse: Ist niet een plage groot, Dat elck ghelaghe noot.
LOf met jolijt]
Zy Godt ghebenedijt,
Die onder het bevrijt
+
Sijns Dienaressen zweert,
+
Tot s'gheests profijt
Nu gheeft den vrijen tijt,
Die sijn kinders met vlijt
Dickwils hebben begheert,
Maer haren steert
+
Steeckt hier de Slangh' onweert,
+
Op dat verteert
Al s'gheest eenicheyt, maer
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+

Rom.13,4
1.Tim.2,2

+

+

rom.12,10
Ephes.4,3

+
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[N]oodich te mercken, ist
Op die daer werken, twist,
En te scheyden van haer.+
Anders t'ghebeurt+
[H]et soete wordt versuert,+
[E]n het reyne besmuert,+
[S]oo wie dat twist begint,+
[I]s ghenatuert+
[A]ls die den dam opschuert,
[E]n maeckt dat menich truert
[D]ie vreuchdich was ghesint:
[H]aer woordt verslint
[G]helijck den kancker int+
[L]ichaem, ende verwint
[T]ot een verderuen swaer:
[N]oodigh te mercken, ist,
[O]p die daer wercken, twist,
[E]n te scheyden van haer.
Hoe quaet, sijn daet
[I]s, hy niet en verstaet,
[D]ie twist aenrichten gaet+
[T]usschen de Broederschap,+
[W]t twist en haet+
[S]pruyt allerhande quaet,+
[O] Broeders delicaet,
[M]ijdt alle quaet gheclap,+
[D]oor desen trap, Vallender vele stap
[In] der liefden stap,+
[Te] jaghen vrede naer:+
[N]oodich te mercken, ist,+
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+

rom.16.16.
Exod.13,3
+
1.Cor.5,5.
+
Galat.5,9
+
Pro.17,14
+
2.tim.2,17
+

+

rom.16,16

+

Prov.6.19
1.Cor.3,3.
+
Iac.3,16.
+
Gal.5,20.
+

+

Matt.12,36.

+

Eph.4,29
rom.12,18
+
Heb.12,14
+
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+

Op die daer wercken, twist,
En te scheyden van haer.
+
Aenghesien dat
+
Op den verkeerden pat
(Die duyster is, en glat)
+
Doorens en stricken zijn,
+
Vliedt Christen vat,
+
Van daer, sulck tonghen blat
+
Brenght uyt den quaden schat
Voort doodelijck fenijn
T'is niet al wijn
Al heuet goeden schijn,
Daerom op elck termijn
Met open ooghen claer:
Noodich te mercken, ist,
Op die daer wercken, twist,
En te scheyden van haer.
Menich sprinckhaen
+
Isser nu op de baen
Hebbende aenghels aen,
Steerten van Scorpioen,
Waer sy die slaen,
Die menschen steruen saen:
Maer sy en moghen schaen
Boomen noch cruyden groen,
Sy loopen coen,
En hebben moy fatsoen,
Voor die niet en bevroen
Haren oorspronck van waer:
Noodich te mercken, ist,
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+

rom.16,16

+

Prov.22.5
Ier.23,12.

+

+

Psa.40,11
mat.12,35
+
Luc.6,45.
+
Iocobs,3,8
+

+

Apoc.9,3.
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[O]p die daer wercken, twist,
[E]n te scheyden van haer.
Een Beeste quam
[D]ie van de aerd' opclam,+
[H]adde horens als t'Lam,
[E]nd' als den Draeck sy sprack,
[E]lck Schaepken tam+
[B]lijft by den Messiam,
[In] den Olijuen stam,+
[E]enen vruchtbaren tack+
[V]ersterckt wat swack
[I]s, draeght malcanders pack,+
[I]n druck en onghemack,+
[E]n weest niet wanckelbaer,+
Noodich te mercken ist,+
[O]p die daer wercken twist,
[E]n te scheyden van haer.+
Schuwen men moet+
[E]enen Ketter onvroet,
[Al]s hy vermaent tot boet
[Is], een reys ofte twee:
[En] niet en doet,
[M]aer stelt hem teghen t'goet,+
[He]m en comt gheenen groet+
[D]es vreeds, maer is alree
[O]nder den wee+
[G]heworpen in de Zee,+
[Af]ghesondert int bree,+
[B]y menich lasteraer:+
[N]oodigh te mercken, ist,
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+

Apoc.13.11

+

Ioan.10,4

+

Iere.11,16
rom.11,17.

+

+

Rom.15,1
Galat.6,4
+
1.thes.5,14
+
rom.12,12.
+

+

rom.16,16
Tit.3,10.

+

+

Prov.18,1
2.Ioan.1,10

+

+

Mat.18,6
Mar.9,41
+
Luce,17,1.
+
2.Tim.3,5
+
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Op die daer wercken, twist,
+
En te scheyden van haer.
Den Prince reyn
Des vreeds, ons Capiteyn,
Recht in der liefden treyn,
+
Laet ons nu volghen, voort:
+
Deessem vileyn
+
Der Secten deech ghemeyn
Wtvaghen, ende pleyn
Doen na sijn heylich Woort:
+
Op dat men hoort
Sijn trompetten accoort
Binnen die poort
+
Van Ierusalem daer:
Noodich te mercken, ist,
Op die daer wercken, twist,
En te scheyden van haer.

+

Esaie,9.6.

+

Mat.16.6
Luce,12.1.
+
1.Cor.5,6.
+

+

2.par.5,15

+

rom.16,16

Een is noodich.

[V Vat vindt men nu al blinde lien]
Op de wijse: Meester Clement, ghy vuylen vent.
+

V Vat vindt men nu al blinde lien
Met balcken in haer ooghen,
Die noch naer een cleyn stoueken, sien,
Sy willen eens anders houeken, wien,
Die selue niet veel en dooghen.
T'is wel een hypocrijten aert,
Veel schuldt een ander opweluen,
Daer ouer seer becommert beswaert
Te gaen, en kijcken elders-waert,
En nemmermeer op sijn seluen.
+
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+

Mat.7,4.
Luc.6,41.

+
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Wat siet ghy, sprack de Heere bloot,+
Den splinter, als cleyn ghebreken,+
In d'ooghe van uwen Broeder minioot,
Niet zijnde gheware den balcke groot
Die in u ooghe blijft steken.
Oft, hoe dorst ghy spreken onvroet+
Tot uwen Broeder, houdt stille,
Daer in een splinter die u wee doet,
Int teere lidt der ooghen soet,
Die ick uyttrecken wille.
En ghy self en siet niet met vlijt
In u eyghen, den balcke:
Ghy Huychelaer, ghy Hypocrijt,
Maeckt u selfs eerst den balcke quijt,+
O ghy, gheveynsde schalcke.
Comt dan, en besiet onbevleckt,+
Hoe dat ghy desen splinter
Wt d'ooghe van uwen Broeder treckt,
[V]an splinter-kijckers onperfeckt
En leeft men niet, men vindter.
Noch lesen wy in Lucas claer,+
Een alsoo schoon exempel,
Hoe eenen Phariseus daer
Op track met eenen Tollenaer,
Om bidden in den Tempel.
Den Phariseus stondt en bat,
En sprack nae sulck bedieden,+
O Heer, O Godt, ick danck u, dat+
Ick niet en ben een sondich vat,+
Ghelijck als ander lieden.+
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+

Mat.7,3.
Luce,6,1.

+

+

Mat.7,4.

+

Syr.18,23

+

Mat.7.5.

+

Luc.18,10.

+

deut.26,13
Iob,9.1.
+
Psal.43,2.
+
Luc.18,11.
+
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Roour noch onrechtveerdich gast,
Noch ouerspeelder leue,
Noch als dien Tollenaer belast,
Tweemael ick in der weke vast,
Van als ick thiende gheue.
Den Tollenaer die heeft ghestaen
+
Van verre, en hy wilde
Sijn ooghen niet ten Hemel slaen
Maer sloech op sijn borst als belaen,
En badt den Heer seer milde.
O Godt, weest doch ghenadich my
+
Arm sondaer: dus weder
Ginck desen gherechtveerdich vry
+
T'huys voor den anderen: want hy
+
Die hem verhief, wordt neder.
Wie hem vernedert werdt verhooght,
+
Christus om ons beraden
Betooght dat t'commen niet en dooght
Op eyghen vroomheyt, en men pooght
Een ander te versmaden.

+

Luc.18,13.

+

Luc.18.13.

+

Pro.29.23
mat.23,11.

+

+

Luc,18.9.

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
op de wijse: Copken set op u jente hayren.
DEn Wijn die edel Creatuere
+
Van den Schepper ghemaeckt tot blijschap soet,
Als men hem matelijck drinckt puere,
+
Ziele ende lijf hy verblijden doet,
Angst, druck en sorge drijft hy uyt t'gemoet,
+
Maer ouervloedt te veel ghedroncken wijn

+

Iude,9.13

+

Syr.32,9.

+

3.Es.3,20.
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[D]oet hy s'Menschen herte verdriet en pijn,+
[W]ant door den wijn, vele verdoruen zijn.
Waer is wee, leet, twist, ende claghen
[S]onder oorsake, wonden, ooghen root,
[V]an daer men sit in wijn ghelaghen,+
[E]n al uytsuypt, wat men daer in schenckt bloot,+
[E]n siet hem niet aen, om sijn schoonheyt groot,+
[Al] is hy root int glas of cristalijn,
[H]y steeckt ghelijck een Slanghe, vol fenijn,
[W]ant door den wijn, vele verdoruen zijn.+
Den wijn doet sien des menschen oogen+
[N]ae ander Wijuen, t'hert is in den mont,
[E]n spreeckt dinghen die niet en dooghen,
[T']Sweert om te vechten crijgen sy terstont,+
[Vr]ientschap en trouwe, moet al en den gront
[D]aer wert gewont, en genblaut int aenschijn+
[Hi]er om en is de dronckenschap niet fijn,
[W]ant door den wijn, vele verdoruen zijn.
Van Noë en Loth, wy wel weten,
[W]at dat haer is gheschiet door des wijns cracht+
[En] Benhadad droncke gheseten,+
[He]eft sijn vyanden te cleyne gheacht,+
[Ho]lophernes, Prince van grooter macht,+
[Dr]onck' en versmacht, lach hy gelijck een swijn,
[Ee]n Wijf versloech hem binnen der gordijn,+
[W]ant door den wijn, vele verdoruen zijn.
[A]ssuerus en Haman beyde,
[Sa]ten en droncken te Susan op't slot,+
[T']wijlen Israel treurd' en schreyde,
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+

Syr.32,11.

+

Syr.32,6.
Pro.23.29
+
Esai.5,11.
+

+

Syr.32,6.
Pro.23,32

+

+

3.Esd.3,22

+

Syr.32,12

+

Syr.23,6.
Gen.9.21.
+
Gen.19,33
+
3 Reg.20.16
+

+

Iudi.13,4. ende 13,10.

+

1.Hest.3,15
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Maer den Tyran Haman die creech sijn lot,
+
Desghelijcx oock Nabal den droncken sot,
+
Doe hem sloech God, tot sijns herten verdwijn
Wert als een steen en starf eer lanc termijn,
+
Want door den wijn, vele verdoruen zijn.
+
Ammon die Thamar violeerde,
+
Absaloms knechten quaemen hem verslaen
+
Daer hy in den wijn bancketeerde,
Soo Symon met sijn sonen werdt gedaen:
Balthasar en is Gods handt niet ontgaen,
Den soeten traen, uyt de vaten deuijn,
+
Dranck hy met menich Vorst, en Concubijn
Want door den wijn, vele verdoruen zijn.
+
De Priesters was den wijn verboden,
+
Als sy ginghen in de Hutte playsant,
+
Veel wijns drincken moet zijn ghevloden
+
Van den Leeraers, en ooc elck Christen, want
De dronckaerts moeten ballinc blijuen, vant
+
Beloefde Landt, Gods Rijcke celestijn,
+
Dus weest sober, en waeckt, nae Schrifts doctrijn,
+
Want door den wijn vele verdoruen zijn.

+

1.Hest.7,10
1.Re.25,36

+

+

1.Re.25,37
Syr.32,6.
+
1.Re.13,14
+
Reg.13.29
+

+

Mach.16,16.

+

Dan.5,30.
Dan.5,1.
+
Syr.32,6.
+
Leuit.10,9
+

+

Eph.5,18.
Tit.1,7.
1.Cor.6,10
+
Gal.5,21.
+

+

Den aenhanck.
Niet te veel, is eel, houdt reghel en maet,
Ghenoech is wel, maer ouerdaet, is quaet,
Een teuchsken is goet dat den dorst verslaet
Het conforteert, en t'smaeckt soo delicaet.
+

Een is noodich.
Als ick dit Liedt hadde voldaen // hier,
Was t'oude Iaer 90 vergaen // schier.
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+

1.Pet.5,8.
Syr.32,6.

+
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Een nieu Liedt,
nae de wijse: O waerheyt, hoe zijt ghy nu vertreden.
HOe Paulus hem beriep op den Keyser,+
Doort vervolg der Ioden, beschrijft Lucas+
Oock sijn voyage, als mede-reyser
Ouer de Zee, den seer grooten plas,
Ende segt, als het besloten was+
Dat wy nae Italien souden gaen,
Te schepe varen, die ghevanghen waren,
Zijn Iulio in handen ghedaen.
In een Adramijtisch schip wy traden,+
En voeren van lande sonder verdrach,
Langst Asien te schepe beraden,
Quamen tot Sydom den anderen dach,
Daer Paulus ginck ende besach
Sijn goede vrienden, want den Capiteyn,
Als Man ghepresen, heeft hem bewesen
Vriend'lijck tot den Apostel reyn.
Wy stieten af ende wy voeren+
Langs Cypers henen, in Gods ghenae,
De winden die de Zee beroeren
Waren ons teghen tot Cilicia,
De Zee, en oock Pamphilia,
Wy ouerscheepten, tot Myra, midts dien
In Lycien quamen, daer men ons t'samen
Steld' in een Schip van Alexandrien.
Met lancksaem varen veel tijts versleten+
Teghen ouer Gnidon quaemen wy,
Al voorby Salmon, daer onder Creten
Wy tot goede hauen quamen vry,
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+

Act.25,10.
Act.25,11.

+

+

Act.27,1.

+

Act.27,2.

+

Act.27,4.

+

Act.27,7.
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Daer was de stadt Lasea by,
Paulus dede alsulck een vermaen,
Dat men daer beyde, ick sie (hy seyde)
Dees reyse sal seer qualijck vergaen.
+
Den Onderhooftman veel meer betroude
Op den Stierman ende den Piloot,
Dan Paulus woorden, want men aenschoude
Die onbequame hauen ter noot,
Om ouerwinteren men besloot
Nae Phenicien te varen voor't best,
Dees hauen gheleghen, is in Creta teghen
Den windt Zuyt-west ende Noort-west.
Het waeyde Zuytwest doe heeft gheschenen
+
Dat haer voornemen ginck lancx soo bet,
Wy voeren van Asson by Creten henen,
Maer corts nae desen teghen t'opset,
Noordt oosten windt ded' ons belet,
Die met sijn blasen beroerde de Zee,
Het schip in dolen den windt bevolen,
Voeren wy henen in Gods ghelee.
+
Int Eylandt Claudia arriveerden
Wy, en ghecreghen daer eenen boot,
Daer wy ons mede gouuerneerden,
End' vonden hem onder aen het Schip groot,
Want wy vreesden Syrtims aenstoot,
En hoe wy een groot, onweder onsoet
Hebben gheleden, den naesten dach deden
Wy eenen uytworp van sommige goet.
Den derden dach wierpen wy verre
Des Schips ghereetschap ouer t'boort,
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+

Act.27,11.

+

Act.27,13.

+

Act.27,16.
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[B][inn' lang' en saghen wy Son oft sterre,+
[D]an de Zee met tempeest verstoort,
[D]e hoep ons leuens was al versmoort,
[E]n doe men eenen langhen tijdt daer
[O]ns hadde gheseten, ende niet ghe-eten,
[S]tondt Paulus op, int midden van haer.
Och lieue Mannen heeft hy ghesproken,+
[M]en soude nae mijn woorden vroet
[V]an Creten niet zijn opghebroken,
[O]m niet te lijden dit teghenspoet:
[N]u vermaen ick u, hebt goeden moet,
[O]ns aller leuen en salder gheen
[V]ergaen noch steruen, dan int bederuen
[S]al moeten comen dit Schip alleen.
Want den Enghel des Gods verheuen+
[D]ien ick behoor, en dien in den gheest,
[St]ondt my in desen nacht beneuen,
[E]n seyde: Paulus zijt onbevreest:
[W]ant ghy moet noch vry van tempeest
[V]oor den Keyser worden ghestelt:
[E]n om te leuen, heeft u Godt ghegheuen
[Al] die hier in dit Schip zijn ghetelt.
Dus lieue mannen, weest sonder treuren,+
[W]ant ick vertrouwe op Godt vailjant,
[S]o my gheseyt is, sal dat ghebeuren,
[M]aer wy moeten varen aen een Eylandt:
[D]en veerthiensten nacht, nae het verstandt
[De]r Schippers, heeft hem gheopenbaert,
[Sie]t een Landouwe, om blusschen rouwe
[In] Adria die Zee vermaert.
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+

Act.27,19.

+

Act.27,21.

+

Act.27,23.

+

Act.27,25.
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+

Het diep loot wierpen de Schippers ned[er]
En vonden twintich vademen diep,
Een weynich van daer, wierpen sy weder,
Maer vijfthien Vadems men daer en riep
Doe vreesden sy oft Schip aenliep
Op eenighe scherpe plaetsen stranck,
Vier anckers achter, uyt wierpmer en wachter
Dat dach sou worden met groot verlanck.
+
De Schiplieden sochten uit t'schip te vlied[en]
En lieten neder den boot, oft schuyt,
Met sulcken schijn, als of sylieden
Voor-anckers wilden worpen uyt,
Paulus sprack met sulck gheluyt,
Krijsknechten, ende den onder-Hooftman
Ten zy dat blijuen, dese, u lijuen
En meucht ghy niet salueren dan.
+
De Krijsknechten den boot afsneden,
T'began te daghen, Paulus subijt
Sprack: het is den veerthiensten dach heden
Dat ghy ghevast hebt, en nuchteren zijt:
Dus vermaen ick u, als nu ter tijt,
Spijse te nemen, dat gheschied' u al
+
Tot salichede, van niemandt mede
+
Een hayr van den hoofde vallen en sal.
+
Hy danckte Godt daer voor hen allen,
+
Nemende t'broot, ende hy at,
D'ander zijn oock aen t'eten ghevallen,
Seer wel ghemoedt, ende werden sat,
Twee hondertsesentseuentich zielen dat
Waren int vat des Schips, niet min,
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+

Act.27,28.

+

Act.27,30.

+

Act.27,32.

+

mat.10,30
Luce,12.7.
+
Act.27,35.
+
Mar.6,41
+
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[D]oe om verlichten, t'Schip sonder swichten
[W]ierpen wy tarwe ter Zeewaert in.
Alst dach werdt, sy t'landt niet en kenden+
[M]aer sy vernamen een hauen bedacht,
[M]et eenen Oeuer, daer aen te wenden
[He]t schip, ghebruyckten sy al haer macht:
[Di]e anckers hebben sy opghebracht,
[En] ontbonden de banden van het roer,
[De]n spriet oock bouen, zijnd' opgeschouen,
[M]et t'schip men nae den Oeuer toe voer.
[A]ls wy nu op een plate dreuen+
[Da]er t'schip gheweldelijck tegen stack,+
[Do]or cracht der baren, het is ghebleuen
[De]n vooren staende, en het achterste brack,
[D'e]en Krijsknecht met den anderen sprack,
[Van] dooden den ghevanghenen hoop,
[Dat] niet en comme, oft yemandt swomme
[Te l]ande, en dat hy ons ontloop.
Maer d'onder-Hooftman om te behouwen+
[Pau]lum, verboodt haer desen raet,
[Ma]er al die swemmen conden, souden
[Ha]er eerst salueren in sulcken staet,
[Som]mighe op berderen, ander alst gaet,
[Op s]tucken van het schip: maer doch
[Aldu]s soo quamen, de Zielen t'samen
[Beh]ouden al te lande noch.
[W]y vernamen t'landt hiet Melijten,+
[Doen] wy al waren behouden reyn,+
[De li]eden daer, om s'drucx verslijten,
[Bewe]sen ons gheen vriendtschap cleyn,
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+

Act.27,39.

+

Act.27,14.
2.cor.11,27

+

+

Act.27,43

+

Act.28,1.
Act.27,26.

+
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Sy stoockten ons een vyer int pleyn,
Want t'reghende seer en het was cout,
Paulus van aerde, neerstich vergaerde
End' bracht eenen hoop rijseren hout.
+
Als den Apostel Paulus ditte
Nu hadde gheleyt al op dat vyer,
Quam daer een Slang' uyt van der hitte
En voer hem aen sijn handt seer schier:
Daer aen hinck dat fenijnich dier:
De lieden spraken onderlinck,
Hoe dat hy ware, een Moordenare,
Dat hy verlost noch wraeck ontfinck.
+
Maer Paulus slingherde de Slanghe
+
Int vyer, end' en hadde gheenen noot,
+
Sy meynden, ende wachten langhe,
Dat hy soud' swellen, ende vallen doot:
Haer propoost veranderden sy bloot,
+
Ende seyden, dat hy eenen Godt waer,
+
Dat hem die Ader, als een misdader
Niet en hadde doen steruen daer.
Den Ouersten van dien Eylande,
Publius, die heeft drye daghen lanck
+
Ons daer gheherberght seer goederhande,
+
En t'geschiedde dat sijn Vader lach kranck
+
Aen de kortsen ende aen den vloetganck,
Paulus die badt, ende leyde terstont
Op hem de handen, met hulpe van den
+
Heere, soo maeckte hy hem ghesont.
+
Van desen Eylande, ghenesen
Werden die ander siecken teer,
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+

Act.28,3.

+

Act.28,5.
Luc.10,19
+
mar.16,18
+

+

act.28,7.
Act.14,10.

+

+

Act.28,9.
Mar.8,14
+
mar.16,18
+

+

Act.28,10.
Act.28,10.

+
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Die sy daer brochten, ende bewesen
Ons uyt danckbaerheyt groote eer:
En doe wy van daer namen keer,
[L]oeden sy al wat ons ontbrack,
[D]rye Maenden t'ende, zijnd' al de bende
[T]e schepe, uyt dat Eylandt vertrack.
Het Schip daer wy in varen ginghen,+
[W]as van Alexandrien de Stadt,
[T']hadde een baniere der tweelinghen,
[T]ot Syracusa bleuen wy wat,
[A]ls wy omvoeren den vochten pat,
[D]oe quamen wy tot Region,
[E]en dach nae desen, met opgheresen
[W]indt uyt Zuyden, tot Puteolon.
Wy vonden Broeders, aldaer ter steden
[B]leuen wy seuen daghen lanck,
[G]helijck ons van haer was ghebeden,
[T]ot Roome namen wy onsen ganck:
[D]e Broeders quamen ons doen ontfanck,+
[B]uyten tot die Tauernen drije,+
[D]oor haer aenschouwen, creech een betrouwen
[P]aulus, en danckte Godt seer blije.
Paulus die leerde vry onverboden
[In] sijn ghehuerde wooninghe daer,
[To]t Roome Heydenen ende Ioden
[V]an Christo Iesu, daer twee Iaer:+
[D]aer naer al sijn periculen swaer,
[W]as sijn hope die Croone t'ontfaen:
[La]et ons manierich, hem volghen vierich,+
[Gh]elijck hy Christum heeft ghedaen.

+

Act.8,12.

+

Act.28,15.
Act.15,4.

+

+

Act.28,30.

+

1.Cor.4,16.ende 10,34

+

Een is noodich.
+

○
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Een nieu Liedt,
op de wijse: Gheeft my te drincken nae mijnen dust.
AL die om strijden hebben lust,
Spoedt u, en wilt den hoop vermeeren
Als fraey Soldaten u oprust,
+
Legt af alle dijn oude cleeren,
+
Van u eyghen wercken, omkeeren
+
Moet ghy, en leeren, strijden int veldt,
+
Met den Coninck den Heer der heeren,
+
Die ouer al heeft groot gheweldt.
+
Sijn baniere staet opgherecht
+
Onder de Heydenen verheuen,
Comt, zijdy Slaef, oft eyghen Knecht,
Maeckt dat ghy hier zijt opgheschreuen,
+
De vrijheyt sal u zijn ghegheuen
Iae oock het leuen, al waert ghy doot,
+
Wilt ghy hem ghehoorsaem aencleuen,
En gheloouen zijn woorden bloot.
Sijn Basuynen die zijn ghehoort
+
Ouer de Weerelt in alle hoecken,
+
Comt al die wil, dus luydt sijn woort,
+
Hy en wil gheen persoon uytsoecken,
+
Maer al die willen sal hy vercloecken,
Alsoo sijn Boecken, ghetuyghen claer,
+
Maer die hem dient en mach niet voecken
+
Hier op sijn leuen, t'is openbaer.
Vader, Moeder, Wijf ende Kint,
+
Susters en Broeders moet men haten,
+
Want wie yet bouen hem bemint,
Is hem onweerdich, wilt dit vaten,
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+

Iud.1,23.
Colos.3,8.
+
Mat.18,3
+
1.tim.6,15
+
Apo.17,14
+
Esa.11,12.
+
Luce,2.31.
+

+

Heb.12,23

+

Ioan.3,36 ende 6,47.

+

Psal.19,5.
rom.10,18.
+
Apo.22,17
+
Act.10,34.
+

+

mat.10,28
Luc.12,4.

+

+

mat.10,37.
Luc.14,26

+
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Maer die't om sijnen wil al verlaten,
Het sal haer baten, seer vele: want+
Tot Coninghen al sijn Soldaten+
Troont hy int nieuwe beloefde lant.+
Elck Krijsman moet besneden zijn,+
Int verborghen wesen een Iode,+
Niet vleeschelijck de wapen dijn+
En zy, maer nae des Schrifts ghebode,+
Moet sy wesen machtich voor Gode,
Dat men uytrode, ende treft,+
Al wat hem hier in aller mode
Teghen Gods kennisse verheft.
Wilt in de macht die Godt u gheeft,
V lenden met de waerheyt stijuen,+
Staet aenghetoghen met den kreeft+
Der gherechticheyt tot beclijuen,
Om t'Euangelium te drijuen
Wilt altijdt blijuen, gheleert, gheschoeyt,
Becleedt inwendich uwe lijuen
Met de liefde, die vyerich gloeyt.
Die Hope der salicheyt wilt
V tot eenen Helm opstellen,+
Grijpt aen voor alle dinck den schilt+
Des gheloofs, als strijdtbaer ghesellen,
Die vyerighe pijlen der hellen,
[A]l sonder quellen, condt ghy subijt
Daermed' uytblusschen, met versnellen
[L]oopt dus verduldich tot den strijdt.
Met t'sweert des geests strijdt onversaecht+
[G]ods woorden draecht, in s'herten gronden,
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+

mat.19.29
Apoc.1,6.
+
1.Pet.2,9.
+
Iosua,5.2
+
Rom.2,29
+
Ephe.6,13
+
1.Thes.5,8
+

+

2.cor.10,4.

+

Eph.6,14
1.Thes.5,8

+

+

Esa.50,17
Eph.6,16.

+

+

Hebr.12,1.
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En siet dat gy in als behaeght
Vwen Hooftman tot allen stonden,
Die aerdtsche leden, t'lichaem der zonden,
+
Doodt met veel wonden nae den heesch,
+
Wilt ghy een vroom heldt zijn bevonden,
+
Doodt al de wercken van het vleesch.
+
Wie dient, die neme sijn dienen waer,
+
Wie ouer den heyrlegher reene
+
Ghestelt is tot een wachter daer,
+
Dat hy waerschouwe groot en cleene:
+
Weest nuchteren, waeckt al ghemeene,
+
Want sterck te beene, den vyandt is,
Wie buyten t'Legher gaet alleene,
+
Als Dyna, wandelt onghewis.
Princelijcke strijders vailjant,
Volherdt in dat ghy hebt begonnen,
+
Tot dat ghy den laetsten vyandt
+
De doot sult hebben ouerwonnen:
+
Palmen en croon sal men u jonnen,
+
Men soud' niet connen bedencken vroet,
+
Hoe ghy als de claerheyt der Sonnen
+
Int Rijcke Gods sult blincken soet.

+

Colos.3,5.
1.Cor.6,10
+
Gal.5,24.
+
1.Pet.2,11
+
Rom.12,7
+
1.Pet.4,11
+
Ezech.3,7.
+
Ezec.33,7.
+
1.Pet.5,8.
+

+

Gen.34,1.

+

1.co.15,26
1.cor.15,55
+
4.Es.2,45
+
Apoc.7.9.
+
2.tim.4,18
+
Iac.1,12.
+

+

Een is noodich.
+

mat.13,43

Een nieu Liedt,
nae de wijse: O Cupido hoe heb ick soo gheleeft? etc.
+

O Bruydegom mijn Vorst, mijn Capitey[n]
Waer ick my keere, hier in s'Weerelt[s] pleyn,
+
Trouwe noch troost, en vind' ic int gemey[n]
+
Dan in uwen heylighen Naem alleyn,
+
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+

Ioan.3,29
Hebr.12,2.
+
Psal.12,7.
+
Act.4,12.
+
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[V] reyn, troostbaer // woordt claer,+
[D]at sticht, verlicht en doet+
[V]erblijden mijn ghemoet.+
Te recht, o Heer, hebt ghy my wel geseyt,+
[S]iet toe, op dat u niemandt en verleyt,+
[W]ant de slange met haer dienaers planteyt+
[G]hebruyckt nu alsoo groote listicheyt,+
[M]aer scheydt, noch vliet, doch niet
[V]an my, o ghy, of ick+
[M]oet vallen in haer strick.+
Ghy toondet my eenen wegh met der hant,
[O]m wandelen nae het beloefde Lant,+
[D]ie wordt veracht, door menschelijc verstant+
[E]enen bezijden desen aen den cant,
[P]laysant, oprecht, men seght,+
[H]em fijn, te zijn, en dat
[H]y oock loopt, nae u stadt.+
Met sulcke stormwinden schalck verdraeyt+
[V]an alle zijden word' ick nu bewaeyt,+
[O] Heer, in vreden houdt my welghepaeyt,
[E]n u vrucht der gherechticheyt my zaeyt,+
[V]erfraeyt, mij saen, om staen,+
[S]tandtvast, wat last, oft cruys,+
[D]aer comt teghen u huys.
Prince t'bedroeuen valt menighertier,+
[M]aer ghy castijdt, al die ghy lief hebt hier,+
[W]ant t'moet doch al gesouten zijn met vyer+
[M]aer verlost my van al dit aerdtsch dangier+
[D]at schier, ick mach, den dach+
[O]ntvlien, en sien altijt+
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+

Iere.15,16
Rom.15,4
+
psa.119,92
+
mat.24,4.
+
2.thes.2,2.
+
Sap.2,24.
+
2.cor.11,15
+

+

Psa.124,2
Ioan.15,6

+

+

Act.13,10.
2.Pet.2,2

+

+

rom.16,16

+

mat.7,25.
Luc.6,47.
+
Eph.4,14.
+

+

Iac.3,18.
1.cor.16,13
+
Colos.2,7.
+

+

1.Pet.1,6.
Apoc.3,19.
+
mat.9,48.
+
Mat.3,7.
+
Luc.21,33.
+
1 joan.2,28
+
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+

V aenschijn, met jolijt.
+

1 Ioan.3.2

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Ian wilt ghy u beteren niet.
+

ONder veel Meyskens die men vindt,
Is een haers Moeders liefste kindt,
+
Mijn duyve bemint, mijn wederpaer
+
Excellent, Excellent,
+
In mijn herte gheprent,
+
Is sy bekent, en ick ben haer
+
Een fundament, Onwanckelbaer,
+
Tot s'Weerelts ent.
+
Ick ben haer tot een open deur,
+
Een troost in lijden en ghetreur,
+
Een vyerich muer, dach ende nacht,
+
In den noot, in den noot,
+
Een beschutsel groot,
Die tweede doot
+
En heeft gheen macht,
+
Maer haer aenstoot // Aen mijn gheslacht
Te doen exploot.
+
Ick en laet haer gheen Weese vry,
+
Met mijnen Gheest blijck ick haer by,
+
Tot troost heeft sy // mijn woordt ontfaen,
+
En t'verbondt, en t'verbondt
+
Van mijnen mondt,
+
Sal t'eeuwigher sont, wel blijuen staen,
Maer berghen rondt // Sullen vergaen
Al in den grondt.
+
Ick en heb haer met ghelt noch goet

+

Cant.6,8. ende 6,9.

+

Cant.4,7.
Cant.8,6.
+
Esa.28.1
+
mat.16,18
+
mat.28,20
+
joan.14,18
+
Ioan.10.9
+
Apoc.3,8.
+
joan.16.20
+
Zach.2,5.
+
Psal.46,2 ende 46,8.
+

+

Apoc.2,12.
Rom.8,1.

+

+

Psa.140.8
mar.28,20
+
joan.14,18
+
psa.119,30
+
Esa.54,10
+
Esa.54,10
+

+

1.cor.6,20.
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[G]hecocht, maer met mijn dierbaer bloet,+
[B]lijuen sy moet // my inghelijft,
[W]t mijn handt // uyt mijn handt+
[E]n sal haer niemant
[G]hetrecken, want
[S]oo langhe sy blijft
[I]n mijn verstant // Als boom beclijft+
[S]y, wel gheplant.
Vergheet ick Ierusalem fijn,
[M]ijn rechter handt moet vergheten zijn,+
[M]ijn tongh' aen mijn mondt cleuen siet+
[E]n al waert // en al waert
[D]at reghen den aert
[H]aer kindt ghebaert,
[E]en Moeder verliet
[S]yon vermaert // En sal ick niet
[L]aten beswaert.
Mijn Princesse, mijn lieve Bruyt,+
[A]ls tarw'/ hier onder oncruyt,+
[S]al zijn daer uyt, vergadert, en
[B]ouen dien, bouen dien,
[I]n heerschappijen
[S]al sy my sien+
[G]helijck ick ben,
[E]n haer verblijen, Eeuwich, Amen:
[D]at sal gheschien.

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Venus ick moet u claghen, Fortuyn is my gheschiet, etc.
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+

1.Pet.1,18

+

joan.10,28

+

Psa.1,2.

+

Psa.137,6
Esa.9,15

+

+

Cant.7,1.
mat.13,26

+

+

1.joan.3,2.
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+

O Bruydegom verheuen
Aen s'Vaders rechter hant,
+
Mijn welvaert troost en leuen,
V moet ick louen, want
Hadt ghy my gheen bystant
In mijnen noot ghedaen,
+
Als kranck ghebou op't zant,
+
Waer ick langhe vergaen.
Ick lach in swaer ghebreken,
+
In s'doodts banden verstrickt,
En van Belials beken
Benout en seer verschrickt,
Maer ghy hebt my verquickt,
+
En leuende ghemaeckt,
Schoon cleeders aen beschickt,
Daer ick lach doot en naeckt.
+
Ghy hebt my laten smaken
+
V vriendelijckheyt soet,
Hierom sonder versaken
+
Ick vercondighen moet
+
Al uwen deuchden goet,
En blijden u woort
Voor de weerelt onvroet,
Die op my is verstoort.
+
Ick Syon u vriendinne
+
Ben ick s'Weerelts verwaet,
+
Om dat ick u beminne,
+
Draeght sy my grooten baet:
+
Een spijtich spreeckwoordt quaet
+
Ben ick in haren mondt,
+
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+

joan.3,29.
Hebr.12,2.
+
Colos.3,4.
+

+

Mat.7,27
Luc.6,49.

+

+

Psal.18,5.

+

Eze.16,10

+

Psal.34,9
1.Pet.3,3.

+

+

Esai.40,9
1.Pet.2,9.

+

+

mat.10,22
mat.24,9.
+
mar.13,13.
+
1.joan.3.13
+
Sap.5,3.
+
Syr.34,17
+
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[M]aer ghy mijn toeverlaet+
[Z]ijt mijnen vasten grondt.+
Al ist dat ick uytwendich+
[A]l s'weerelts vreucht aensie,+
[M]ijn herte sucht ellendich,
[A]ls van haer vreucht partije,+
[M]aer daer ick in verblije+
[D]at dunckt haer groot abuys,+
[W]ant sy een sotternije+
[A]cht te wesen u cruys
Sy houdt my voor een seckte,+
[A]l of mijn wesen, haer+
[T]ot een verderuen streckte,
[N]ochtans en gae ick maer+
[S]onder eenich misbaer+
[P]ayselijck uwen ganck,
[O]m eens te comen daer
[B]y u, is mijn verlanck.+
By u te zijn in vreden,
[D]at wensch ick bouen al,+
[D]at maeck ick hier beneden+
[I]n dit ellendich dal+
[V]ol druck en ongheval,+
[O]ch my verlanght wanneer+
[D]at ick eens moghen sal+
[V] aenschijn sien, o Heer.+
V toecomste voorsproken+
[D]ie sal my wesen lief,
[M]aer ick houde beloken+
[V]ast in mijns herten brief,+

+

Psal.46,2
1.Cor.3,11
+
joan.16.20
+
Iere.8/1.
+

+

Pro.2,14.
Gal.6,16.
+
Rom.5,3.
+
1.Co.1,16
+

+

Act.24,5.
Act.28,22.

+

+

1.Cor.4,12
Num.20,17.

+

+

1.Mach.5,48.

+

joan.12,26
joan.17,24
+
Rom.8,19
+
2.Cor.5,8.
+
Phil.1,23.
+
Psal.42,2
+
Psal.63,2
+
1.joan.3,2
+

+

mat.24.43
Luc.12,39

+
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+

Hoe dat ghelijck een dief
Sal comen uwen dach,
+
En om ontvlieden grief,
+
Waerlijcx sonder verdrach.
+
Prince van grooter weerde,
+
Ghy hebt my toegheseyt,
+
Nieuwen Hemel end' Aerde,
Een schoone Majesteyt,
Daerom ick neersticheyt
Moet doen int Aerdtsche pleyn,
Dat ghy my vindt bereyt
+
Onstraffelijck en reyn.
+

+

1.Hest.5,2
1.Pet.3,10
+
Apoc.3,3.
+
Apo.16,15
+
Esa.65,16
+
2.Pet.3,3.
+
Apoc.21,1.
+

+

2.pet.3,14

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: O Isaacx Godt, ende Iacobs toeverlaet.
+

OPent u ooghen al met verstande wijt,
Wie dat ghy zijt,
Want nu den Somer tijt
Is voortcomen met vlijt,
+
Den Winter zijn wy quijt, al door Christum minioot,
+
Want door zijn liefde heeft hyse al verblijt,
+
Die't profijt
+
Van haer ziele subijt
+
Soecken sonder respijt,
+
Sijn lijf gebenedijt, heeft hy gegeuen bloot,
+
Al sijn bloet root, hy ghewillich vergoot,
+
Waer deur hy ontsloot, geheel t'somers virtuyt,
Spreeckt tot sijn liefste Bruyt,
O Dochter Zion schoone,
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+

Ephe.1,18

+

Cant.2,11 Ioan.3,16
Rom.8.1.
+
1.Pet.3,13
+
Ioan.6,51
+
Act.20,28.
+
1.Pet.1,19
+
11.Ioan1,7
+
Apoc.1,5.
+
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[R]eyn van persoone,
[G]hy zijt de gone, neemt Coninginne merck
[D]ie my tot trooste heeft,
[Is]t dat ghy my aencleeft,+
[M]ijnen wille beleeft,+
[E]n u my ouergheeft, soo blijft mijn minne sterck.+
O Zion Bruyt, reyn uytvercoren graen,
[O]nbelaen,
[W]ilt ter Fonteyne gaen,+
[D]ie wijdt open blijft staen,+
[M]et vijf ingangen saen, voor u zonden algaer+
[V]ry daer in daelt, ick sal u suyuer dwaen,+
[N]ae't vermaen,+
[Af]wasschen elcken traen,+
[T'] is al voor u ghedaen,
[N]iemandt en mach u schaen,+
[D]oot, Duyvel, noch Helle swaer,+
[V]olght ghy my naer, in reyner liefde claer,+
[O] Bruydeken eerbaer, u nu verjubileert:+
[W]ant ghepasseert,+
[I]ae gantschelijck ontsleghen
[V]an s'winters reghen
[I]s nu vercreghen, dat lustich Mey saysoen+
[O]p die Berghen wy sijen
[R]oosen en lelijen,
[C]ruyden om ons verblijen,
[D]en Wijngaert is in tijen, den Vijgeboom bey, groen.+
Voor u, O Bruyt, hooghe ghepresen zaet,+
[O]pen staet, Mijn Lusthof, delicaet,+
[O]uer al henen gaet,
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+

joan.16.20
2.Cor.1.4.
+
2.Cor.7.6.
+

+

Zach.13.1.
Ioan.5.2.
+
Esai.25.8.
+
Apoc.7.17.
+
Apoc.21.4
+
Rom.8.1.
+

+

Esai.25.8.
Ose.13.14.
+
1.cor.15.54
+
Hebr.2.14.
+
Cant.2,11.
+

+

4.Esd.2.9

+

4.Esd.2.10.
Cant.2.13
+
Cant.7.12
+
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+

Pluckt appels van Granaat,
Want den Mey-tijdt is hier,
Wilt aentrecken schoon costelijck ghewae[t]
Doet mijnen raet,
+
Dient my vroech ende laet,
+
Soo coem' ick u te baet,
Mijn woordt wel gade slaet,
Ghy werdt los van dangier,
Seer goedertier, ben ick u hulpe schier,
+
O Bruydeken fier, mijn geboden bewaer[t]
+
Weest my altijdt ghetrouwe
In druck, in rouwe,
Ick sal, o Vrouwe, weeren u treurich ley[t,]
Al comet baren dijn,
+
Met angst, druck, noot en pijn,
+
In de wilde Woestijn,
+
Ghy sult wesen met mijn, lijdt in geduericheyt
O Syon Bruyt, doet wech droefheyt me[t] moe[t]
Onder voet
+
Is den vloeck, die daer stoet,
+
En t'handtschrift door mijn bloet,
+
O Coninginne vroet, versaedt u onghequ[elt]
+
Den Wijnkelder, vrywillich open doet,
+
Danckt met spoet
+
Wijn van Granaden goet,
En eet honichseem soet,
Want van als ouervloet, werdt u voore gheste[lt,]
+
Spreeckt desen Helt,
+
Comt, coopt vry sonder gelt,
+

+

Esa.60,11
Apo.21,25

+

+

Cant.2.11
Esai.52,1.

+

+

mat.28.20
mat.10,22

+

+

Apoc.12,7
24,13
+
mar.13,13.
+

+

deu.27,26.
Gal.3,13.
+
Col.2,14.
+
Cant.2,4.
+
Cant.5.1.
+
Cant.8,3.
+

+

Esai.55,1.
Eccl.51,33

+
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[D]e Schrift vertelt, s'leuens water expeert,+
[D]ie dat begeert, Bid' ick met herten milde,+
[D]ie't hebben wilde,
[M]y niet en schilde, hoe veel daer versaet, zijn+
[W]ijn, honich, en melck siet,+
[G]heef ick jonstich om niet,+
[V] die te mywaert vliet,+
[O]m troost in u verdriet, en doet desen raet mijn.+
O Princelijcke Coninginne vailjant,
[T]riumphant,
[C]leedt u eerlijck playsant,+
[M]et cieraet abundant+
[W]ordt aen der liefden bant,+
[M]aeckt u inwendich schoon,+
[W]s Conincx woordt, al in u herte plant
[M]et verstant
[W]andelt aen elcken cant,
[C]ostelijck is den pant
[D]ie ghy sult crijgen want, bouen in s'Hemels throon
[G]ods eeuwich Soon
[W]erdt uwen grooten loon,+
[E]en schoon blinckende croon, stelt hy daer op u hooft,+
[S]oo ghy gelooft, Ende beleeft waerachtich+
[S]ijn woorden crachtich,
[G]hy wert deelachtich, sijn schoon juweelen al,+
[S]oo ghy volstandich blijft+
[T]ot den eynd' inghelijft+
[E]n in liefde beclijft,+
[O]nmogelijck dat men schrijft, wat hy u deelen sal.+

Door I.I.
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+

Ioan.7,37
apo.22.17

+

+

Cant.5,1.
1.Pet.2,2
+
mat.11,28
+
Esa.51,12.
+
2.Cor.1,4.
+

+

Esai.52,1.
Col.3,14.
+
Ps.45,14.
+
Ps.45,11.
+

+

Gen.15,1.
4.Es.2,43
+
Sap.5,17.
+

+

2.Tim.4,8
1.Pet.5,4.
+
Iac.1,12.
+
Apoc.2,10
+
mat.24,18 mar.13,13.
+
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Een nieu Liedt,
nae een Hooghduytsche wijse: Goeder Ghesel, ick moes wandelen, etc.
+

DOchter Syon, eersame, maecht,
Ghy die des Heeren name // draeght,
+
Volght my in s'weerelts pleyn,
+
V Bruydegom alleyn:
+
Nae mijnen prijs bequame, jaecht,
+
Dat elck, wie nae u fame, vraecht,
+
Ghetuyghenisse reyn
Van u hoor int ghemeyn,
Want cleynen tijdt sal toeuen
+
V verlossinghe, maer
+
En wilt u niet bedroeuen
In al u lijden swaer,
Met goet ghedult, Wilt in onschult,
Wasschen suyuer u handen fijn,
+
Eer lanck ghy sult, Met vreucht vervult,
+
Verlost uyt banden, zijn.
+
Onder t'verkeert gheslachte // quaet,
+
O Syon op de wachte // staet,
+
Met goede wapen // ghy
+
Om te verknapen // my,
+
En op Satan wel achte // slaet,
+
Die met een loos ghedachte // gaet
+
Om te betrapen // dy
+
Houdt u van slapen // vry,
+
Dat hy u niet en scheyde
+
Van uwer simpelheyt,
+
Ghelijck als hy verleyde
+
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+

2.Cor.11.2
Mat.8.22
+
Mat.9.9.
+
mat.19.21.
+
Mat.5.16
+
Phil.2.15.
+
1.Pet.2.12
+

+

Esai.54.7.
Luce,18.8.

+

+

Psal.26.6.
Psa.72.13.
+
Esai.1.16.
+
Iere.30,8.
+
Psal.2.15.
+
Habac.2.1.
+
Esai.6.13.
+
1.Thes.5,7
+
1.Pet.5.8
+
Iob,1.7.
+
Ephe.6.11
+
rom.13.11.
+
1.Thes.5.6
+
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[Ev]a, soo de Schrift seyt,+
[Re]yn onghestoort, Blijft in mijn woort+
[Al] waer ghy zijt gheboren // uyt,+
[Me]t goet accoort, Soo blijft ghy voort
[M]ijn uytvercoren // bruyt.
Mammon en al Afgoden // vliet,
[Alt]ijdts op mijn gheboden // siet,
[En] onderscheydtse wel
[Va]n al s'Menschen instel:+
[Gh]edenckt hoe ick de Ioden // liet,
[Sy] en zijn my ontvloden // niet,+
[Ma]er ick straftese fel+
[Di]e my waren rebel,
[Da]t volck my qualijck luste,+
[Ick] swoer met grammen sin,+
[Da]t sy tot mijner ruste
[Ni]et en souden gaen in,
[Vri]endinne dan, Soo veel u can
[M]ijn reyn liefde beweghen // doet,
[En] wijckt niet van My uwen Man,
Om druck noch teghen // spoet.
Princesse, die int lijden // quelt,+
[A]l u treuren bezijden // stelt,
[Wa]nt siet, mijn comste naeckt,
[Du]s my niet en versaeckt:+
[Alle]en t'wettelijck strijden // ghelt,+
[Hier]om sonder vermijden // snelt,
[En] mijn liefde doorblaeckt,
[M]ijn vriendelijckheyt smaeckt,
[M]ijn schatten, mijn tresooren,
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1.Cor.11,5
Gen.3,6.
+
joan.8,44
+

+

mat.6,24.

+

Heb.12,25
hebr.2,3.

+

+

Nu.14,23
Hebr.3,11.

+

+

2.Thes.1,7

+

pro.22,20.
2.Tim.2,5

+
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+

Mijn vreucht, mijn heerschappije
Sal u al toebehooren,
Noyt soeter melodije
+
Van Harpen clanck,
+
En nieuwe sanck
Van lustighe Musijcke // goet,
Sonder verganck, Werdt u ontfanck
Mijn eeuwighe Rijcke // soet.

+

2.tim.2,12

+

Apoc.5,9.
Apoc.14,3.

+

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Als begint.
+

VErblijdt Zuydt, West en Noort,
Met dees tijdts saysoene,
+
Soo't elck nu staet van doene,
+
Alst trompet was ghehoort
+
Tot Sion, van Hebroene
Soo trocken wy seer coene
Met den claroene, in Israel,
Sonder ghequel, Daer wy seer snel
Vonden verciert, lustich vol trouwen,
Niemand en was daer rebel,
Den Mey ginghen wy houwen
Seer lustich om aenschouwen
+
Sijn vruchten smaeckten wel,
+
Door't Goddelijck bedouwen
Voor Mannen en voor Vrouwen.
+
Onsen Mey fraey minjoot,
+
Ghebloeyt op een Riuiere,
+
Is costelijck en diere
T'is t'hout des leuens bloot,
Met alsoo goe maniere,
+
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num.10,7.
Iud.5,11.
+
2.Reg.5,6
+
1.par.12,4
+
Neh.4,20
+

+

ps.119,103
Can.2,3.

+

+

Apoc.22,2.
Psal.1,3.
+
Iere.17,8.
+
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[B]evrijdt al van dangiere
[Al]s Balsemiere, sijn tacxkens al,
[Br]eet, en niet smal, Daer met gheschal+
[D]e Voghelkens haer in gheneeren,+
[E]n onder hem int dal,+
[D]e dierkens vol affeeren
[D]ie't voedtsele begheeren,
[S]oo wie daer gaet, hy sal+
[S]ijn spijs' om niet verteeren,+
[N]iemandt en machs ontbeeren.+
Onder den Meyboom sat,+
[I]n blinckende patuere,+
[E]en maeght schoon ende puere,+
[D]ie van sijn vruchten at,+
[D]aer altijdts in vigeure,+
[S]eer soet bouen natuere,+
[Vr]y van ghetruere, Den wijn sy dranck,+
[D]ie men haer schanck, Soetelijck sanck,
[Sy] danck, haer Bruydegom eersame,
[D]at in den Lusthof clanck,
[S']lams Bruyt was haren name,+
[Sy] verbreydde sijn fame,
[W]ant haer sijn liefde dwanck,+
[N]iet te vreesen voor blame
[In] den Mey-tijdt bequame.
Veel amoureusheyt soet
[Sa]ghen wy sonder schroomen,
[En] ten waren gheen droomen,
[By] der Fonteyne vloet,
[Ne]ffens de groene soomen
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mat.13,32.
marc.4,30
+
Luc.13,17.
+

+

Esai.35,1.
Apo.22,17
+
joan.8,24.
+
Cant.2,3.
+
Psa.45,10
+
4.re.19,20
+
1.Cor.11,2
+
Prov.9,5.
+
Cant.2,4.
+
Cant.5,1.
+

+

Apoc.21,9

+

2.Cor.5,14
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Van s'leuens waterstroomen,
+
Groeyende boomen, saghen wy staen,
+
Met groene blaen, En vrucht ghelaen,
+
Daer toe noch veel lustighe dinghen,
+
Op Ierusalems baen,
Maeghden en Ionghelinghen
+
Van vreuchden daer opspringhen,
+
Singhen, en Harpen slaen,
+
Die al ter Bruyloft ginghen,
+
En groen cranssen ontfinghen.
+
Prince, doe riep den Gheest
+
Met de Bruyt onverscheyden,
+
En ouerluydt sy seyden,
+
Comt al ter Bruylofts feest
+
Al die wil sonder beyden,
Wie't hoort moet dit verbreyden,
+
Maer bereyden // Moet elck hem claer
+
Niet onreyns daer // Mach comen, maer
+
Al met de honden buyten blijuen,
Laet ons dees stemme waerNemen, int herte schrijuen,
+
Dat wy door des Gheests drijuen,
+
Als groen spruyten vruchtbaer
In Christum, den Olijuen
+
Mey-boom, salich beclijuen.

+

Apoc.22,2
Psal.1,3.
+
Iere.17,8.
+
Esa.30,29
+

+

Esa.55,12
Esa.64,14.
+
Apoc.5,18
+
4.Es.2,47
+
Apo.22,17
+
Esai.25,9.
+
Matt.22
+
Luc.14,16.
+
Apoc.19,9
+

+

mat.22,11
Apo.21,26
+
Apo.22,15
+

+

Hebr.3,7.
Hebr.4,7.

+

+

rom.11,17. Psa.52,10

Een is noodich.

[Den soeten Somer-tijt]
Op de wijse: Daer gater veel in stadt, met haerlier borse plat.
DEn soeten Somer-tijt
Is voorhanden, Godt danck,
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[De]n winter zijn wy quijt,
[Di]e ons al viel te stranck,
[Bl]oemen en Voghel-sanck,+
[T'l]ustich saysoen bewijsen,
[Di]e cruydekens in den schoot
[D]er Aerden laghen doot,
[D]ie nu weder verrijsen.+
Wel op ghy minnaers reyn,+
[S]poedt u te veldewaert,
[E]n met u liefste greyn+
[V] daer int groene paert,+
[D]en ghebloeyden wijngaert+
[I]n liefden wilt aencleuen,+
[D]at ghy door de soete jeucht
[D]es Meys beclijuen meucht,
[E]n goede vruchten gheuen.
Onsen Meyboom ydoon+
[S]taet lustich en playsant,
[G]helijck de roosen schoon
[T]e Iericho gheplant,
[E]n als een Eycke, want
[S]ijn tacken wijdt uytbreyden,
[H]y gheeft sijnen reucke soet+
[G]helijck den Wieroock doet,
[T']is daer lustich vermeyden.
Gheluckich is hy wel
[D]ie by den boom gheraeckt,
[H]y wordt ghenesen snel
[W]ie van sijn vruchten smaeckt
[N]aer meer hy altijdt haeckt,
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+

Cant.2,12

+

Syr.24,23
Cant.7,11

+

+

Cant.2,13
Cant.7,12
+
Syr.24.22
+
Ioan.15,5
+

+

Syr.24,17

+

Syr.24,21
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Noyt Mey soo vol weldaden,
Wie onder sijn schaduw' rust
+
Hy heeft al wat hem lust,
+
Gheen dinck en mach hem schaden.
+
Desen Meyboom begloost,
+
Is Christus excellent,
+
Sijn woordt is onsen troost,
+
End' ons spijse bekent,
+
Een nieuwe Testament,
+
Versoeninghe der zonden
+
Hebben wy in sijnen Naem:
+
Noyt Mey tijt soo bequaem,
+
S'leuens boeck is ontbonden.
+
Sijn spruytkens delicaet,
+
Zijn die gheloouen fijn,
+
En door dat eeuwich zaet
+
Weder gheboren zijn,
+
En in der Sonnen-schijn
+
Der waerheyt lustich bloeyen,
Door den gheestelijcken dou,
+
Met ghestadich berou
+
In vruchten ouervloeyen.
Ghebroken herten ghy,
Tot desen Meyboom vliet,
+
Dat hy u Coninck zy:
+
Doet als de boomen niet,
+
Die nae Iothans bediet,
+
Den dooren bosch vercoren,
Mammons dienaer, s'weerelts vrient,
+
Dat hy den Heere dient,

+

Cant.2,3.
Psal.57,2.
+
Psal.91,1.
+
Cant.2,3.
+
rom.11,17.
+
Ioan.15,5
+
Deut.8,3.
+
Sap.16,26
+
Rom.5,10
+
2.Cor.5,19
+
2.Cor.5,20
+
Col.1,20.
+
Apoc.5,7.
+
Ioan.15,5
+
1.Pet.1.23
+
Iac.1,18.
+
Apoc.12,6
+

+

Hebr.3,14.
1.cor.15,58

+

+

Psa.51,19
Esa.57,13
+
Esai.61,1.
+
Iudi.9,8.
+

+

mat.6,24.
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[Hy] doet arbeyt verloren.
Daer sal comen een vyer+
[Wt] den dooren-bosch voort,
[De]n roest der schatten hier,
[Sal], nae Iacobus woort,+
[Het] vleesch verslinden hoort,
[Va]n den Godtloosen rijcken,
[Du]s Broeders groeyt en wast,
[Di]cht aen den Meyboom vast,
[En] wilt van hem niet wijcken.
Salich zijn sy die vroom+
[Ey]nden haer leuen groen,
[En] Christum den Meyboom,+
[De] vruchten die sy doen,
[Su]llen haer volghen coen,
[Int] Rijcke Gods ydoone,
[Sy] sullen bloeyen eenpaer:
[So]nder verwelken daer,+
[Ver]ciert met s'leuens croone.+

+

Iude,9,15

+

Iac.5,3.

+

Apo.14,13

+

Rom.14,7

+

2.Tim.4,8
1.Pet.5,4.

+

Een is noodich.

Een nieuwe Liedt,
nae de wijse: Op sinte Martens auondt.
[D]En Heyrlegher Israels, aen Elims+ watercant
[Is] ghelogiert, met sijn tenten aldaer,
[Lus]tige palmboomen, staen daer seer trium-+ phant,
[En] twaelf Fonteynen vloeyende claer,
[Op] seuen groote berghen vruchtbaer,
[Sch]oon Roosen en Lelien bloeyen,+

+

Exod.16,1

+

Levit.33,9

+

4.Es.2,19
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De kinderen Syons daer, in verblijden haer
Den Mey doet al vol vreuchden bloeyen.
+
Den Meyboom tot Sion bloeyende met +sijn vrucht
Als Aarons roede, staet lustich fijn,
+
Alle verslaghen herten, neemt hier uwe toe-+vlucht
+
Tegen den brandt, van s'middachs sonnenschijn
Want al die onder zijn schaduwe zijn,
Sieckte noch leet en mach haer schaden,
Om niet sy drincken daer, heunich, melck en wijn
Christus den Mey cant al versaden.
In dat huys des Heeren, in Gods voorhouen groen
+
Staen de gherechtighe vruchtbaer ghekeest,
+
Gelijck de Palmboomen, ende gelijc daer do[en]
+
Cederboomen in Libanons foreest,
+
Voor gheen droogh Iaer en zijn sy bevreest,
+
Haer bladeren groenen vol deuchden,
Sy staen ghewortelt aent water van Gods Gheest,
+
Christus den Mey doet al verjeuchden.
De wilde woestijne nu als een lely staet,
+
Want de heerlijckheyt van Libano soet
+
Die is haer ghegheuen, en dat lustich cieraet
Van Carmelus en Saron ouervloet,
De Heydenen, voor't ghelooue vroet,
+
Mach men Gods huysgenooten schrijuen,
+
In den Olijfboom dragen sy vruchten goet,
Christus den Mey doet al beclijuen.
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num.17.8.
Hebr.9.4.
+
Psal.121,5
+
Eccl.34.19
+
Psal.91,9.
+

+

Psa.92.14
Psa.92.13
+
Iere.17,8.
+
Psal.1,8.
+
Apoc.22,2,
+

+

Esai.35,1.

+

Osee,2.1.
Rom.9.26

+

+

Iere.11,16
rom.11,17

+
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[D]ie verloste van Iuda wortelen nederwaert+
[En] opwaert brenghen sy vruchten uyt,+
[Ma]er alle Godloose van hooueerdigen aert+
[Ver]dwijnen haestelijck als hoy oft cruyt+
[Hoo]gh op de daken sonder virtuyt:+
[Ma]er al die Christum reyn aencleuen,
[Dat] zijn al boomen in s'Paradijs besluyt,
[Chri]stus den Mey doet eeuwich leuen.
O Princelijcke spruyten, wijnrancxkens+nu ter tijt,
[In s']Meys saysoen, groeyt ende bloeyet vry,
[En] ouervloeyt in vruchten, al tot des geests+profijt,
[Wa]nt t'vleesch bloeysel gaet haest voorby+
[Als a]erdtsche bloemkens, die sien wy+
[Verd]wijnen door de Sonne stralich,
[Dus] blijft tot den eynd' int eeuwich woort Christi,
[Soo] sult ghy naemaels bloeyen salich.

+

Esa.37,31.
4 re.19,25.
+
Psal.37,2
+
Psa.120,6
+
Esa.37,27
+

+

Ioan.15,5

+

Esai.40,6
1.Pet.1.24
+
Iac.1.10
+
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[Ee]n nieu Liedt,
nae de wijse: Ons Coninck van den drooghen, etc.
[D]En Somer in saysoene
Ons comende seer naer,+
[Sien] wy met vreuchden coene+
[Den] Vijgheboom vruchtbaer+
[Alsdan] uytschieten groene
[Spru]yten en bladers: maer
[Broe]ders in desen doene
[Neem]t dees parabel waer:
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mat.24,32
marc.13.18
+
Luc.21.27
+
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Christus ons Middelaer,
Het groen hout vol virtuyt
+
Sal met Basuynen claer
+
D'Enghelen seynden uyt:
+
Dan sal t'gheluyt
Volcomen wesen vry
Tot die Cantijcke Bruyt,
Den Winter is voorby.
Den Mey-tijdt is voorhanden,
+
Blommen en voghel-sanck,
+
In ons nieuwe Landen,
Is duysent Iaer onlanck,
+
Vriendinne wilt opstanden,
+
Neemt tot mywaerts den ganck,
+
Maer blijft daer, mijn vyanden
+
Tot mijner voeten banck.
+
Och wat een troost ontfanck
+
Sal haer gheschieden soet,
+
Al die nae s' Heeren danck
Hebben ghearbeydt vroet:
Want sy die goet
Alhier hebben ghedaen,
Sullen met vreuchden vloet
+
Tot den leuen opstaen.
Dat werdt om haer verfraeyen
Den Somer-oogst seer schoon,
+
Die hier in tranen zaeyen,
+
Sullen dan haren loon
Sonder ophouden maeyen
Eeuwighe vrucht ydoon,
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2.Tim.2,5
Heb.12.24
+
Luc.23,30
+

+

Cant.2,10
Cant2.12

+

+

Psal.90,4
2.Pet.3,8.
+
Cant.2,13
+
Psal.110,1
+
Luc.20,43
+
Mal.4,2.
+
Mat.24,34.
+

+

Ioan.5.29

+

Psa.126,5
Gal.6,8.

+
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[Als] de Sonne met raeyen,+
[Sal] blincken elck persoon,+
[Da]er in haers Vaders troon,+
[We]rdt haer ghegheuen fijn+
[Ee]n schoon bloeyende croon+
[Ve]rgaend' in gheen termijn,+
[De]n nieuwen wijn+
[En] alle vruchten daer,+
[T']sal al ten besten zijn
[M]ilde gheschoncken haer.+
Die haren Acker bouwen,+
[Di]e crijghen vlucht planteyt,
[Br]oeders die Godt betrouwen,+
[Za]eyt nu gherechticheyt+
[So]nder eenich verflouwen,+
[We]et dat uwen arbeyt+
[V] niet en sal berouwen,
[D]en loon is u bereyt,
[Al] wat ghy hebt verleyt+
[W]erdt u vergolden van+
[D]ie dat heeft toeseyt,+
[En] niet lieghen en can+
[W]eest Broeders dan+
[V]erduldich, niet en sucht,
[M]aer als den Ackerman+
[Ve]rwacht de dierbaer vrucht.+
Die van't coude vertsaghen+
[So]nder ploeghen subijt,+
[Su]llen noch wel beclaghen
[Ha]er traecheyt ter ontijt,
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Dan.13.13
mat.13,43.
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1.cor.15,42
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Phil.3.21.
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2.Tim.4.8
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1.Pet.5.4.
+
mar.14.25
+
Esai.1.10
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Pro.12.11.
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+

Pro.11.18.
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+
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+
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+
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+
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In de schoon somer-daghen,
Als ander met jolijt
+
Haer schoouen t'samen draghen
+
Sullen sonder profijt
+
Bedelen hier int crijt:
Dus Broeders, op den Gheest
+
Te zaeyen neerstich zijt,
Acht gheen vervolgh tempeest,
Want die vreest
Voor den rijm schromen al,
+
Die sneeu noch aldermeest
+
Haer ouervallen sal.
+
Bevolen blijft den Heere,
Die trooste in verdriet
+
Alle sijn leden teere,
+
Die doen nae sijn ghebiet,
Schout alle valsche leere,
+
Broeders, want hy doch niet
+
En zaeyt, te gheenen keere
+
Die op den windt acht yet,
+
En die op wolcken siet,
En maeyt oock niet ter noot:
Dus en wijckt niet als riet,
+
Maer volherdt tot der doot,
+
Dat ghy seer groot
Des landts goeden met vreucht,
Naemaels in uwen schoot
Eeuwich ghenieten meucht.

Een is noodich.
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Gal.6,10.
+

+

Iob.6.16.
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Act.20,32.
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Eph.4,14
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+
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[Een Cananeetsche Vrouwe minjoot]
[O]p de wijse: Vrouken wacht u Hennekens wel, etc.
[E]En Cananeetsche Vrouwe minjoot,+
Is uyt ghegaen tot Iesum soet,
[Sy] riep tot hem in grooten noot,+
[O] Heere, ghy Dauids Sone goet,
[Wi]lt ouer my, ontfermen ghy,
[De]n boosen mijn dochter veel lijden aendoet
[O ]Heere wilt haer beschermen vry.
Maer hy en antwoordde niet een woort:
[Sij]n Iongheren traden tot hem aldaer,
[Sy] baden, en spraken, o Heere verhoort
[Di]t Vrouken, het roept ons jammerlijck naer:
[Ch]ristus sprack mijn, seyn dinghe fijn
[En] is tot den verloren schapen maer,+
[Di]e van den huyse van Israel zijn.+
Doe quam dat vrouken met groot ootmoet
[To]t Christum vyerich sonder verlaet,
[En] sprack (voor hem ghevallen te voet)
[O ]Heere, my in den noot bystaet.
[Ni]et goet en ist, sprack daer Gods Christ,
[Da]t men den kinderen t'broot nemen gaet,
[En] dat men dat voor de honden verquist.
Al was dit woordt om hooren swaer,
[He]t Vrouken int bidden bleef euen snel,
[En] sprack: jae Heere, dat is wel waer,
[No]chtans eten die hondekens wel+
[Di]e cruymkens cleyn, die daer int pleyn
[Va]llen beneden van haers Heeren tafel,
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+

mat.15,22

+

marc.7,24

+

Mat.10,6
Luc.19.16.

+

+

mat.15,27
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Die zijn haer doch tot spijse ghemeyn.
Den Heere vol ghenaden milt,
Sprack: O Vrouwe, u gheloof is groot,
Gaet, u gheschiet alsoo ghy wilt,
Sy en bleef niet van trooste bloot,
Haer dochter vandt sy fraey gesont,
+
Wt t'geweldt van Satan sonder aenstoot,
T'huys op haer bedde ter seluer stont.
Int bidden moetmen volherden siet,
+
Ghelijck dit Vrouken heeft ghedaen,
Om dats' aenhiel en niet af en liet,
Heeft sy ghenade van God ontfaen,
Dus in verdriet, tot Christum vliet,
Hy sal u ghebedt wel gade slaen,
+
Alst in den gheest en waerheyt gheschiet.

+

marc.7,30

+

Luc.18,1.

+

joan.4,22.

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: O Clemine bedruckt en swaer.
IN desen tijdt fel ende stranck
+
Hoort men suchten en karmen,
Benout door sober neeringhe kranck,
Rijcke lieden verarmen,
Onveyl is de bane, voor den Coopman vroet
Menigen Snaphane, en Roover hem doet
+
Seer groote schade,
Te water, te land', nae lijf en goet
Hy lijden moet, Vroech ende spade.
Och Cooplieden wel voor u siet,
Dat men u niet en rooue,
Tijdtlijck goedt, en meen ick niet,
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Eph.5,16.

+
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[Ma]er t'costelijck ghelooue
[In] een consciency, oprecht ende claer,+
[Me]t een sulck intency, dat men geern waer+
[Na]er al t'beslauen,
[On]tslapen in Christum eerbaer,
[Om] rusten daer, Ter rechter hauen.
Voor dese hauen vele vergaen,
[Is]t niet een droeue sake,
[Al]s men veel storm heeft wederstaen,
[No]ch te lijden schipbrake?+
[Da]erom op de bake, laet ons mercken wel
[In] de laetste wake, voorsienich en snel,+
[Al]s de vailliande,
[Op] dat wy moghen uyt de Zee fel,
[Na]er veel ghequel, Comen te lande.
Maer ghy die quelt met onghemack
[Vw]en cost te ghenieten,
[He]t is een aengheboren pack,
[La]et het u niet verdrieten,+
[Ma]er snel van maniere, in den Somer tijt,
[Do]et ghelijck de miere, arbeydt om profijt,
[En] dat by desen,+
[Ho]e arm en veracht ghy zijt,
[Gh]y meucht door vlijt Coninghen wesen.
In Coninghen huysen playsant+
[W]oont die coppe onreyne,
[D]oor haer neersticheyt en verstant:
[D]us hoe arm en cleyne
[En] gheeft niet verloren, het betrouwen dijn,
[Te]r weerelt vercoren zijn, voor Gods aenschijn
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1.Tim.1,19
1.Tim.3,9

+

+

1.tim.1,19

+

Luc.12,38.

+

Syr.7,16.

+

Pro.20,4.

+

pro.30,28.
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D'arme beseuen
+
Die rijcke int ghelooue zijn,
Erfghenaem fijn, Des Rijcx verheuen.
Zeylende nae't verheuen Rijck,
+
Neerstich in goede wercken,
+
En doet der waerheyt gheen afwijck,
Op dat compas wilt mercken
Want om Schips verslinden, waeyen meer en meer
+
Schalcke valsche winden, alle menschen leer
Och wilt ons senden
Tot eenen Stierman t'allen keer,
Vwen Gheest, Heer, om wel te enden.
+
Paulus wesende t'eynder vaert,
Sijns leuens pelgrimagie,
Verblijdd' hem, dat hy hadde bewaert
T'gheloof, en dat de gagie
Van Gods hant ydoone, hem was toegeleyt
Die eeuwighe croone, der gherechticheyt,
Broeders volheerdich
+
Om vollen loon neerstich arbeyt,
Aen't eynde leyt, Den prijs seer weerdich.
Daer zijnder die van rijckdom groot,
+
Veel rommen en vermeten,
Maer zijn arm, naeckt ende bloot,
Het welck sy niet en weten,
+
Mijdt ijdel berommen, o Christen ghetal,
+
En wilt u rijckdommen, van hier vluchten al
In s'Hemels eruen,
+
Want dese Stadt der Weerelt sal
+
Met grooten val, Vyerich bederuen.

+

Iac.2,9.

+

Rom.2,7.
Tit.3,8.

+

+

Eph.4,14.

+

2.Tim.4.7

+

2.joan.1,9

+

Apoc.3,17.

+

1.Cor.1,29
1.Cor.3,21

+

+

2.Pet.3.11
Apoc.18,8

+
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Dan sullen veel Cooplieden slecht
[Ha]er jammerlijck beclaghen,+
[Di]e in Esaus moes-gherecht
[N]u hebben sulck behaghen,
[Da]t sy niet en vraghen, nae Petrus verhael,+
[Om] de goede daghen, te sien principael+
[In] d'ander Weerelt,+
[Di]e claer sal blincken altemael
[Gh]elijck Cristael, Schoone bepeerelt.
In die schoon Princelijcke stadt
[W]erden rijcke bevonden,
[Di]e haer herte met haren schat+
[Al]daer hebben ghesonden,+
[En] hier niet en sorghen, als Heydenen sot,+
[M]aer hebben verborgen, haer leuen in Godt+
[On]s al gheschiede
[Va]n den Heere sulck salich lot
[Bi]dd' ick voor't slot, Van mijnen liede.

+

Gen.25,32 ende 27,38

+

1.Pet.3,10
Psa.34,13
+
Apo.21,18
+

+

mat.6,20.
Luc.12,33.
+
1.tim.6,19
+
Colos.3,4.
+

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: De Nachtegael int wilde.
[B]Eroert ben ick van binnen
[A]l in dat herte mijn,
[Als] ick gae ouersinnen
[Om] eeuwich salich zijn:
[Da]n roep ick vroech en spade,
[O] Heer wilt my behoen:
[Wa]nt sonder u ghenade+
[En] can ick niet ghedoen.
[V] goetheyt wil ick soecken
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Ioan.15,6
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Heere ghenadich soet,
+
Ghy laet het ons in boecken,
Hoe men u dienen moet,
Leert my dat wel slaen gade
+
Mijns leuens cort saysoen,
+
Want sonder u ghenade
En can ick niet ghedoen.
+
Vader ick moet u louen
+
Van uwer liefde fijn,
+
Dat ghy afsondt van bouen
Den rechten Medecijn,
Om ons bevrijen van schade,
En met sijn woordt te voen,
Want sonder u ghenade
En can ick niet ghedoen.
O Heer, om mijn ghenesen
Die sondich was belast,
Zijt ghy ter doot verwesen
+
Als een verlaten gast,
+
Bespot, veracht, met smade
+
Hinght ghy aent cruys lamoen,
Want sonder u ghenade
En can ick niet ghedoen.
+
Victorieus verresen
+
Sit ghy ter rechter hant
+
Van u Vader ghepresen
+
Op den stoel triumphant,
Blijf ick by uwen rade,
Soo blijft ghy mijn rantsoen,
Want sonder u ghenade
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2.tim.3,16

+

Luc.1,69.
Ioan.16,6

+

+

Luc.10,10.
Ioan.3.16
+
Rom.5,8.
+

+

mat.27.29
mat.15,16.
+
Ioan.19,1
+

+

Act.2,24.
mar.16,19
+
Act.7,56.
+
Hebr.12,2.
+
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[En] can ick niet ghedoen.+
Ist dat ick met u sterue,+
[So]o leu' ick met u blije,
[En] u lijden verwerue,
[So]o crijch' ick heerschappije,
[Gh]y seer machtich van dade,
[Ve]rwont als Leeuwe coen,
[W]ant sonder u ghenade
[En] can ick niet ghedoen.+
Door u barmhertichede+
[Be]n ick weder ghebaert:+
[Do]or u woordt goet van zede,+
[Te] zijn van uwen aert,
[Bec]leedt met schoon ghewade
[Nie]t nae't oude fatsoen,
[Wa]nt sonder u ghenade
[En] can ick niet ghedoen.
[D]it cleedt moet ick bewaren,+
[Sou]d' ick ter Bruyloft gaen,
[Wa]nt hy comt int beswaren
[Die] dat niet en heeft aen,
[En] verworpen als quade,
[Hee]re, nae u Sermoen,
[Wa]nt sonder u ghenade
[En] can ick niet ghedoen.
Ick bidde u, O Heere,
[Ver]gheeft my mijne schuldt,+
[Ick] ben ellendich teere,
[Heb]t doch met my ghedult,+
[Sta]et my altijdts in stade,
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Rom.6,8.
2.tim.2,11
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1.Pet.1,3.
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mat.22.12

+
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Wilt my ter deucht bevroen,
Want sonder u ghenade
En can ick niet ghedoen.
+
De meest' in goede wercken,
Te wesen, waer my goet,
+
O Godt wilt my verstercken
+
Aen s'Gheests reyn watervloet,
Dan werd' ick schoon van blade
Als een Lauwerboom groen,
Want sonder u ghenade
En can ick niet ghedoen.
Den Helm der salichede,
+
T'gheloof tot eenen schildt:
+
Het zweerdt des Gheests oock mede,
T'Harnasch der liefden mildt,
Dient my wel teghen t'quade,
Oock t'Euangelijs schoen,
Want sonder u ghenade
En can ick niet ghedoen.
+
Cond' ick nae vrede haken,
+
Ende nae heylich zijn,
Dan soud' ickt seer wel maken
Dan te aenschouwen dijn,
+
Sterckt my door u woordts, zade
+
Om my hier nae te spoen,
+
Want sonder u ghenade
En can ick niet ghedoen.
Prince, Heere der heeren,
S'Vaders Sone minjoot,
Wilt my helpen ter eeren
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Tit.3,8.

+

Psal.1,3.
Iere.17,8.

+

+

Eph.6,17
1.Thes.5,8

+

+

rom.12,18
Heb.12.14

+

+

Sap.2,24.
1.Pet.1,23
+
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[Ic]k ben arm en bloot,+
[Ke]ert my der wijsheyts pade,
[G]hy Coninck van Sioen,
[W]ant sonder u ghenade
[E]n can ick niet ghedoen.

+

Apo.17,14

Par P. Trioens

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Ioüe, chanté, je vous oriay.
[S]Aul door groote onghehoorsaemheyt+
Die werdt van Godt den goeden Gheest+ ontseyt,
[E]enen Geest boos die maeckt hem onrustich
[W]aer deur Saul altijdt bleef seer onlustich,
[M]en dede soecken eenen Man seer snel,
[D]ie wel conde spelen op snaren-spel:
[D]en sone Isai aen den seluen stonden
[W]ert daer toe versocht, en bequaem bevonden.+
Gods knecht Dauid die sijn schapen selfs weyt+
[...]'t Euangelie onser salicheyt,+
[Ro]ept hy allen tot sijner ghenaden,
[Su]lck soet Harpen-geluyt wilt niet versmaden,
[Al] die belast ende beladen zijn,+
[Co]mt tot Christum, hy helpt u uyt gepijn,
[N]eemt sijn jock op, want dat is seer soete,
[O]otmoedich wel gheleert valt hem te voete.
[S]egt danc den Vader die ons heeft besocht+
[W]t der hooghte, ende ons heeft ghebrocht
[Al in] de duysternisse tot sijnen lichte,+
[In]t Rijck van sijnen Soon met claer gesichte
[Mij]n ziele loeft den Heere, met goet vermaen
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1.Re.15,23
1.Re.16.14

+

+

1.Re.16,21
Eze.34,23
+
Rom.1,14
+

+

mat.11,28.

+

Colos.1,12

+

Luce,1.73
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+

Vergetet niet wat hy u goets heeft gedaen,
Die u vergheeft ghebreken en zonden,
+
Door Christus bloet, en doot, strame[n] en wonden.
Ghebenedijdt zy Godt den Vader wijs
+
Ons Heeren Iesu Christi, gheeft den prijs
Die ons wederbaert door sijn vermoghen
Tot een leuende hope hoogh om te louen,
Tot een onverganckelijcke erffenis,
Die in den Hemel behouden is,
Op u, die door Gods cracht zijt bewaret
In het ghelooue goet dat ghy welvaret.
+
Costelijck is de Heer met lofsanck,
Hem te gheuen prijs, eere, ende danck,
Opt spel van thien snaren, God lof schincken,
En sijn trouwe en waerheit altijt gedincken,
Wie Christus naem bekent, breet ende wijdt
Offert de vrucht der lippen Gode altijdt,
+
Hosianna in der hooghte schoone,
+
Godt zy glorie soet, in sijnen throone.
+
Niemandt met Saul onghehoorsaem zy,
Want dat is een zonde als roouery,
En wederspannich zijn Gods gheboden,
+
Dat is Afgoden-dienst, en dient ghevloden,
Godt die in de hooghte ende int heylichdom
+
Ende by een vernedert herte vrom,
+
En die verslaghen zijn van ghemoede,
+
Sal hy woonen altijdt, elck dit bevroede.
Zeghent u niet teghen t'vermaledijen,
Belials listicheyt laet van u vlijen,
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+

Psa.103,2

+

1.pet.2,24

+

1.Pet.1,3.

+

Psal.92,2

+

Heb.13,15.
Mat.21,9
+
2.reg.15,23
+

+

1.cor.10,14

+

Esai.57,13
Psa.34,19
+
Esai.66.2.
+
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[En] wilt Loths Swagers nemen voor oogen+
[Ho]e dat haer is vergaen door niet geloouen,+
[T']ghelooue is een seker betrouwen vry
[De]s genes dat men hoept, als men daer by+
[He]eft Abysack van Sunam in d'armen,
[D]at is de liefde schoon om te verwarmen.+

+

deu.29,69
Gen.19,15

+

+

Hebr.11,1.

+

3.Reg.1,2.

[Seer vriendelijcke salutacy]
Op de wijse: Quamer yemandt die myer nae vraeghde, soo't betaemt, ick
naemt, etc.
[S]Eer vriendelijcke salutacy
Wensch ick u vriendt, door Gods gracy,
[En] bidde oock dat u Godt beware
[In] den strijdt, en bevrijdt
[Va]n quade tonghen, ende t'vyandts nijdt.
Een quade tonge die omme gaet met liste
[Di]e soeckt te brenghen ouer al in twiste:
[Ma]er wel hem die Gods woort gheloouen,
[Da]er op bout, en betrout
[Op] Godt den Heer die al ons doen aenschout.
Wie Godt betrout met reynder herten,
[Al] comter een dorre Iaer, t'sal hem niet smerten
[Wa]nt hy aen s'heylichs Gheests riuier
[Is] gheplant, met verstandt
[Ha]ndelt en wandelt in der vreden bandt.
Maer quaet geclap in grooter onvreden,
[Ve]rderft ouer al goede zeden,
[We]l salich die haer ooren sluyten,
[En] niet en hoort, quaet discoort
[Bu]yten den reghel van des Heeren woort.
Gods woordt in als geeft goede claerheyt
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Hierom mach men maken gheen swaerheyt,
Noch oock teghen malcanderen suchten
In tweedracht, maer met macht
De liefde houden, dats ons leuens cracht.
De liefde, hooftsomme van het ghebot,
Lancmoedich, haren naesten geen quaet en doet,
Men hoortse oock nemmermeer verblijden
Van't onrecht, maer sy lecht
Haer pont te wercke aen haren naesten slecht.
+
Slecht ende recht moet ons bewaren
Godt den Heer der heyrscharen,
Dat wy in dat ghelooue blijuen
Tot den ent, ongheschent,
De croone ontfanghen in des Hemels tent.
+
Om dese croene, ist al de doene,
+
Laet ons wesen dapper ende coene:
+
Met Gods harnasch ghewapent zijnde
Om wederstaen onbelaen,
Al s'vyants schieten sal ons dan niet schaen.
Niet schaen mach oock mijn goede jonste
Aen u ghedaen, met cleynder conste,
Hope t'sal u danckelijck wesen,
Soo dat ghy, oock sult my
Wesen ghedachtich, met wat schrijuen vry.

+

1.Cor.1,16

+

1.Cor.9,17
Ephe.6,11
+
Luc.12,35.
+

[Stelt uwen voet]
Op de wijse: Au joly soir, j'ay rencontré m'amie.
+

STelt uwen voet
Al op den wegh des vreden,
+
Siet op den Hertogh vroet,
+
Den voleynder goet van zeden,

+

Mat.5,25

+

Hebr.12,2
Hebr.13.14

+
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[E]n met hem sijn versmaetheyt draeght,+
[E]n voor sijn woordt u leuen waeght,+
[I]n goede ghehoorsamicheden.
Wilt gheen vreemdt vyer+
[O]ntsteken voor den Heere,
[D]at u des doodts dangier
[N]iet brenghe in verseere,
[W]at Godt ghebiedt, volght dat met moet,
[O]ck daer niet af noch toe en doet+
[V]an al sijn gheboden en leere.
In t'ouderdom+
[B]ehoudt u cracht om strijden,
[T]oont dat ghy zijt soo vrom+
[G]helijck ghy waert ten tijden
[D]oe ghy't landt hebbet bespiet,+
[E]n oock ander hebbet bediet
[D]at Godt daer ons wel soude bevrijden.
Wt de handt drinckt+
[S']Gheests wateren bequaeme,+
[O]p beyde knyen niet sinckt+
[Al]s luye quaet van fame,+
[W]ant soudt ghy comen in den strijt+
[Te]ghen elck boos Midianijt,
[G]odt moet ghy wesen aenghename
Met Iabes t'huys+
[B]lijft niet, tot uwer schade,
[M]aer straft sonder confuys
[V] Broeder nae den misdade,
[W]t liefden, maer gheensins uyt haet,+
[W]ijst hem tot boet, en gheeft hem raet,+

+

mat.10,28
Iaco,4.7

+

+

Leuit.10,1

+

Deut.4,1.

+

Apo.22,19

+

Ios.14,11.

+

num.14.7.

+

Iudit.5,4.
Ioan.7.38
+
Esai.55,1.
+
Heb.12,12.
+
Iudit.7,7
+

+

iudit,21.9.

+

Leu.19,27
Act.2,38.

+
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+

Dat hy van Godt vercrijghe ghenade.
+
Goetduncken quaet,
+
Met Saul seer stoutmoedich,
+
Volght niet teghen Gods raet,
Volbrenght sijn woordt voorspoedich,
+
Op dat u Godt den goeden Gheest
+
Niet weer, end' laet in u tempeest
Van den boosen onrustich woedich.
Met Seba boos,
Des soons Bychry in desen,
Zijt niet Belials loos,
Dat ghy in twistich wesen
Blaest de Basuyne om te verleen,
En Israel so te doen scheen
Van haer Coninck Dauid ghepresen.
+
By de Eyck siet,
Rust niet, gaet sonder mincken,
+
Dat een Propheet u niet
Tot eten ende drincken
En brenghe, teghen Gods bevel,
Ghy hebt verstaen, sijn woorden wel,
Oft, de Leeuwe soude u krincken.
+
Wilt rechten vroet,
V Naesten recht, ende leeren
Niet uyt gunst, vleesch noch bloet,
Want t'Recht dat is des Heeren,
Hierom met hem te rechte sit,
Met partijschap gheensins besmit,
Ghelooft Godt, soo blijft ghy in eeren.
+
Soo yemandt vremt

+

2.thes.3,15
Ezec.18,5.
+
Deut.12,8
+
1.reg.15,15
+

+

1.reg.16,14
2.reg.20,1

+

+

3.reg.13.14

+

1.Pet.5,8.

+

2.par.19,6

+

1.Esd.4.2.
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[M]et u wil timmeren pooghen
[Aen] s'Heeren werck, en stemt
[Ni]et toe, noch wilt ghedooghen,
[Al] hinderen sy u met smaet,
[M]aeckt dat het werck niet stil en staet,
[Go]ds woordt tot troost stelt u voor oogen.+
In s'herten noot
[Rij]dende op u Dier met treuren,+
[Si]ende de reten soo groot
[Ae]n Ierusalems mueren,
[No]chtans u haest die wederbout,
[Om] Seneballat niet verflout,+
[Al] bespot hy al labeuren.
O Vader Godt
[Be]waert u wijngaert in mueren,+
[Da]t wilde Verckens bot
[V r]ancxkens niet afscheuren+
[La]et oock der Vossen groot en cleyn+
[W]orden ghevaen, op dat wy reyn
[In] den Wijnstock moghen ghedueren.
Menschen befaemt
[M]et Christen name schoone,
[In] liefden soo't betaemt,
[W]andelt voor Godt ydoone,
[Da]t ghy als wijse Maeghden vroet,
[In] des Bruydegoms comste goet,+
[De]n inganck met hem crijcht te loone.
Maer wee u dan+
[Di]e hier nu zijt versadicht
[Va]n t'woordt Gods, broot oft Man,+

+

1.Esd.5,2.

+

Nehe.2,13

+

Nehe.4,1.

+

Psa.80,14

+

Cant.2,15
Ioan.2,15

+

+

Mat.25,6

+

Luc.6,25.

+

Ioan.6,33
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Als Christus wonderdadich,
+
Verweckt goede ende quade al,
Doet vergaren het lief ghetal,
+
Dan sult ghy hongheren seer schadich.
Ongheloof baert
+
Veel Philetus ghesellen,
+
En Saduceusschen aert,
Die Christum mede quellen:
Vry gheesten, Libertijnen blendt,
Arbeyden al tot sulcken endt,
Om Gods ordeningh neder te vellen.
+
Waer t'Schip soo breeckt
Siet men t'Gheloove slaken,
+
Gods toorne in sulcken steeckt,
Godt can hem niet versaken,
+
Al is sulck een Laodicem,
Arm, jammerich, naeckt ende blent,
+
Die hem seluen meent rijck te maken.
+
In tijdts coopt gout
Wel met vyere doorvyeret,
+
En weest doch niet soo stout,
Dat ghy u niet vercieret
+
Met dat cleedt der gherechticheyt,
Met s'Gheests salue siende bereyt
+
Hoe Christus met sijn Scepter regieret.
+
Voor't slot, niet spot,
Wil ghy anders salich blijuen,
+
Oock niet t'samen en rot
Om tweedracht te verstijuen,
Haeckt nae vrede en heylicheyt,
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+

Ioan.5.28

+

Luc.6,25.

+

2.tim.2,18
mat.22,23

+

+

1.tim.1,19

+

Ioan.3.36

+

2.tim.2,13

+

Apoc.3,15.
Apoc.3.18

+

+

rom.11,21.

+

Apo.16,15

+

Hebr.1,8.
Psal.1,1.

+

+

num.16,5.
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[And]ers is u Gods Rijck ontseyt,
[Dit] vermaen laet in u beclijuen.+
+

Heb.12,14

Par P.T.

De Hooftsomme des ghebodts
[Op] de wijse: Laet ons louen met jolijt, Christum ghebenedijt.
[D]E Hooftsomme des ghebodts,+
Dat is de liefde Gods+
[Die] men aen sijnen euen+
[Nae]sten, beleuen moet,+
[Wt] een reyn herte goet,+
[En] een recht gheloofs aencleuen,
[Vye]rich ghedreuen.
Wie hier sijnen Broeder niet
[Lief] en heeft, dien hy siet,+
[Hoe] soud' hy met hert' oft sinnen
[God]t lief ghehebben dan,
[Die] hy niet sien en can?
[Den] Broeder moet men binnen+
[God]t oock beminnen.+
[N]och tuyght Ioannes bloot+
[Dat] hy blijft in de doot
[Die] sijnen Broeder grondich
[Nie]t lief en heeft, ende wie
[Sij]nen Broeder haet, die+
[Is] voor Godt een fel wondich,+
[Do]otslagher zondich.
Christus heeft der liefden aert+
[T'o]nswaert gheopenbaert,+
[Sij]n leuen voor ons ghelaten,+
[Wy] moeten laten dat
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+

1.Tim.1,5
Rom.13,9
+
Gal.5,14.
+
matt.22,38
+
Act.15,9.
+

+

1.Ioan.3,20.

+

Leu.19,19
mat.32,38
+
1.Ioan.3,14.
+

+

Mat.5.28
Ioan.3,15

+

+

joan.15,3
Ephes.5,2
+
1.joan.3.16
+
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Leuen, als dieren schat,
+
Den Broederen te baten,
+
En niemandt haten.
Maer wanneer een rijcke vreck,
+
Siet sijns broeders ghebreck,
+
Ende gaet van binnen sluyten
+
Sijn herte voor hem toe,
+
Och de liefde Gods, och hoe
Can die daer met virtuyten
Bloeyen oft spruyten?
Mijn kinderkens, luydt den brief,
+
En laet ons niet hebben lief
Met den woorden, oft met der tonghen,
Maer met der daet, en met
Der waerheyt, tot dees Wet
Der liefden, elck ghedronghen,
Zy onbedwonghen.
+
Der volcomenheyts bant,
+
Dat is de liefde, want
+
De Wet en de Propheten
+
Daer in begrepen zijn, God is de liefde fijn
Van Godt sy niet en weten,
Die haer vergheten.
+
Dus broeders laet ons snel
+
In der liefden beuel
+
Wesen tot allen tijde,
Dat van ons zy ghehoort
Des Heeren soete woort,
+
Comt in mijn Rijcke blijde // Ghebenedijde

+

mat.5,44.
rom.12.18

+

+

Deut.15,7
Luce,3.11.
+
Iac.2,15.
+
1.joan.3.17
+

+

1.joan.3.18

+

Col.3,14.
joan.13.34
+
mat.22,38
+
1.Ioan.4,8
+

+

Mich.6,8
1.Pet.4,8
+
Gal.6,12.
+

+

mat.25,34
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[In cromme weghen, duyster en swaer]
Nae de wijse: Ist nu niet wel ghecriemt, gheclaeght.
[IN] cromme weghen, duyster en swaer,+
[Vo]l doode vruchten, en wercken on-+ vruchtbaer,
[Dae]r namen wy ons ijdel wandelinge,+
[Ma]er uyt ghenade, werden wy ghewaer+
[Een]en soeten reuck, stem, ende licht claer,+
[Dat] s'Heeren Hof ende wooninghe,+
[Die] wy gheringhe, merckten saen,+
[Dat] wy de baen, misten int gaen,+
[Mae]r wy vonden daer staen, van desen, Hof+
[De ]deur ontdaen, ende hem moet wesen, lof
[Die] ons daer heeft so vriendelijck ontfaen.
[W]y vonden daer in des Hofs besluyt+
[Van] alderhande, welriekende cruyt:
[Ma]er bouen al, hooghe verheuen,
[Een] roos int dal, die door haer soet virtuyt+
[Zio]n des Heeren uytvercoren Bruyt
[Gh]eeft troost, en vreucht, welvaert en leuen+
[En] vast beneuen der beken cant+
[Wie]rden gheplant, seer abundant,
[Gr]oen spruytkens playsant, die als leden goet+
[Op]wiessen in den bant, van vreden soet,
[In de]ucht, en jeucht, seer schoon en triumphant+
[M]enich was vroeylijck hier ter feest,+
[Soo] langh als in dit Cruyde-hofs foreest
[Den] Zuyden windt waeyde seer stille,+
[Ma]er werden door den Noornen wint bevreest
[Wa]nt daer een bitter wortel is ghekeest+

+

Iudit.5,6
Sap.5,6.
+
Ephe.5,11
+
Tit.3,4.
+
2.Cor.2.14
+
Cant.7.13.
+
Rom.6,21
+
Luc.15.17.
+
Cant.7,13.
+

+

Apo.21,25

+

Cant.4,13

+

Cant.2.1.
Cant.6,11

+

+

Rom.12,4

+

Ephes.4,3.
1.Pet.2,3.

+

+

Cant.4,16

+

Hebr.12,1.
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Door eenen gheest, vol van gheschille,
En vol moetwille, ginghen daer voort,
+
Vele verstoort, buyten de poort,
+
Want desen wint van Noort, doet vercouden haer
Alle die aent woordt, niet en houden, maer
+
Haer laten omwaeyen met fel discoort.
+
Princelijck Bruydegom, tot wien
+
Sullen wy ons keeren, oft henen vlien,
+
Dan by u in u Hof, ons wooning' maken,
+
Ghemerckt dat wy soo claerlijcken sien,
+
Dat al die niet en volherden in dien,
+
Waer sy int eynde toe gheraken:
+
O Heer, ons waken, helpt met vlijt,
+
In allen strijt, zijt ons bevrijt,
+
Dat niemandt ons in zijd' wegen dwalich // leyt,
+
Maer wat profijt, is t'onser sake // heyt,
Geeft ons, want Een is ons noodich altijt.

+

1 joan.2.19
Cant.4,10

+

+

Eph.4,1.
Ioan.3,2.
+
Ioan.6,6.
+
Cant.4,1.
+
Cant.6,1.
+
mat.12,4.
+
Hebr.6,5.
+
2.Pet.2,2.
+
Rom.16,1
+
2.Pet.2,3.
+
Luc.10,41.
+

[Mijn ziele sucht in ellende]
Op de wijse: Het voer een Ridder uyt jaghen, etc.
MIjn Ziele sucht in ellende,
Soo ick my elderswaerts wende
Oft keer, dan tot u Heer.
+
Ick vinde my ter woestijne
+
Daer't vreesselijck is te zijne,
+
T'dangier is menighertier
Int midden van baren en goluen,
+
Van Leeuwen en grijpende Woluen,
+
Ben ick, in groot verschrick.
+
Waer ick mijn voeten sette,
+
Yet isser al strick of nette,
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+

1.cor.15,30
2.cor.11,28
+
2.Tim.3,1
+

+

mat.10,16
Psal.95,6
+
Psal.57,7.
+
ps.119,110.
+
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[V B]aen, Heer, leert my gaen.+
[D]oor dese Weerelts bosschagie
[Nee]mt yeghelijck sijn passagie,
[En j]aeght dat hem behaeght.+
[N]emrot was hier te velde,+
[Een] Iagher groot van ghewelde,
[Ma]er vinck, al ijdel dinck.
[W]at vindt men Iaghers met hoopen?+
[Die] hier met Esau loopen+
[Int] Wout, wildt ende stout.+
[S]oo dat sy den zeghen verliesen,+
[Voo]r d'eerste gheboorte, verkiesen+
[Den] kroes oft schotel moes.+
[D]ie hier versuymen Gods gracy,+
[Met] s'weerelts dominacy,+
Eylaes die zijn wel dwaes.
[W]ie sal mijn leydtsman wesen?
[Vol]gh' ick de weerelt in desen,
[Verb]lint, is sy ghesint.
[G]ae ick het vleesch te rade,+
[Het i]s gheneghen ten quade,+
[Ten] dient my niet als vrient.
[V]olgh' ick mijn eyghen lusten,
[Soo] com' ick in swaer onrusten,+
[De d]oot, in haren schoot.+
[Co]nsenteer ick de zonde,
[Soo] gheeftse my sulck een wonde,
[Niem]ant, heelen en cant.
[W]aer op sal ick my verlaten?
[Wan]t die my smeecken, my haten,
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+

Psal.27,11

+

Syr.15,22
Gen.10,9.

+

+

gen.25.26.
Gen.27,3.
+
Heb.12,16
+
gen.27,36.
+
Heb.12,16
+
gen.25,30.
+
2.Cor.6,21
+
Heb.12.15.
+

+

Rom.7,23
Gal.5,17.

+

+

Iac.1,15.
Syr.21,4.

+
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+

O Godt, weest ghy mijn lot.
Niet beter, van mijn betrouwen,
+
Op u, O Heere bouwen,
+
Mijn troost weest doch altoost.
O Heer, verhoort mijn suchten,
Want ick en mach niet ontvluchten,
Ten zy, dat ghy helpt my.
Heb ick u, o Heere vol waerde,
+
Naer Hemel noch naer Aerde
Ick niet, en vraghe yet.

+

Psal.22,6

+

Psal.16,6.
Tren.3,26

+

+

Ps.72,25.

Een is noodich.

[Reyn cleyne schaer]
Op de wijse: Schoon bloemken jent, etc.
+

REyn cleyne schaer,
Mijn Bruyt eerbaer, ghepresen,
+
En vreest u niet voor haer,
Die hier en daer, Teghen u zijn gheresen
Met oproer fel en swaer,
Maer nae dien dat, mijn woordt is claer,
+
End' mijnen pat, slecht ende plat,
+
Blijft daer in, ghy sult wesen
Een onuerwonnen Stat.
+
Een Stadt ghy zijt
+
Op eenen Bergh gheleghen
Die men siet verr' en wijdt, En t'aller tijdt
Veel vyanden u teghen
Staen, door haet ende nijdt,
+
Sy doen assout, belegh en strijdt,
Maer niet en stout, merckt en aenschout,
Hoe seer ick ben gheneghen
Tot die om my betrout.
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+

Luc.12,32.

+

Phil.1,28.

+

Esai.35,8.
Esa.49.11

+

+

Esai.2,2.
Mat.5,14

+

+

Apoc.20,8
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[B]etrout, al ist+
[Wa]t uyt u seluen Mannen+
[Zij]n opghestaen, met list, Makende twist+
[Sch]adigher dan Tyrannen,
[Het] zy wat Antichrist,
[Hoe] different, Dat elck oock mist
[Het] fundament, der waerheyt jent,+
[No]ch sy te samen spannen
[Al t]eghen u ghewent.
[W]endt u tot my
[O] Princesse verheuen,
[So]o bliju' ick u oock by, Eeuwich sult ghy
[M]et my, in vreuchden leuen
[So]nder tribulacy, Seer wel ghetoeft,
[Gh]elooft dit vry, Maer ghy behoeft
[Te] zijn gheproeft,
[Du]s wacht u wel voor sneuen
[Wa]t noot dat u bedroeft.

+

Psa.41,10
joan.13,18
+
Act.20,30.
+

+

Act.23,6.

Een is noodich.

[Herders eerbaer, alle die daer]
Op de wijse: Laet ons louen den Heere soet, etc.
[H]Erders eerbaer, alle die daer+
Met arbeydt swaer, nu nemen waer,+
[Die] schaer, der Christen schapen,+
[On]der Woluen int velt, ghestelt,+
[Ho]e nijdich datse gapen,+
[En] vreest niet haer ghewelt.+
En vrees niet, want, op gheen drijf-zant+
[En] staet gheplant, Gods huys vailjant,+
[Sij]n handt, crachtich van daden,+
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+

1.Pet.5,2.
joan.4.38.
+
Ephe.4,11
+
mat.10,16
+
Luce.10.3.
+
mat.10,28
+
Esai.51,7.
+
mat.10,26
+
mat.7,24.
+
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+

Oock nemmermeer vercort, en wort,
Den vloet sijner ghenaden
Hy vriendelijck uytstort.
+
Hy stort sijn goet, uyt ouervloet,
+
Dus herders vroet, hebt goeden moet,
+
Al doet die oude slanghe
+
Nu met discoordich zet // veel quaet,
+
En zijt daerom niet banghe,
+
Gods woordt zy uwen raet.
+
Met Gods woort slaet, raet, daer op staet
Hoewel veel praet, nu omme gaet,
Van smaet, achterclap, laster,
+
Iae roouerije, van faem, en naem,
+
En steunt doch maer te vaster
+
Op s'Heeren woordt bequaem.
+
Bequaem is t'woort, des Heeren, hoort,
+
Want het verstoort, alle discoort,
+
Wat voort, verheuen teghen
+
De kennisse Gods comt, vermomt,
En laet u niet beweghen
+
Met redenen verblomt.
+
Redenen cloeck, buyten het boeck,
+
Werpt in den hoeck, hoe schoon versoeck,
+
Den vloeck, menich exempel
+
Leert, af noch toe te doen, soo coen,
+
Tabernakel, en Tempel
+
Moest zijn nae Gods fatsoen.
+
Godt alleen wijs, zy eeuwich prijs,
+
Al sijn advijs, is seer propijs,
+
Hoe kijs, de Menschen ramen,
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+

Esai.50,2. ende 59,1.

+

Iac.1,17.
Prov.2,6.
+
Apo.12,14
+
mat.13.25
+
Sap.2.24.
+
2.tim.3,16
+
psa.114,24
+

+

Iob,12.4.
ps.119,141
+
Iosu.1,8.
+
Psal.1,2.
+
Syr.6,37.
+
2.Cor.10.4
+
Ephe.6,17
+

+

Eph.4,14
Colos.2,7.
+
rom.16,16
+
Colos.2,8.
+
Mat.15.9
+
Marc.7,7
+
Ioan.10,5
+
Hebr.8,5.
+
1.pa.29,19
+
rom.16,26
+
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[Al ha]er wijsheyt, voor Godt, is sot,+
[God]s dwaesheyt maeckt te samen
[Al s']Menschen wijsheyt bot.+
[S'Me]nschen wijsheyt, van Godt afleyt,+
[Dus] die bereyt, nu t'kudde weyt,+
[Arb]eyt, int woordt des Heeren:
[Hou]dt vast daer ouer, t'is, ghewis,
[Soo] sult ghy heylsaem leeren,
[En] keeren, erghernis.
[Er]ghernis sien, wy wel gheschien,
[Ma]er wee door wien, men moet henlien+
[Afs]nijen, en mijen, als Kancker,+
[Haer] woordt eerment versint, verslint,
[In vr]euchden wordt hy krancker
[Die] quaet gheclap bemint.+
[O]orlof ydoon, Herders de croon+
[Der] eeren schoon, werdt uwen loon,+
[Den] soon, werdt soet om hooren,+
[Als g]hy ghetrouwe knecht, oprecht,
[Mij]n Rijck is u te vooren,+
[Ghy] die wettelijck vecht.

+

Col.1,23.

+

joan.21,15
1.Pet.5,2.
+
Tit.1,9.
+

+

Ma.18,7
2.tim.2,17

+

+

1.cor.15,33
1.Pet.5,4.
+
mat.24.34
+
mat.25,21
+

+

2.Tim.2,5

Een is noodich.

Iephthah een strijdtbaer Helt vermaert]
Nae de wijse: Roosekens in de Mey.
[IEp]hthah een strijdtbaer Helt vermaert,+
[Va]n een Hoere ghebaert,
[Was] Gileads sone, maer creech daer na
[Mee]r echtelijcke vruchten,
[Als d]ie groot waren, sy Iephtha+
[Ded]en vluchten.
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+

Iudit.11.1

+

Gen.21,10
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+

Int landtschap Tob daer woonde hy,
End' hem vielen by
Veel loose lieden, haer Capiteyn
Werdt hy, nae dese tijden,
Quamen die Ammoniten int pleyn
Om te strijden.
Om te strijden teghen Israel,
Dus van Gilead snel
+
Trocken die Ouderen om den Man,
Dat hy haer hooft soud' wesen,
End' deden hem goede beloften, van
Allen desen.
Indien hy de kinderen van Ammon
Met Gods hulpe verwon,
Soo souden die van Gilead staen
Onder Iephthahs ghebieden,
Op sulcke belofte is hy ghegaen
Met henlieden.
Den Coninck van Ammon hy vragen liet
+
Den waeromme, siet,
Dat hy hem quam bestrijden vry:
Den Coninck gaf antwoorde,
Om dat Israel nam, dat my
Toebehoorde.
+
Als sy quamen uyt Egypten landt
Met gheweldigher handt,
Van Arnon aen, tot Iabok toe,
En tot aen die Iordane,
Gheeft ghy't me weder, t'staet al int goe
Te vergane.
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+

1.reg.22,1.

+

Deut.17.1

+

Iud.11,12

+

Nu.21.15.
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[I]ephthah ontboodt goe ontschuldt claer,
[Vo]or Israel, maer
[De]n Coninck sijn reden niet aen en nam,
[Gh]elijck den obstinaten,
[M]aer s'Heeren Gheest op Iephthah quam
[T's]ijner baten.
Iephthah ten strijde van Mizpe track,+
[Be]loefde en sprack:
[O] Heere, gheeft ghyse in mijner handt,
[En] ick met vreden keere,
[Ee]nen Offer sal ick u met brandt
[Do]en, O Heere.
[S]oo wat uyt mijn Huys-deure soet
[M]y comt te ghemoet,
[Da]t sal ick u offeren dan,
[Du]s met d'Israeliten
[Do]or Gods ghenade hy verwan
[D']Ammoniten
[H]y deed', alsoo men lesen mach,
[Ee]nen seer grooten slach,
[Da]t d'Ammoniten seer confuys
[Ve]rloren twintich steden,
[Als]oo dat Iephthah weder t'huys
[Qu]am met vreden.
Maer als hy voor sijn huys quam siet,
[Oc]h wat meerder verdriet,
[Zij]n lieue dochter hem te ghemoet+
[Qu]am, met Reyen en Tamboeren,+
[Va]n droefheyt mocht hem al sijn bloet
[We]l beroeren.
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+

Iud.11,30

+

Iud.11.34
1.Re.18,6.

+
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Hy en hadde kinderen groot noch cleen,
Dan dees dochter alleen,
Hy scheurde sijn cleeders, en heeft gheseyt,
Ay, mijn dochter ghetrouwe,
Hoe buyght ghy my neder in droefheyt
En in rouwe.
Want ick heb tot den Heere saen
Mijnen mondt open ghedaen,
Sulcx ick niet wederroepen en mach:
Als sijn dochter dit hoorde,
Sy gaf verduldich met verdrach
+
Sulck antwoorde.
Mijn Vader hebt ghy gheopent u mont
Tot den Heer in verbont,
Soo stel ick my seluen in u handt,
Doet soo ghy hebt ghesproken,
Nae dat u Godt aen uwen vyandt
Heeft ghewroken.
Maer wilt my toelaten alleen,
Dat ick gae en beween
Met mijn ghespeelinnen alom,
Op die Berghen verheuen,
Twee maenden lanck, mijnen maechdom
En jonck leuen.
Sy ginck, naer vaderlijck consent,
Met haer maeghdekens jent,
Beweenen haer maeghdelijckheyt
Die Berghen op en neder,
En op den tijdt van haer gheseyt
Quam sy weder.
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+

Iud.11.36
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[D]en Vader voldede doe sijn beloft
[Me]t sijn Dochter: maer oft
[In s]ijn herte was droefheyt cleen,
[Oor]deel elck met verstande,
[Van] haer ded' hy den Heere een
[Off]erhande.
[S]y en hadde noyt aen eenich man schult,
[En] elck Iaer vervult,
[Vier] daghen lanck versaemden haer
[Die] Israelsche maeghden,
[Ghe]woonelijck dees maeght eerbaer
[Sy] beclaeghden.
[Di]t doen van Iephtha tot leeringe dient,+
[Voo]r elck Christelijck vrient,
[Ons] weest ghetrouw ende constant,+
[Off]ert dit lichaem doodich,+
[En] houdt Godt u belofte, want+
[Een] is noodich.

+

Rom.13,4

+

Apoc.2,10
Rom.12.1.
+
Luc.10,41.
+

[Tamme lammekens van Christus weyde]
Nae de wijse: Schoone blau bloeme, ghy staet int kooren.
[TA]mme lammekens van Christus weyde+
[B]lijft in de waerheyt der Herder by,
[Siet] toe dat u niemandt en verleyde+
[Van] den eenvuldighen aert Christi,
[Wa]nt veel valsche Christenen zijn in desen
[Laets]ten tijdt, ter Weerelt opgheresen.
[S]y suchten en claghen, het gater qualijck+
[Als] men niet en doet nae haren sin,
[Ma]er wat de schortingh is principalijck,
[Sy] en willen den rechten wegh niet in,
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+

joan.10,16 ende 21,16

+

mat.24,4.

+

Iac.5,9.
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Maer volghen haer eygen hooft, daer me[de]
+
Sy twist aenrichten, en veel onvrede.
Want Salomon segt met claer bedieden
Onder den stouten is altijdts twist,
Maer de wijsheyt maect vernuftige lieden
En waer men Schriftueren reghel mist,
Daer hoor men dickwils spreken verbolge[n]
+
Ick en can, of en wil niet langher volghen.
Om t'Euangelij des vreeds te drijuen,
De schoen verslijten, en t'volck werdt moe
Maer isser yemandt lustich om kijuen,
Naer Paulus schrijuen, sal weten hoe
Dat de Ghemeente Gods goedertiere
Niet en heeft alsulck een qua maniere.
+
Menich tot nieuwicheyt is gheneghen,
Maer blijft op den ouden besten wegh,
En laet u sinnekens niet beweghen
Tot eenen nieuwen vreemden aenlegh:
Met onse wapenen wy behooren
+
Sulcke aenslaghen al te verstooren.
Iae alle hoocheyt die wil verheffen
+
Teghen de kennisse Gods expeert
Laet ons gheheel te verstooren treffen
Met t'woort des Heeren, dat geestelijc zweert
+
Daer mede can men victorie vechten,
En alle dinghen wel uytrechten.
Dees vrije tijden in s'Mammons hantieren,
Met Bannen en Mijden, menich mispast,
Aldus is haer in deser manieren
+
Het woordt des Heeren tot eenen last,

+

Pro.13,10.

+

Eph.6,15.

+

Iere.6,16.

+

1.Cor.10.4

+

2.Cor.10,5

+

Eph.6,13.

+

Iere.23,22
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[En] willen alleen maer gheestelijck mijden,+
[En s]tellen soo Gods ghebodt bezijden.+
[M]et den sulcken en sult ghy ooc niet eten+
[Mo]este dat gheestelijck zijn verstaen,
[En] niet op tijdtlijck, t'is goet te weten
[Me]n soud' niet moeten ter weerelt uytgaen,
[En b]root-breken can men weereltsche lieden
[Mij]den, sonder uyt de Weerelt te vlieden.
[D]an zijnder verleydt, die oock verleyden,+
[En] als om den afval, Man ende Wijf,+
[Ma]lcander mijden, dat heeten sy scheyden,+
[Ghe]lijck of de straffe niet euen stijf
[En g]inge, maer dat men mochte verschoonen
[Vlees]ch met uytneminghe van persoonen.
Dus is de Slanghe noch op de bane
[Om] wech te nemen des Heeren ghebodt,
[Oft] te stellen in twijffel en wane,
[Seg]ghende noch: Iae soude Godt+
[Heb]ben gheseyt, dus twijffelachtich
[Spr]eeckt sy daer nae gantsch leugenachtich.
[M]aer Christus ded' allen Creatueren+
[Leer]en en doopen, t'zy Wijf oft Man,
En beval onder dese ghebueren
Broot brekinghe, straffe, Mijden, en Ban+
[Ghe]lijck men can, alsoo claer bewijsen,+
[Als] dat de dooden sullen verrijsen.+
[S]oo veel als uwer ghedoopt zijn mogen,
[(Gh]elijck wy lesen Galaten drije)+
[Die] hebben Christum aenghetoghen,+
[T' zy] Iode, Griecke, knecht ofte vrije,
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+

Esa.29,13
Mat.15.9
+
Tit.1,14.
+

+

mat.18.17.
1.Cor.5,8.
+
2.thes.3.14
+

+

Genes.3.

+

mar.16,16

+

1.cor.11,22
mat.18,15.
+
Luce.15.3.
+

+

Gal.2,27.
Colos.2,6.

+
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Man ofte Vrouwe, sy zijn te same
Als een in Christo Iesu Name.
+
En alle wat Christus heeft beuolen,
+
Of door sijn Apostelen gheleert,
+
Dat moet elck houden sonder verdolen,
+
En niet onordelijcx doen verkeert,
Want Gods woort volgen voor een conclu[sy]
+
Dat en maeckt nemmermeer geen confus[y]

+

mat.28,20
1.cor.14.40
+
Phil.2,14.
+
Colos.2,5.
+

+

Epha.6,13

Een is noodich.

[O Ghy Christen eerbaer]
Op de wijse: Vira non voglio piu.
O Ghy Christen eerbaer,
Ghetrouwe Gods dienaer,
+
Daer zijn soo schoone namen
+
In de Schriftuere claer,
Die u al wel betamen.
+
Een kindt Gods bouen al
+
Zij ghy, dat eruen sal
+
Soo schoon een heerlijck Rijcke,
Dat hier int Aerdtsche dal
Gheen en is dierghelijcke.
Teghenwoordich, en wat
Toecomende is, dat
+
Is altemael dijne,
+
Christus, noyt sulcken schat,
+
Is u, en ghy zijt sijne.
+
Ghy die soo rijcke zijt,
+
In den Heer u verblijt,
+
Hoewel u onverstandich
+
De weerelt seer benijt,
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+

Eph.2,18.
1.Pet.2,9.

+

+

1.Ioan.3.1
Rom.8,14
+
Gal.4,6.
+

+

1.Cor.3,21
2.Cor.6,10
+
Cant.6,3.
+
Apoc.2,9.
+
Phil.4,4.
+
mat.24,9.
+
mat.13,13.
+
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[Zijt] altijdt goederhandich.
Christus u Broeder saen+
[Wa]s desghelijcx ghedaen,+
[Hy] is door veel benouwen+
[In] sijn Rijcke ghegaen,+
[Vol]cht hem als den ghetrouwen.+
Want die weerelt verblent+
[V gh]een van beyd' en kent,
[Da]erom wil sy u plaghen,+
Maer sy sal't in den ent+
Noch jammerlijck beclaghen.+
Maer in des Heeren dach
[We]rdt u mondt vol ghelach+
[Gh]y sult van vreuchden springhen,
[En] nemmermeer en mach
[V y]emandt meer bedwinghen.
Dan werdt ghy ghelijck Godt,+
[Sie]t welck een hooghe lot+
[Wi]l u den Vader schincken,+
[Och] zijn sy niet wel sot
Die hierom niet en dincken.
[O] Prince die ghelooft,
[Hef]t hier naer op u hooft,+
[Wa]nt die de Weerelt minnen,
[Och] die zijn wel berooft
[Va]n haer verstandt en sinnen.

Een is noodich.

[VVy en zijn niet te samen]
Nae de wijse: Tutto lo giorno piango.
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+

joan.20.17
Hebr.2,11.
+
Hebr.2,17
+
Luc.24,25
+
1.Pet.2,21
+
Ioan.16,3
+

+

1.Ioan.3,1
Sap.5,3.
+
Apoc.1,7.
+

+

Ps.126,2.

+

1.Ioan.3,3
2.cor.15,49
+
Phil.3,21.
+

+

Luc.21,28

140
VVy en zijn niet te samen
Om met blamen
Yemandt te ontfamen, met der tonghen,
T'is beter nae't betamen
+
Wat ghesonghen.
+
Achterclap vyer vol schanden
Van yemanden,
Al die daer in branden, met verstooren
En meughen nouwe van den
Sanck niet hooren.
+
Quaet gheclap doet falgieren
+
Goe manieren,
Sanck doet vreucht hantieren, by de wijn
+
Ghelijck goudt vercieren
Schoon Robijnen
Singhen can't herte stichten,
En verlichten,
+
Quade tongen zijn schichten ende swaerd[en]
+
Die veel quaets aenrichten
+
Op der Aerden.
D'Apostelen ghebieden,
+
Te gheschieden
+
Gheestelijcke Lieden met der kelen,
+
Maer kijvagie te vlieden
+
Sy bevelen
+
Quaet spreken ende kijuen,
+
Nae haer schrijuen,
Moet uyt den Hemel blijuen: maer niet singhen
+
Ginghen vreucht bedrijuen
D'Ouderlinghen.
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+

Eph.5,19.
Coll.3,16.

+

+

Pro.25.20
1.cor.15.33

+

+

Syr.32,19

+

Psal.57,5.
Psa.122.4
+
Pro.25,18
+

+

Eph.5.19.
Coll.3,16.
+
Exo.4,31.
+
1.Cor.6.10
+
Gal.5,20.
+
Iac.5,13.
+

+

Apoc.5,8.
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[Al] t'lammekens dienaren+
[Die] daer waren,
[Ghe]en twistich beswaren en bewesen,
[Ma]er songhen, en met snaren
[Sy] Godt presen.
[D]ese dinghen verhael ick,+
[Gen]eralijck,+
[Dat] den (sanck principalijck, elck Christen+
[Seer] wel voeght, maer seer qualijck)+
[T'so]ndich twisten.+

+

Apoc.5,8.

+

Eph.5.19.
Col.3.16.
+
Rom.2,8.
+
1.cor.11,15
+
Gal.5,20.
+

Een is noodich.

[Mijn fijn ydoone]
Nae de wijse: Vmbrosa vale, che da bei fior Di pinta.
[MI]jn fijn ydoone
Vriendinne uytghelesen,
[Siet], ghy zijt schoone+
[En o]nbevleckt ghepresen,
[Too]nt my u wesen
[In o]prechtighe zeden,
[En] wilt in vreden, te mywaerts treden.+
[W]ilt vrede houden,
[En i]n mijn liefde laeyen,
[Son]der vercouden,+
[Om] met vreuchden te maeyen,+
[Sal] ick u zaeyen
[Vruc]ht der gherechtichede,
[En d]eelen mede // in s'Hemels stede.
[He]melsche saken
[Laet] in u herte keesten,
[Om] wel te smaken,
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+

Cant.4,1.

+

Cant.2,14

+

mar.9.50.
Heb.12,14

+
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+

Al doen de vreemde gheesten
V veel tempeesten,
En weest niet wanckelmoedich,
Maer ouervloedich, In deuchden spoedich.
+
Laet alle deuchden
+
Wt u ghelooue rijsen,
En wilt met vreuchden
Mijnen Name prijsen,
Ende bewijsen
Met uwen ganck diuijne
+
Vreemde te zijne, In dees Woestijne.
+
Dees wildernisse
Der Weerelt wilt verlaten,
En dan, wie isse
Mach men hooren praten,
Die daer in staten
Op vaert, ende gaet lenen
Op haer vriendt, ghenen, Die voor is henen.
Siet, ick ben vooren
+
Gaen de plaetse bereyden,
+
En nae't behooren
+
Sal ick u gheleyden
+
In goede weyden,
Vol wellusten becleuen,
Ghy sult beneuen, My gherust leuen.

Een is noodich.

[Och hoe verblint, ijdel ghesint,]
Nae de wijse: Meester Clement, Ghy vuylen vent.
OCh hoe verblint, ijdel ghesint,
Gaet de weerelt haer ganghen:
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+

Colos.3,1.

+

1.cor.15,58
2.Pet.1,5.

+

+

Hebr.11,13
Cant.8,5.

+

+

Ioan.14,1
Psal.23.3.
+
Esai.55.2.
+
Apoc.7,17.
+
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[En] sy bemint, soo men bevint,
[De] zonde, t'kindt der Slanghen,+
[Hae]r jaghen, behaghen, lust ende raet,+
[Is q]uaet, slaghen om haer misdaet,+
[Sal] sy noch moeten ontfanghen.+
[D]e weerelt coemt, te zijn verdoemt,
[Dit]s een deel vol ellende,+
[Ma]er die u roemt, ende u noemt
[Te z]ijn van Christus bende,+
[Vee]l seerder, en meerder, werdt u verdriet,+
[Do]et ghy des Heeren wille niet,
[Gh]y werdt sijn onbekende.+
[O] Christen schaer, veel hondert Iaer+
[De]n wegh menich verholen,+
[Die] weet ghy claer, dus wandelt daer+
[In,] soo u is beuolen,
[Zijd]-weghen, gheleghen, neffens de cant,
[Tot] schoone schijn, vermijdtse, want+
[Me]n can soo haest verdolen.+
[D]oet gheen afval, van den wegh smal,
[Wa]nt veel valsche Propheten
[Zijn]der nu al, die op't ghetal+
[Van] velen haer vermeten,+
[Ver]blijden, int lijden, van Syons druck,
[Sy] slauen, en grauen, nae ongheluck,+
[Al] waer sy plaetse weten.
[P]rincen gheslacht, wie u veracht,+
[Wil]t Gods ghebodt aencleuen,
[Soo] crijghdy macht, maer in tweedracht
[En] meucht ghy gheensins leuen.
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+

joan.8.44.
mar.16,16
+
Ioan.3,18
+
2.Thes.1,8
+

+

1.cor.11,31.

+

Luc.12.47.
Luc.13,25.

+

+

Ephes.3,9
Col.1,26.
+
joan.14,6.
+
2.Pet.2,1.
+

+

Mat.7.13
Luc.13,22.

+

+

Tren.2,16
Pro.16,28

+

+

1.Pet.2,9.

+

mat.7,24.
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De waerheyt heeft claerheyt, dus blijft [haer by]
Soo sult ghy triumpheren vry
In Gods Rijcke verheuen.
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[Broeders deuijn, het plach te zijn]
Nae de wijse: Niet meer alsoo.
BRoeders deuijn, het plach te zijn,
+
Wy waren so droncken van Babels wij[n]
Niet meer alsoo, Niet meer alsoo,
Voortaen te leyden eenich termijn
Sulck leuen snoo.
+
T'is al ghenoech, nae s'vleesch ghevoec[h]
Ghetrocken, ghesleypt, der zonden ploech
Niet meer alsoo, Niet, etc.
+
T'was groote ghenade, dat Godt verdroe[ch]
Sulck leuen snoo.
Tot ijdel spel, waren wy snel,
Bedrieghen, en lieghen, behaeghde ons we[l,]
Niet meer alsoo, Niet, etc.
+
T'is al contrary van Gods bevel
+
Sulck leuen snoo.
Vroech ende laet, deden wy quaet,
Met suypen, en brassen, in ouerdaet,
Niet meer alsoo, Niet, etc.
+
Want ons soo diere verboden staet
Sulck leuen snoo.
+
Twist en ghekijf, was ons bedrijf,
Maer op verbeurte van ziel en lijf,
Niet meer alsoo, Niet, etc.
Want t'is veel ergher dan korosijf
Sulck leuen snoo.
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+

Apoc.17,2.

+

1.Pet.4,3.

+

Act.17,30.

+

Eph.4,25.
1.Pet.2,1.

+

+

Gal.5,20.

+

Gal.5,20.
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[A]fgoderije, en hooueerdije
[De]den wy naer ons fantasije,+
[Nie]t meer alsoo, Niet, etc.
[Ma]ch ouer ons hebben heerschappije+
[Sul]ck leuen snoo.
[D]en schoonen tijt, wierden wy quijt,
[Me]t singhen, springhen, ijdel jolijt,+
[Nie]t meer alsoo, Niet, etc.+
[T'is] voor de ziele groot onprofijt+
[Sul]ck leuen snoo.
[O]nse boosheyt, was seer planteyt,
[Wy] waren verblent in dolen gheleyt,
[Nie]t meer alsoo, Niet, etc.
[Na]er dien dat het van Godt afscheyt+
[Sul]ck leuen snoo.+
[A]l worden wy, versproken vry,+
[Om] dat wy niet loopen als sy,
[Nie]t meer alsoo, Niet, etc.
[Wy] moghen veel lieuer segghen sy
[Sul]ck leuen snoo.
[E]n laet ons doch, niet als de Soch,
[We]der int slijck gaen wentelen noch,
[Nie]t meer alsoo, Niet, etc.+
[Gae]n leyden door t'sondich bedroch+
[Sul]ck leuen snoo.+
[O]orlof dan, t'zy Wijf oft Man,+
[Ist] qualijck ghegaen, en doet voortaen
[Nie]t meer alsoo, Niet, etc.+
[Wa]nt Godt die heeft eenen gruwel van+
[Sul]ck leuen snoo.

Een is noodich.
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+

1.Pet.4,3

+

Rom.6,12

+

Eph.4,17.
1.Pet.4,3.
+
1.Pet.2,11
+

+

Eph.4,14
Esai.54,2
+
1.Pet.4,4.
+

+

Pro.26,11
2.pet.2,22
+
Ecc.34,30
+
Hebr.3,13.
+

+

2.Pet.4,5
Tit.1,16.

+
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Den 91. Psalm,
nae de wijse: Den lustelijcken Mey, Christus playsant.
+

VVie onder de bescherminghe soet
Dees Hooghsten sit eendrachtich,
En blijft onder der schaduwen behoet
Van die daer is almachtich,
Die spreeckt tot den Heer onbesorcht,
+
Mijn toeverlaet, ende mijn borcht,
Och mijn Godt, op dien ick my betrouwe,
Iae, vastelijck mijn hope bouwe.
Want hy verlost my van des Iagers strick
En pestilency schadich,
+
Hy sal met sijnen vederen seer dick
V bedecken ghenadich,
V toeverlaet op elck termijn
Sal onder sijnen vloghelen zijn,
Ende oock sijn waerheyt uytghelesen,
Die is scherm en schildt ghepresen.
Alsoo dat ghy niet en moet zijn bevreest
+
Voor den nacht-grouwel banghe,
+
Noch voor de pijlen die met fel tempeest
+
Des daeghs vlieghen seer stranghe,
Voor de pestilencie swaer
Die int duyster sluypt, hier end' daer,
Noch voor de sieckte, wiens felle plaghe
Verslindt en verderft, in den middaghe.
Ofter schoon duysent vallen onvailjant
Aen u zijde beneffen,
Iae thien duysent aen uwe rechter hant,
Ten sal u doch niet treffen,
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+

Psal.91,1.

+

Psal.18,1.

+

Psa.121,4

+

Iob,5,21.
Cant.3,8.
+
Eph.6,16.
+
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[Ghy] sult van herten wel gherust
[Me]t ooghen aensien uwen lust,
[Ghy] sult vergheldinghe naer ghewercken
[Ov]er den Godtloosen wel bemercken.+
[W]ant den Heere die is mijn toeverlaet,+
[Die] hooghst om droefheyt boeten,
[Is d]ijn toevlucht, dat gheenderhande quaet
[V o]ock en sal ghemoeten,
[Tot] u verderuen oft misval,
[En] sal, hier in dit Aerdtsche dal
[Ghe]en plaghe fel, haer soo opmaken,
[Die] tot uwer hutten sal ghenaken.
[W]ant van u heeft hy een bevel ghedaen+
[D']Enghelen sijn Dienaren,+
[Dat] sy u by, op al u weghen staen,
[Beh]oeden en bewaren,
[Iae] en dat sy u draghen vry
[Op] de handen, alsoo dat ghy
[Aen] eenen steen t'zy cleyn oft grooten,
[Ner]ghens uwen voet en soudet stooten.
[O]p Leeuwen, en op Aderen rebel+
[Sul]t ghy gaen ende treden,
[Op] jonghe Leeuwen, ende Draken fel,
[Hy] begheert mijns, t'is reden,
[Ick] wil hem uythelpen bequaem,
[End]e hy bekent mijnen Naem,
[Dae]rom soo wil ick tot allen tijden
[Ooc]k beschutten, hem tot een verblijden.
[H]y roept my aen, daerom wil ic hem bloot+
[Verh]ooren in der saken,

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

Psa.18,19
Syr.34,16

+

+

Exo.23.20
Mat.4,6.

+

+

Luc.10,19.

+

Psal.4,1.
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Ick ben by hem, ick wil hem uyt der noo[t]
Trecken, ter eeren maken,
En ick wil hem ghestadelijck
Voeden, en zijn versadelijck,
Met een lanck leuen om sijn verschoonen
En mijn salicheyt wil ick hem toonen.

Een is noodic[h]

[Siet een man Gods door Gods crachtich bevel]
Nae de wijse: O Isaacx Godt en Iacobs toeverlaet.
Siet een man Gods door Gods crachti[ch] bev[el]
Van Inda snel
Is comen tot Bethel,
Doe stondt sonder ghequel
Om doen sijn ijdel spel, Ieroboam aldaer:
Sijn Kalf te roocken was al sijn opstel,
Als een ghesel // Der Heydenen rebel,
Den man Gods riep seer wel
Voor't volck van Israel en sprack int openbaer
O Altaer, Altaer // Dus seyt de Heere claer
+
Siet eenen Soon hier naer
+
Sal Dauids huyse fijn // Gheboren zijn,
Die Iosia ghepresen
+
Ghenoemt sal wesen,
Op u sal desen noch offeren alhier,
Die Priesteren vry
Der hooghten, die op dy
Offeren, noch daer by
Menschen beenen sal hy
Op u verdoen met vyer.
+
Den man Gods daer een teecken blijcken liet

+

3.Reg.13,2
Gen.16,11 ende 16,19

+

+

Iudi.13,3.

+

3.reg.13,3.
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[Tot] claer bediet,
[Den] Altaer scheurde siet,
[En d]'asschen van hem schiet,
[Den] Coninck vanghen hiet
[Den] man Gods vroom vailjant.
[Sijn] handt verdorde soo hy die uytstiet,
[Tot] sijn verdriet
[En m]ochte hyse yet // Weder getrecken niet
[Dies] hy den man Gods riet+
[Voor] hem te bidden, want
[Door] sulcke bystandt
[Cree]ch hy weder sijn handt.+
[Den] Coninck die hem vandt+
[Los] van sulck ongemac // Bat hem en sprack:
[Com]t in mijn huys, u lauen // Laet u begauen,
[Doo]r u beslauen, wil ick bewijsen danck:
[Ma]er des man Gods vermaen
[Wa]s, al gaeft ghy my saen+
[V ha]lue huys, niet gaen
[En s]oud' ick, noch ontfaen
[Alhi]er spijse noch dranck+
[W]ant dat woordt des Heeren my alsoo geboot,
[Seg]ghende bloot,
[Ghy] sult aldaer gheen broot
[Eten], noch oock ter noot
[Ghe]en water cleyn oft groot, drincken, noch oock den pat
[Com]en, die ghy gingt, dus den man Gods minjoot,
[Son]der eenich aenstoot
[Wed]er na sijn exploot,
[Doo]r anderen wegh vloot,
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Act.8,24.

+

+
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En in Bethels conroot, en dranck hy n[och] en [at:]
Maer daer in Stat
Een oudt Prophete dat
Vernemende, hy sat, op den Ezel ghesael[t,]
Reedt onghedraelt,
En vandt den man Gods reyne,
Die binn' den pleyne,
Daer sat alleyne, onder een Eycke groen,
En quam hem noon
+
Met soete woorden schoon,
+
Den Enghel uyt de troon
Hadde sijnen persoon
(Sprack hy) alsucx doen doen.
Aldus verleydt den Man Gods zijn[de] do[ort]
+
Valsche rappoort,
Hy at ende dranck voort,
Maer sijn vreucht wert versmoort,
Aen tafel werdt ghehoort, al van des Heer[en] Nae[m]
Door dien Propheet, desen man Gods ae[n]boo[rt]
Want ghy discoort
Mijn ghebodt hebt verstoort,
Water en broot gh'orboort,
Alhier tegen mijn woort, ghedaen ongehoo[r]sae[m]
Om dese blaem
En sal niet u lichaem
Gheleyt wesen bequaem, in uwer Vadere[n] gra[f,]
Van een leeu straf
Op den wegh doot ghebeten,
Werdt hy versmeten,
Maer sonder eten, oft den Ezel doen quae[t,]
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[Sto]nt den Leeu tam
[Al h]adt gheweest een Lam:
[Alst] den Propheet vernam,
[Om] t'doot lichaem hy quam,
[Spr]ack: dits om sijn misdaet.
D[en ]man Gods, doot hy op den Ezel loet,
[En]d' voerd' hem vroet
[In] stadt: en met der spoet
[In] sijn eyghen graf doet
[Hy] hem, en ouervloet beclaeghde hy hem Och!
[Gh]y broeder mijn: maer lieve vrienden soet
[On]s dienen moet,
[Des]e leeringhe goet,+
[T'o]nser zielen behoet,+
[Wa]nt u op desen voet, gheschiet dagelijcx noch
[See]r veel bedroch, Door valsch onsuyuer soch+
[Gh]elijck ons Petrus doch+
[In] den tweeden Brief seyt,
[Da]tter planteyt+
[Va]lsche Propheten waren+
[On]der de scharen,
[Va]lsche Leeraren, werden by u int perck,
[Di]e argh Secten-ghespin
[Oo]ck sullen om ghewin
[Be]neffens voeren in,
[M]aer blijft met Christus sin
[(B]roeders) ghewapent sterck.

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse van den blinden Man.
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1.Cor.10.11.

+

+

2.tim.3,16
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mat.24,11
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EEnen gheboren blinden sat
Die voor den Tempel aelmoes bat,
Te Ierusalem,
Iesus met sijne Iongheren
Ginck daer voorby, die vraeghden hem.
Meester, wie heeft ghesondicht, hy
Oft sijn Ouders? hoe commet by
Dat hy aldus
Blindt is van Moeder gheboren?
Daer op antwoorde haer Iesus:
Hy noch sijn Ouders en hebben niet
Ghesondicht, maer dit gheschiet,
+
Op dat voorwaer
+
Gods wonderlijcke wercken
Aen hem souden zijn openbaer.
+
Ick moet wercken, de wercken goet
Van die my heeft ghesonden vroet,
Soo lang alst dach
Is, want den nacht sal comen
Dat niemandt meer wercken en mach.
Dewijl ick in de Weerelt zy,
+
Ben ick dat licht der Weerelt vry,
Op't Aerderijck
Heeft den Heere ghespoghen,
En maeckte van sijn speecksel slijck.
+
Den Blinden smeerd' hy d'ooghen saen,
En dedese hem wasschen gaen
Tot Siloha
Int water van den Vijver,
Soo dede hy, en sach daerna.
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[D]oe spraken sijn ghebueren daer,
[En] is dit niet den Bedelaer,
[Hoe] siet hy dan,
[Sy] twisten onderlinghe:
[M]aer hy sprack dat hy was den Man.
[H]oe zijn u ooghen open ghedaen?
[De]n Mensche Iesus quam ghegaen,
[Sli]jck maeckte hy,
[En] besmeerde mijn ooghen,
[Na]e sijn woordt ginck ick wasschen my.
[S]y vraeghden hem waer Iesus was,
[Hy] en wist niet, op t'selue pas
[Gin]ghen hem siet
[Tot] den Phariseen leyden,
[Wa]nt t'was op den Sabbath gheschiet.+
[D]ie vraeghden hem oock van ghelijck,
[En] als hy seyde, van het slijck
[En] hoe hy sach,
[Sm]aet sy van Iesum spraken,
[Wa]nt hy verbrack den Sabbath dach.
[D]'een seyde, hy en is niet van Godt,
[Wa]nt hy en doet niet sijn ghebodt.
[D']ander sprack coen:
[Hoe] can een sondich Mensche
[S]ulcke teeckenen ghedoen?
[D]oe sy aldus hebben gheschilt,+
[Vr]aeghden sy wat den blinden hilt+
[Va]n Iesum maer,
[T'i]s (seyd' hy) een Prophete:
[Do]e riepen sy sijn Ouders daer.
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Want de Ioden en wilden niet
Gheloouen, dat het was gheschiet,
Dat hy was blindt
Gheboren, en worden siende,
Sy vraeghden haer: is dit u kindt?
Het is ons soon, dats ons ghewis,
En dat hy blindt gheboren is:
Maer hoe hy nu
T'gheschichte heeft ghecreghen,
Weten wy niet te segghen u.
Maer vraghet hem nae u ghevoech,
Want hy is nu al oudt ghenoech
Te doen sijn woort:
Aldus spraken sijn Ouders,
Vreesende de Ioden verstoort.
+
Want de Ioden hadden seer wreedt
Besloten, wie Iesum beleedt
Voor Christum dan,
Die soude moeten wesen
Daerom ghedaen in haren Ban.
+
Tot den Mensch was noch haren keer,
Segghende: gheeft Gode de eer,
Want openbaer
Weten wy wel dat desen
Mensche maer, en is een sondaer.
Oft hy een sondaer is oft niet,
Daer van en weet ick gheen bediet,
Maer een dinck blie
Weet ick, dat ick te vooren
Blindt ben gheweest, ende nu sie.
+
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[W]at deed' hy u, op wat manier
[Dee]d' hy u sien? ick hebt u schier
[Dae]r stracx gheseyt,
[Also]o dat ghy te vullen
[Wel] hebt ghehoort het recht bescheyt.
[W]at wilt ghy't weder hooren fijn,
[Oft] wilt ghy oock sijn Ionghers zijn?
[Sy] vloeckten hem,
[Ga]et: en zijt ghy sijn Iongher,
[Wy] zijn Iongheren van Moysem.
[W]y weten wel dat Godt seer claer
[M]et Moyses heeft ghesproken: maer
[T'i]s onghewis,
[Va]n desen niet met allen
[En] weten wy van waer hy is.
[D]at is doch wel een wonder dinck,
[Da]t ghy niet en weet sonderlinck
[Va]n waer hy zy,
[En] dat hy wonderdadich
[De] ooghen heeft gheopent my.
[W]ant wy wel weten met accoort
[Da]t Godt de sondaers niet en hoort, +
[M]aer soo yemandt
[Go]dt vreest, en doet sijnen wille,
[Di]e verhoort hy aen elcken cant.
[V]an dat de Weerelt heeft ghestaen,
[En] heeft men niet ghehoort vermaen
[Da]t yemandt saen
[Ee]nen blinden gheboren
[De] ooghen heeft open ghedaen.
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Dus waer hy niet, van Gode siet,
Hy en soude sulcx ghedoen niet:
Sy spraken doen:
Ghy zijt in zonden gheboren,
En wilt ghy ons hier leeren coen?
Sy stieten hem uyt: dit vernam
Iesus, en als hy by hem quam
Heeft hem ghevraeght:
Ghelooft ghy aen Gods Sone?
Wie ist, Heere? heeft hy ghevraecht.
+
Ghy hebt hem ghesien onghemist,
En die met u nu spreeckt, die ist:
Hoorende dat,
Hy sprack: Heer, ick ghelooue,
Viel neder, en den Heer aenbat.
Tot een oordeel in s'Weerelts pleyn,
Ben ick comen, dat int ghemeyn
Die niet en sien,
+
Sien souden, end' de siende
Self souden worden blinde lien.
Dees redenen, en ander meer,
Sprack Christus, vrienden, t'onser leer,
Laet ons ghesticht
In sijn gheboden blijuen,
Soo wandelen wy in het licht.
+

+

Ioan.3,2.

+

Ioan.4,26.

+

ma.13,23

Een is noodich.

[Godt weet wel wat sijn volck behoeft]
Nae de wijse: Het is een rogghen cantgen.
+

GOdt weet wel wat sijn volck behoeft
Om behouden te wesen,

+

+

Mat.6,8.
Rom.8,26

+

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

157
[Dae]rom heeft hy dickmael beproeft
[Sijn] heylighen ghepresen,
[Ghe]lijck wy lesen van Abraham
[Die] met een vast betrouwen
[Wt v]rienden en maghen, sijne reyse nam,
[En i]n Canaans Landouwe
[Doo]r't bevel des Heeren quam.
[G]odt deed' hem een belofte daer,
[Sijn] zaet te doen vermeeren,
[Als] de sterren des Hemels claer,
[Son]der eenich afkeeren
[Heef]t hy des Heeren, woordt gheleyt
[Int] herte snel gheringhe,
[Hy g]eloofde Godt, t'welc tot gerechticheyt
[Hem] van Godt sonderlinghe
[Was ]gherekent, soo Schrift seyt.
D[en ]tijdt verliep, dat Abraham vroet
[In o]uderdom verjaerde,
[En] Sara sijn huysvrouwe soet
[Ghe]en kinderen en baerde,
[Ma]er hy bewaerde, noch Gods Woort,
[T'w]as om te zijn verwondert,
[Ten] laetsten bracht hem Sara soo't behoort,+
[Tot] sijnen Iaren hondert+
[Den] beloefden Isaac voort.+
[G]odt sprack tot Abraham hier na+
[Een] dinck seer onghewoone,
[Gae]t henen int landt Moria,
[En] neemt dijn eenich sone
[Isaa]c, de gone, tot welcken ghy
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Door liefde zijt ghedreuen,
En offert hem tot een brandtoffer my,
Daer op den bergh verheuen
Die ick u sal segghen vry.
+
Abraham die stondt op seer vroech,
Sijnen Ezel hy saelde,
Ten brandtoffer cloof hy ghenoech
Hout, datter niet en faelde:
Niet langh en draelde, maer reysde saen,
En nam twee Ionghers mede,
Daer toe sijnen sone, en is ghegaen
Al tot de selue stede
Daer't bevel af was ghedaen.
Abraham op den derden dach
Sloech op sijn ooghen beyde,
Die stede hy van verre sach,
Van sijn Ionghers hy scheyde,
En seyde: blijft met den Ezel hier,
Ick en den Ionghen t'samen
Willen gaen aenbeden goedertier,
En willen nae't betamen
Weder tot u comen schier.
Den sone droech dat Offer-hout,
Het vyer en t'mes den Vader,
Die mochten peynsen menichfout,
Daer sy ginghen te gader:
Als een berader, O Vader mijn,
Sprack Isaac, de vailjande,
Vyer ende hout is wel voor ooghen fijn,
Maer tot der offerhande
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Gen.22,3.
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[Wae]r mach doch het Schaepken zijn?
[Ab]raham sprack: Godt salt voorsien,
[Een] Schaep sal hy verleenen:
[Sy q]uamen daert soude gheschien,
[Abra]ham boude eenen
[Alta]er van steenen, die hy daer vandt,
[Daer] hy het hout op leyde,
[En d]aer op sijnen sone, dien hy bandt,
[Om] slaen hy hem bereyde,
[En a]ent mes sloech hy de handt.
[W]t den Hemel in dit voorstel
[Riep] den Enghel des Heeren:
[Abra]ham wilt uwe handt snel
[Van] den Ionghen afkeeren,
[Sond]er verseeren, want ick nu siet
[Wel] weet vry van gheschille,
[Dat] ghy Godt vreest, Want ghy en hebt doch niet
[Ghes]paert om mijnent wille
[Vwen] eenighen soon yet.
[Hy] sach achter hem op dat pas
[Sond]er veel teghensporens,
[Hoe] in den bosch hanghende was
[In d]ie tacken oft dorens
[Met] sijne horens, eenen Ram,
[En A]braham ghepresen
[Ginc]k henen, en den Ram hy nam,
[En t]ot eenen Offer desen
[In d]e plaets' van Isaac quam.
[Ab]rahams gheloouich werck
[En w]as vry niet verloren,
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Godt heeft hem schoon beloften sterck
Toegheseyt en ghesworen,
Broeders vercoren, dat niemandt van
T'ghelooue af en wijcke,
Maer zy volstandich als desen vromen man
Om naemaels in Gods Rijcke
Met hem te verblijden dan.

Een is noodich.

[Laet ons offeren danck]
Nae de wijse: Loeft den Heere in aller tijdt.
+

LAet ons offeren danck
Den Heere met lofsanck,
+
Dat hy ons schanck // Spijs ende dranck,
+
Natuere kranck // Tot harer vrame,
+
En tot der Zielen belanck
+
Sijn woordt een spijse bequaeme,
+
En van alle goet ontfanck
+
Lof, prijs, zy sijnen Name,
+
Sijn fame, laet ons hoogher rijsen,
+
Ghehoorsaemheyt bewijsen,
En brenghen ouervloet
+
Voor alle vruchten goet // Der liefden soet,
Want siet men moet // op sulcken voet
+
Den Vader prijsen.
Anders spreeckt hy terstont
Hoe neemt ghy mijn Verbondt
In uwen mondt // En ghy en condt
Niet in den grondt // Lijden, t'castijden,
+
En ghy werpt mijn woorden rondt
Achter u, jae of bezijden,
+
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[Dus] int gheloove gesont
[Laet] ons den Heere belijden,+
[Ver]blijden, wilt al sijn dienaren
[En s]ijnen lof verclaren,+
[Sijn] goetheyt delicaet
[Nem]mermeer en vergaet,+
[Al w]aer sijn zaet // int herte staet,+
[Des]e van t'quaet // Sal hy bewaren.+
[B]ehoudt in u verstant,+
[Dit] zaet O Broeders want,+
[Al i]st gheplant // In een goet lant+
[Can]t abundant // Veel vruchten draghen,+
[Wan]t den wasdom gheeft Gods hant+
[In] herten die zijn verslaghen,+
[So]o vele als dat niemandt+
[Gh]een cause en heeft om claghen+
[Die] vraghen vlijtich naer sijn paden,+
[Hae]r sal hy wel beraden+
[Wa]er men op sijn woordt past,+
[Da]er gheeft hy dat het wast,+
[M]aer hy roept vast, En noodt te gast+
[Al] die belast, zijn, en beladen.+
[P]rince, Gods woordt minjoot+
[Is] een beschutsel groot+
[Te]ghen aenstoot // Van grooten noot,
[Da]er Amos bloot // Af gaet verhalen.+
[De]n hongher, maer niet nae broot,
[Di]e veel Menschen sal deurstralen,
[Om] ontvlien de tweede doot,+
[T'v]ersoenich woordt sal haer falen,+

+

Apoc.19.5

+

Psa.136.*

+

1.Pet.1.25
1.joan.3,9
+
1.joan.5,18.
+
Iac.1,21.
+
Luce,8.8.
+
Luc.8.15.
+
mat.13,23.
+
mat.25,35
+
1.Cor.3,7.
+
Psa.51,19
+
Esa.57,13.
+
Deut.6,7.
+
Psal.1,2.
+
Syr.15,1.
+
Psa.34,19
+
Esai.61,1.
+
mat.11,28.
+
Prov.30.4
+
Psal.91,4.
+

+

Amos.8,11

+

Apoc.2,12
2.Cor.5,19

+
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Sy dwalen, die haer houden buyten
Dit woordt, groot van virtuyten
Staend' als een open poort,
+
Dus comt met goet accoort,
Ghy al die hoort, En segt comt voort,
+
De deur van 't woort, Sal haestich sluyten.

+

Apo.22,17

+

mat.25,10

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Dit Aerdtsche dal.
+

INt Aerdtsche dal
Ghy Pelgrims, Vreemdelinghen,
Ghy siet hier al
+
Veel ijdel onnutte dinghen,
+
Ghelijck Loth de,
+
In Sodoma de Ste,
+
Maer van te loopen me
+
Wilt uwen sin bedwinghen.
Dient ghy den Heer,
Soo en zijt dan gheen dienaren
+
Der zonden meer,
+
Of de doot sal sy u baren,
+
T'is gheenen raet,
Maer manghelinghe quaet,
Om dat soo haest vergaet,
Het eeuwich te laten varen.
+
Die sonder boet
+
Haer met s'vleeschs wercken besmeuren,
+
Gods Rijcke soet
+
Dat en sal haer niet ghebeuren,
+
T'zondich jolijt,
+
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+
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[Als] Esaus ontbijt+
[Du]erende cleynen tijt,+
[Och] dat sal menich doen treuren.+
[D]en vollen heel
[Sal] naemaels t'volle verweruen,+
[M]aer t'ijdel deel
[Sa]l den ijdelen beeruen,
[W]ie heeft, men gheeft:+
[M]aer wie daer ijdel sneeft,+
[Da]t hy meynt dat hy heeft,+
[Oc]h dat sal hy moeten deruen.+
Oorlof Adieu,
[He]t moet al zijn ghescheyden:
[M]aer op een nieu
[B]ycomste wy verbeyden,+
[Te]r tijdt wanneer+
[G]heen scheyden en werdt meer,+
[D]aer toe wil ons de Heer+
[D]oor sijnen Gheest gheleyden.

Een is noodich.

Den 101. Psalm,
nae de wijse: Mijn Godt voedt my als een Herder ghepresen, etc.
[V]An ghenade en rechte singhen wil ick,
Ende u, O Heere, lof segghen billick,
[V]oorsichtich ende redelijck ick handel
[S]y die my toebehoren, en ick wandel
[G]etrouwelijck in mijn huys nae't behooren,
[I]ck en neem my gheen boose sake vooren.
Den ouertreder met rechten haet ick,
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Ende hem by my niet blijuen en laet ick,
Een verkeert herte dat moet van my wijck[en]
Den boosen en lijd' ick niet van ghelijcken,
Soo wie dat heymelijck van sijnen Naesten
Achterclap doet, die verniel ick met haesten
Ick en vermach ooc niet, noch en gedooge
Die stout gebaer heeft, en eenen moet hooge:
Mijn ooghen ouer al, nae den ghetrouwen
In den lande, mercken ende aenschouwen
+
Dat sy by my woonen sonder ontbeeren,
Ende vrome dienaren heb ick gheeren.
In mijn huys en houd' ick gheen valsche lieden,
+
De leughenaers by my niet en bedieden,
+
Ick verniele oock vroech alle Godtloose
+
In den lande, soo dat ick alle boose
+
Quaetdoenders, oft misdaders vol oneeren,
T'samen uytroeye, uyt de stadt des Heeren.

+

Psal.15,1.

+

Psal.5,7.
Iob,18,17
+
Psal.37.9.
+
Pro.2,22.
+

Een is noodich.

Een Liedt, Esaie,26,1.
Nae de wijse: Het viel een s'Hemels dauwe.
VVy hebben een Stadt ten besten,
+
Een vast en crachtich werck,
+
De mueren en de vesten
Zijn onverwinnelijck sterck,
Doet open, ontsluyt de poorte,
+
Dat in gae onghespaert,
T'volck van oprechte soorte
Dat het ghelooue bewaert.
Ghy houdt, sonder aflegghen,
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+

Pro.18,10
Zach.2,5.

+

+

Ps.118.19.
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[De]n vrede onverflout,
[Na]e een seker toesegghen,
[Wa]nt men op u betrout,+
[Ve]rlaet u al u leuen
[Vr]y op den Heere, want
[Hy] is een rotse verheuen
[Di]e eeuwich sal houden stant.
Die in hooghten woonachtich
[Zij]n, buyght hy neder plat,
[En] hy vernedert crachtich
[Di]e hooghe verheuen sat,+
[To]t aerd' int stof beneden,
[Hy] haer ghestooten lecht,
[Da]t haer met voeten vertreden
[Di]e arm zijn en slecht.
Slecht is den wegh, ter deghe
[Re]cht, maeckt hy haren ganck+
[Op] u, O Heer, in den weghe
[Ws] rechts, is ons verlanck
[V]wen Naem en ghedachte,
[D]aer toe staet s'herten lust,
[D]at u mijn herte by nachte
[B]egheert, en niet en rust.
Met mijnen gheest oock mede
[W]aeck ick vroech tot u snel,
[W]ant daer u recht heeft stede
[Ke]ert men gherechticheyt wel
[M]aer de Godtloose quade
[E]n leeren gherechticheyt gheen
[A]l is haer u ghenade
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+

Prov.3,5.

+

Esai.25,2.

+

Ier.10,23.
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Nu aengheboden ghemeen.
Maer sy doen quade wercken
Int oprechte landt siet,
Sy en sien noch en mercken
S'Heeren heerlijckheyt niet,
Dat u handt is gheresen
Dat en sien sy niet: maer
Sy sullent sien, en by desen
Tot schande worden eenpaer.
In den ijuer wraeckgiere
Ouer de Heydenen blint,
+
Iae met den seluen vyere
Dat u vyanden verslint
Daer mede haer verteeren,
Maer sult ons maken vre:
+
Want wat wy niet en ontbeeren
+
Dat hebt ghy ons ghedeelt me.
Heeren ende Princieren,
O Heere, al meer dan ghy,
Wel ouer ons regieren,
Nochtans ghedencken wy
Op u, O Godt bequame,
Alleen, op elck termijn,
En oock op uwen Name
Die heylich is, en diuijn.
De booden die en blijuen
Niet leuende, noch die zijn
Ghestoruen, niet en beclijuen
Tot opstandinghe fijn,
Want ghy hebtse ghewisse
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+

Heb.12,29

+

1.Cor.4,7.
Iac.1,17

+
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Besocht, te nieten ghedaen,+
En haer ghedachtenisse
Die hebt ghy al doen vergaen.
Maer ghy Heere voortvaret
Onder den Heydenen, ghy
Vaert voort, en openbaret
Daer u heerlijckheyt vry
Tot aen des Weerelts ende,
Comt ghy verre met spoet,
Waer druck is, oft ellende+
Daer soeckt men u met ootmoet.
Dan gaet men op u schaffen,
Sy roepen met angste stijf,
Als ghyse begint te straffen
Ghelijck een bevruchte Wijf+
Voor het baren seer banghe+
Roept in smert en ghepijn,
Soo gaet ons nu ten ganghe,
O Heere, voor u aenschijn.
Soo zijn wy generalijck
Bevrucht ende bangh', O Heer,
Dat wy den adem qualijck+
Comen verhalen meer:
Nochtans het landt ghemeyne
Niet connen wy helpen yet,
D'inwoonders des Aerdschen pleyne
Die en willen vallen niet.
Maer u dooden eersame+
Die sullen leuen saen,+
En met haren lichame+
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+

Psal.1,6.

+

Leu.26,43

+

joan.16,21
Mich.4,9

+

+

Rom.6,22

+

2.Cor.6,9
Ioan.5.28
+
dan.12,12.
+
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+

Sullen sy weder opstaen,
Waeckt op en coemt ghetrouwe
Die onder der aerden licht,
Vwen dauw' is eenen dauwe
Des groenen veldts gheplicht.
Der dooder landt vol jamer
Ghy neder werpen sult,
Mijn volck gaet in de camer,
+
En wilt met goet ghedult
+
De deure achter u sluyten,
En een cleen ooghenblick dy
Verberght, tot dat daer buyten
Den tooren gae voorby.
Want den Heer met vervloecken
Sal van sijn plaetse uytgaen,
+
De boosheyt te besoecken
Aen s'landts inwoonderen saen,
+
Dat landt sal openbaren
Al sonder te helen meer
Het bloet van die daer waren
In ghedoodt op elcken keer.

+

1.thes.4.16

+

Gen.19,10
Apoc.6,11

+

+

Mich.1,3.

+

Apo.18,24

Een is noodich.

[Ten tijde Debora]
Nae de wijse: Ick hebbe den tijdt ghesien: oft, Den ouden Abraham.
+

TEn tijde Debora,
Alsser gheen Rechters waren,
Dachte Iabin met scha
Israel te beswaren:
Hy fandt sijn dienaren
Met Sissera seer fel,
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Iude,4.1.
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[Die] wel twintich Iaren
[Ver]druckte Israel.
[M]et neghen hondert sterck
[Wa]ghens van ijser crachtich,
[Bro]cht hy aldaer int perck
[Ru]yters, knechten voordachtich,
[Da]er hy Israel onsachtich
[M]et persequeren soe:
[M]aer Godt de Heer almachtich
[Wi]ldet niet laten toe.
[I]srael die aensach+
[Di]t groot gheweldt voorhanden,
[Rie]pen nacht ende dach
[To]t den Heer met verstanden,
[Wi]lt doch brenghen in schanden
[De]n grooten vyandt quaet,
[Di]e met roouen en branden
[Gh]eenen tijdt af en laet.
[O]nder den Palm soet
[To]t Ephraim in desen,
[W]oond' een Propheters vroet,
[De]bora soo wy lesen:
[To]t die quam opgheresen
[He]el Israel subijt,
[D]oor den Gheest Gods ghepresen,
[Re]chte sy, doe ter tijt.
En Debora die sprack
[Al] tot den Hooftman coene,+
[M]et den name Barack:+
[Tr]eckt op nu ten saysoene,
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+

Iudic.4,3

+

Iudic.4,6
Iudi.5,12

+
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Thien duysent Mans int groene
Legt op't gheberghte fijn,
Godt sal t'uwen verdoene
Gheuen het volck Iabin.
Barack antwoordede,
Ick en treck niet te velde,
Of ghy trecket me,
Op dat wy met ghewelde
Den vyandt die ons quelde
Den cop vertreden siet:
Maer Debora vertelde
Den prijs werdt uwe niet.
Godt sal sonder ghenae
In eens Wijfs handen gheuen,
Den boosen Sissera,
Met sijn waghens beseuen,
En knechten daer beneuen,
Dus zijn op Thabor vry
Thien duysent Mans verheuen
Wt Sabulon, Nephtaly.
Sissera werdt gheseyt,
Siet Barack is ghecomen,
En heeft sijn heyr gheleyt
Op den Bergh sonder schromen:
Sissera heeft ghenomen
De waghens tot behoet,
En knechten t'sijner vromen
Sterckte hem met der spoet.
Wel op, dit is den dach
In welcken Godt de Heere
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[Siss]era met gheclach
[Wil]t brenghen in verseere,
[Bar]ack met snellen keere
[Tra]ck van't gheberghte tem,
[En] tot Israels eere
[Thi]en duysent volghden hem.
[G]odt die maeckte vertsaeght+
[Siss]era met sijn ghesellen,+
[Bar]ack heeft nae ghejaeght+
[Het] heyr niet om versnellen,
[Da]t hyse, nae't vertellen,
[Al t]ot Haroseth dreef,
[Me]t t'sweerdt sachmense vellen,
[Da]tter niet een en bleef.
[H]et heyr zijnd' op de vlucht,
[Sis]sera vloodt te voete,
[En] door dit groot gherucht
[Gi]nck hem te ghemoete,
[Ia]el met woorden soete
[Sp]rack sy: Heer, wijckt tot my,
[Ic] sal tot uwer boete, Seer wel bevrijden dy.
Dit docht hem eenen vondt,
[W]ant dat huys Heber mede
[Al]sdoe met Iabin stondt
[In] eenicheyt en vrede:
[Om] water was sijn bede,
[D]orstich zijnde, voor welck
[Sa]el hem drincken dede
[W]t eenen pot wat melck.
Met eenen mantel wijt
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+

Iud.4,15.
1.reg.14.15
+
Ios.10,10.
+
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Deckte sy hem ter keure,
Hy sprack tot haer subijt:
Treedt in der hutten deure,
En soo yemandt hier speure
En vraeght is hier yemandt,
Segt neen t'mijnen faueure,
Doet my ter noot bystandt.
+
Hy dus zijnde verdooft
Onder t'decksel gheleghen,
Heeft sy door sijn hooft
Eenen naghel ghesleghen:
Sluymerich bedeghen
Wierdt hy aflijuich daer,
Sy liep Barack teghen,
Maecktet hem openbaer.
Den Man die voor u vloot
Is tot my inghecomen,
Siet, en hy light hier doot:
Ick hebbe sonder schromen
Eenen naghel ghenomen
En door sijn hooft ick sloech
Al tot Israels vromen
Die Godt sijn jonste droech.
Nu is in mijner handt
Desen vyandt seer schadich,
Nae de woorden constant
Van Debora ghestadich,
Die Israel versmadich
Seer heeft ghepersequeert,
Loeft den Heere weldadich,
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Iud.4,21.

173
[T'stael] triumpheert.
[Iabin ]de Cananijt
[Werd]t dus van Godt bedwonghen
[Iae] uytgheroeyt door strijt,
[Door] Israel, doe songhen
[Lofsa]nck met blijde tonghen,
[Debo]ra, Barack, t'saem
[Haren] gheest is ontspronghen
[Vreu]chdich in s'Heeren naem.
[Oo]rlof vrienden vermaert,
[Merc]kt op t'exempel reene,
[Als] Iael onvervaert
[Dood]d' den vyandt niet cleene,
[Die a]ls een Leeu te beene.+
[Gaet] rondtom het ghetal,
[Soec]kend' in t ghemeene
[Dien] hy verslinden sal.

+

1.Pet.5,8.

Matthei, 5.42. Gheeft die u bidt. Een nieu Liedt,
nae de wijse: Der gratien vloedt.
[H]Et plach te zijn
[A]ls Christenen malcanderen saghen
[Met] vreuchden fijn,
[Hoe s]taet t'ghemoet? was doe het vragen,+
[En g]auen vroet, malcander moet+
[Om] den Heer te behaghen,+
[Hoe] goet, hoe soet, als heunich vloet,+
[Vloe]yden daer des Gheests beken,+
[T'he]rt werdt seer dicht, ghesticht, verlicht,+
[Vyer]ich ontsteken+
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Mal.3,16
1.thes.5,11.
+
Hebr.3,13.
+
1.Cor.7,32
+
Colos.1,10
+
2.Tim.2,4
+
Hebr.13,9.
+
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+

Vreuchdich confoort
Wast by malcander doens te wesen,
D'een uyt Gods woort
Heeft een Capittelken ghelesen,
+
En d'ander sanck, een Liedt dat clanck,
+
Om der Zielen ghenesen,
+
Daer spranck, den dranck, uyt elcken ranck
Aen den Wijnstock diuijne,
+
Die berghen daer, dropen eenpaer
+
Van soeten wijne.
Maer nu eylaes
Schijnt elck te wesen d'onversaetste,
Nae dit gheraes,
Van sijnen Naesten, op de quaetste
Wijs oft manier, te spreken hier,
Dit is nu t'eerste en t'laetste,
+
Dit vyer, doodt schier, wel soo veel dier
+
Edel ghecochte Zielen
+
Als ter woestijn, door het fenijn
+
Der Slanghen vielen.
+
Weynich de Schrift
+
Maer quaet vergift
+
Des achterclaps vol van onvrede,
+
Daer openbaer, de lieden maer
+
Argher en worden mede,
+
Dat haer valt swaer, te jaghen naer
+
Den vrede Gods voorhanden,
+
Die in den graet, te bouen gaet
+
Alle verstanden.

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

Psal.133,1

+

Eph.5,19.
Col.3,16.
+
Ioan.15,5
+

+

Ioel,3.18.
Amos,9.10

+

+

Syr.28,14
Iacob.3,5
+
Nu.21,6.
+
1.Cor.10.9
+
2.tim.3,16
+
Psal.140,4
+
Rom.3,13.
+
Mat.18.7
+
1.cor.11,18.
+
Rom.5,1.
+
Eph.2,13.
+
Phil.4,7.
+
Esai.45,8.
+

175
Maer ghy die draeght+
[Al]s ghesalfd', eenen Christen name,+
[N]ae vrede jaeght,+
[En] verbreydt niemandts quade fame,+
[W]ant dat verstoort liefd' en accoort,+
[D]us mijdt laster en blame,+
[G]aet voort, nae't woort, alsoo't behoort,+
[Z]ijnt ergherlijcke leden+
[S]nijdt af, steeckt uyt, doet nae't gheluyt+
[V]an Christus reden.+
Maeckt ouerlegh,+
[O] Broeders, wilt considereren+
[H]oe dat den wegh+
[D]es Heeren, die ghy moet passeren,+
[S]eer weynich tijdt, is sonder strijdt,+
[D]och sonder reculeren,+
[M]et vlijt, doorlijt, volherdich zijt,+
[E]n wandelt anders gheenen:+
[W]ant daer en leyt, ter salicheyt+
[M]aer desen eenen.

+

1.joan.2,27
rom.12,18.
+
Hebr.2,14
+
rom.12,17
+
Tit.3,2.
+
Eph.4,31.
+
Mat.5.30
+
Mat.18,8
+
marc.9,42
+
Mat.18,7
+
1.Cor.11,18.
+
Act.13,10.
+
Phil.1,25.
+
1.Tim.3,12
+
Act.14,22.
+
Heb.10,38
+
Ioan.14.6
+
Hebr.9,8.
+
Eph.4,4.
+

Een is noodich.

[Christen Egade mijn]
Nae de wijse: O Menschen excellent:
T'samen-sprake van Man ende VVijf.
[C]Hristen Egade mijn,
Wy zijn voor Gods aenschijn+
[G]heen twee, van een vleesch: maer+
[G]hy mijn lichaem, ick dijn+
[H]ooft, alsoo Christus sijn+
[G]hemeentens hooft is claer,+
[E]nde ghelijck hy haer+
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+

Gen.2.24.
Mat.19.5
+
Mar.10,8
+
Ephe.5,31
+
1.Cor.11,2
+
Ephe.1,22
+
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+

Altijdt vyerich bemint,
Vertroost en nemet waer,
Alsoo moet ick eenpaer
Tot u oock zijn ghesint.
+
Beelde Gods triumphant,
Des almachtighen hant
+
Werck en schepsel eersaem
+
In des houwelijcx bandt
+
Zijn wy, nae Schrifts verstandt,
+
Te samen een lichaem,
+
Mijn ouerhooft bequaem
+
Zijt ghy van Godt ghestelt,
+
En Sara ten betaem
+
Gaf Abraham den naem
+
Heere, door sulck ghewelt.
+
Maer nae Galaten drie,
+
Kinderen Gods zijn die
+
Gheloouen Christi leer:
+
Hier en is heerschappije,
Grieck, Iode, knecht, noch vrije,
Noch Man, noch Wijf niet meer
Want t'samen in den Heer
+
En zijn, sy al maer een,
Dus zijn wy t'elcken keer
Door het ghelooue seer
Euen groot, euen cleen.
+
Och Man die voor my waeckt,
+
Godt schiep den Mensche naeckt,
+
Tot sijn beelde excellent,
+
Als Adam sliep vervaeckt,
+
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ende 5,23.
Eph.5,25.

+

+

Gen.1,27. ende 5,1.

+

Sap.2,23.
1.Cor.11.
+
Gen.2,24.
+
Mat.19.5
+
1.Cor.6,16
+
Gen.3,16.
+
Eph.5,23
+
Gen.18,12
+
1.Pe.3,6.
+
Gal.3,26.
+
Esai.56,4
+
Ioan.1,12
+
Rom.8.15
+

+

joan.17,21

+

Gen.1,24.
Sap.2,23.
+
Gen.2.21.
+
Gen.2,28.
+
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[We]rdt hem een Wijf ghemaeckt+
[To]t een hulpe bekent:+
[Be]droghen door't Serpent,+
[Br]acht sy de zonde voort:+
[Hie]rom obedient,+
[Mi]jnen wil en consent+
[On]der u macht behoort.+
[T']is waer, maer in der maet:+
[Wa]nt ghy my niet int quaet+
[En ]meucht volghen onvroet,+
[T'ga]et wel als elck den graet+
[Da]er hy van Godt in staet+
[Be]roepen, wel voldoet:
[M]aer eylaes met vleesch end' bloet
[Be]swaert, ick niet en can:+
[Oc]h lief, om u behoet,+
[Gh]etreffen de mate goet,+
[Gh]elijck als Syons Man.+
Och Man, Gods heerlijckheyt+
[Na]e mijn beroep planteyt,+
[Vi]nd' ick oock by my schult,+
[W]ant my is opgheleyt
[Di]jne, smert en arbeyt,+
[M]aer als Godt dit vervult,
[Te] cleyn is mijn ghedult,
[En] mijn hulp' u te smal
[En] daghelijcx ghehult
[De] schuldt hier van ghy sult+
[M]ijn swackheyt gheuen al.+
Med' Erfghenamich vat,
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Genes.3,6.
1.tim.2,14
+
Gen.3,16.
+
1.cor.14,34
+
Eph.5,24.
+
Deut.13,6
+
Gen.23,2.
+
Pro.24,1.
+
1.Ioan.11.
+
1.Cor.7,20
+
Rom.7,18
+
Gal.5,17.
+

+

Esai.54,5.
1.Cor.11,6
+
Eph.5.22.
+
Col.3,18.
+
1.Pet.3,1.
+
Gen.3,16.
+
1.Cor.7,28
+

+

Gen.2,18.

+

1.Pet.3,7.
1.Pet.3,7.

+

178
Van der ghenaden schat
+
Des eeuwich leuens, ghy
Verhaelt van swackheyt wat,
Daerom leert Petrus dat
+
Ick u moet woonen by,
Met wetenheyt, seyt hy,
+
Dat Wijf haer eere gheeft:
Maer ick bekenne vry, Dat ick al vele zy
T'onwetende onbeleeft.
+
Mijn Princelijck ghenoot,
Godt door sijn goetheyt groot
Wil ons bevrijden snel
+
Van allerley aenstoot,
+
Op dat wy tot der doot
+
Nae sin heylich opstel,
Beleuen sijn beuel,
+
Dat is t'meeste profijt:
+
Want alle dinck is wel,
+
Hebben wy nae't ghequel
+
Dat Hemelsche jolijt.

+

1.tim.2,15

+

1.Pet.3,7.

+

1.Cor.7,3.

+

1.Cor.11,2

+

mat.10,22
Apoc.2,10
+
Ephe.3,11
+

+

Ps.119,56
Sap.3,5.
+
Rom.8,18
+
2.Cor.4,17
+

Een is noodich.

[Ghy Israel, meucht wel]
Nae de wijse: Den Mey lustich en schoone. Oft, Era di mago.
+

GHy Israel, meucht wel
Tot vreuchden zijn gheneghen,
+
Van Pharaons fel, ghequel
+
Zijt ghy, vry, en ontsleghen.
+
Ontsleghen vry, zijt ghy,
+
Door de roo Zee ghetreden,
+
Al Sinay voorby
+
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+

exo.14,22.
Psa.78.53
+
Iudi.5,14
+
Exod.15.
+
exo.14,29.
+
1.Cor.16,2
+
Gal.4,24.
+
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T[otdat ]ghesicht des vreden.+
T'vredich ghesicht, vol licht
[E]n claerheyt, bouen maten,+
[N]oyt stadt, soo dicht, ghesticht,+
[T]'blinckt al, mueren en straten.+
De straten fijn, gout zijn,+
[E]n midden daer op gater+
[A]ls Cristalijn, vol schijn,+
[S]oo reyn leuende water.
Tot s'leuens reyn fonteyn+
[G]hy dorstighe wilt drauen,+
[C]omt vry int pleyn, hoe cleyn,+
[O]m niet meucht ghy u lauen.+
Comt siet, om niet, gheschiet,+
[E]lck, melck, en wijn bequame,+
[D]aer vliet, verdriet, door't liedt,+
[T]er eeren t'Lam eersame.+
Eere sy t'Lam dat nam+
[S]'weerelts misdaden, gheladen+
[O]p s'Cruycen stam, en quam+
[A]ls broot, om elck versaden.+
Dit Hemels broot, minjoot,+
[D]e weerelt t'leuen, can gheuen,+
[N]oyt troost soo groot, de doot+
[E]n vloeck heeft hy verdreuen.+
Prince bewaert, en spaert+
[V] Bruyt, gheeft haer victory,
Die seer beswaert, nu baert,+
Brenght haer, hier naer, in glory.

Een is noodich.
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ende 4,26.

+

Apoc.21,1.
Heb.12,22
+
Apoc.21,11
+
Apo.21,21
+
Apoc.22,1
+
Ezec.47,1.
+

+

Esai.55,1.
Eccl.51,33
+
Ioan.7.37
+
Apo.22,17
+
Esai.55,2.
+
1.Pet.2.12
+
2.Cor.6,10
+
Apoc.5,9.
+
Apoc.4,11.
+
Apoc.5,12.
+
Ioan.1,19
+
Ioan.6.35
+
Ioan.9,51
+
2.Cor.1,5.
+
Ps.49,19.
+
Gal.3,13.
+
Apo.19.16
+

+

Apoc.12,7.
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[Och vrienden al]
Nae de wijse: O liefde bloot.
OCh vrienden al,
+
Die enghe poort, en den wegh smal,
+
Die deur' aen't Schaepstal
+
Is Christus reyn van zeden,
+
Doet gheen afval,
Blijft vast by sijn woort,
Hem ghehoorsamich hoort,
+
Want gaen door d'enghe poort,
+
En den smallen wegh treden,
Is blijuen in sijn reden.
+
Wie vaste blijft
In Christus reden, hy beclijft:
+
Den Gheest Gods die drijft
En leert hem alle saken:
+
Maer Paulus schrijft
+
Van die verkiesen haer
Self eenen wegh, aldaer
+
Sy in wandelen, swaer
Conscientie sy maken
+
Dit of dat te gheraken.
Menschen verstant
Noch goetduncken en geldt niet, want
+
Wat Godt niet en plant,
+
Dat wil hy self uytroeyen,
+
Dus soo yemant
+
Menschen leeringhe leert,
+
Te vergheefs hy Godt eert,
Aen een deure verkeert
+
Veel cloppen, hem vermoeyen,

+

Mat.7,12
Luc.31,22.
+
Ioan.10.9
+
Ioan.14.6
+

+

deut.18,15
Mat.17,5

+

+

Ioan.8,31

+

Mat.7.24

+

Luc.6,47.
1.Ioan.2,20

+

+

Colos.2,18

+

Colos.2,21

+

mat.15,13.
Ioan.15.1.
+
Act.5,39.
+
Mat.15,9
+
Mat.7,7.
+

+

mat.23,13
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[Wa]t vrucht can daer uyt groeyen?+
[G]helijck daer deen+
[De] Schriftgheleerde Phariseen
[M]et haer langhe ghebeen,
[En] haer versierde Wetten:+
[Late]nde t'gheen+
[Dat] den Heere gheboot,+
[Bar]mherticheyt, ter noot,+
[Oor]deel, ghelooue groot,+
[En] ginghen nauwe letten+
[Op] Menschelijck insetten.
[O] Prince, die+
[Bo]uen Princen hebt heerschappie,+
[T']is noot dat elck sie
[Om] niet verleydt te sneuen:+
[Gh]y segt, soo wie,+
[Da]t licht der weerelt, my
[Na]e volght, wesen sal hy
[Va]n duysterheyt al vry,
[En] hem sal zijn ghegheuen
[Da]t licht van't eeuwich leuen.

+

mat.12,40
Luc.20,46

+

+

mat.23,22
Osee,6.11.
+
Mich.6,8
+
Mat.15,1
+
Marc.7,1
+
Apoc.1,5.
+

+

mat.24,4.
2.Thes.2,2

+

+

Ioan.8,12
Ioan.1,4.

+

Een is noodich.

[Egypten-landt, vol schoon samblant]
Nae de wijse: Dat ick om een schoon beelde soet.
[E]Gypten-landt, vol schoon samblant,+
En Pharaons dochter wordt verlaten+
[Va]n Moysen, want, hy claer bevant
[D]at s'Weerelts vreucht, noch hooge staten,
[Al] niet en baten, als men moet lijden siet,+
[Vo]or een cleyn vreucht, dat eeuwich swaer verdriet.
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+

Eso.5,12.
Heb.11,24

+

+

mat.16,26
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+

Dus Menschen al, voor Babels val,
Gaet uyt, vermijdt haer sware plaghen,
+
Die met gheschal, sy lijden sal,
+
Maer wilt ghy na Gods woort niet vragen,
+
Wie sal u claghen, dat om u wordt bespiet,
+
Voor een cleyn vreucht, dat eeuwich swaer
+
verdriet.
+
Wee die hier lacht, in weelden sacht,
Daer Lazarus sterft voor u deure
+
Soo ongheacht, maer wordt ghebracht
+
By Abraham vry van doleure,
+
T'soete voor't seure, naect hem als u geschiet
+
Voor een cleen vreucht, dat eeuwich swaer verdriet.
+
Vry onbelaen, sullen dan staen
+
D'oprechte, teghen de sondaren,
Wiens droef vermaen, werdt int vergaen,
Waer is ons hooveerdije bevaren?
Hoe dwaes wy waren, nae dat nu t'onswaert vliet,
+
Voor een cleen vreucht, dat eeuwich swaer verdriet.
Prins aldermeest, naeckt swaer tempeest,
Die s'vleesch onreyne lust beleuen
Stout onbevreest, dus in den gheest,
+
O Mensche wilt den heer aencleuen,
+
Bidt, hy sal gheuen, maer en verkiest u niet
+
Voor een cleen vreucht, dat eeuwich swaer verdriet.
+

Een is noodich.

[Och Suster mijn, ick wensch u voor een groet]
Nae de wijse: Verblijdt u seer mijn Broeders ouer al.
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+

Esa.25,11.
2.Cor.6.17
+
Apoc.18,4
+
Prou.1,24
+
Esa.65,11
+
Iere.7,13.
+
Luce,6.25.
+
Luc.16,19.
+

+

Luc.16,25
4.esd.9,10
+
Gal.6,9.
+
Sap.5,1.
+
Mal.4,3.
+
mat.19,28
+

+

2.Pet.2,10.

+

Gal.5,16.
Luce.11.9.
+
4.esd.7,59
+

183
[O]Ch Suster mijn, ick wensch u voor een groet
[Go]ds vrede soet, houd' in u d'ouerhant,
[En] Christus fijn, al in u herte goet
[Oo]ck wesen moet, door't gelooue gheplant,
[Da]t ghy zijt vroom vailjant,
[Al]s Iael playsant,
[Di]e Israels vyant
[De]n naghel vroech, hem int hooft sloech,
[En]de nam hem daer mede t'leuen:
[Iu]dith cloeck ghenoech,
[Ve]rsloech, Holophernem, door't gelooue aen hem,
[Wi]l God voor sneuen, u sterckheyt geuen.
[A]chtet gheluck, als ghy hier versocht zijt,
[We]lduldich lijt, als Susanna bekent,
[In] haren druck, die haer aen quam subijt,
[V]oor lust, en nijt, als van de Ouders blent:
[Ve]rciert u pertinent
[Al]s Hester jent,
[Co]ningin excellent:
[En] weest bereyt, met lijdtsaemheyt
[Al]s Lea in haren druck dede:
[Sc]hickt u met bescheyt
[By] den volcke Gods nut, als de Vrouwe Ruth,+
[Se]er goet van zede, vriendelijck mede.
Godt gehoorsaem zijt als Sara den man
[B]iedt oock de kan, als Rebecca ghesint,
[N]ae den betaem, sprack sy goetwillich an,
[D]e knechten van, Abraham wel bemint:
[Z]ijt als dat eenich kint
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+

Ruth.1,16
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Iephtaths dochter, int
Steruen ghelaten, vint
Sy haer, seer snel, maer creech uytstel:
Weest oock ghelijck Hanna de Vrouwe,
De moeder Samuel,
Biddende nacht en dach, Godt hoorde haer geclach,
+
Hy hielp ghetrouwe, haer uyt den rouwe.
Suster altijdt behulpsaemheyt bewijst:
+
Eliam spijst, als t'Wijf der vreemder stat:
En in den strijdt als Debora oprijst,
V verjolijst, als die Rechtersse plat,
Die met Barack op trat,
Verstaet wel dat,
Men mach niet wesen mat:
Doet als voorheen, der Machabeen
Moeder haer sonen cloeck beradich:
Wilt u leuen besteen
Als Hanna, die daer niet, van den Tempel en schiet,
Maer diende stadich, God weldadich.
Hout u altoos, al in der liefden groot,
Als Maria minjoot, Magdalena die daer
Dat beste coos, en dierbaer salf uytgoot
Op de voeten bloot, Christi ons Middelaer
Die te vooren uyt haer
Hadde verdreuen claer
Seuen Duyuelen swaer:
T'gelooue bewaert, als t'vrouken vermaert
+
Die den bloetganck hadde twaelf Iaren:
En t'Vrouken cloeck van aert
Dat den Heere aenhinck:
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+

1.Reg.1,7.

+

1.Re.1,18

+

Luce.2,36.
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M[e]t bidden tot t'ontfinck
[Va]n haer beswaren, blijde maren.
Neemt dit int goe, suster dat bid ick dy,
[Ho]e slecht het zy, t'is uyt liefden ghedaen,
[W]etende hoe dat zijn gheroepen wy,
[La]et ons daer by, ons selue gade slaen,
[O]p dat wy moghen staen
[B]ereydt om gaen,
[In] den strijdt onbelaen,
[D]ie't Godlijck Helt, ons vooren stelt,
[V]rijmoedich met goede coragie,
[A]l zijn wy ghequelt
[V]an Satans bode hoort, gaen wy altijt voort
[D]oor dees bosschagie, ons pelgrimagie.

Per Iacob I.

[Grijpt eenen moedt seer coragieus]
[Na]e de wijse: Loeft en verblijdt in s'Heeren werck, Oft: Gods kinderen,
ghy meucht wel zijn verblijdt.
GRijpt eenen moedt seer coragieus,+
Den Winter is gheleden als nu ter tijt,
Den Somer is hier seer gracieus
De cruydekens die spruyten om ons profijt,
Die Tortelduyue maeckt nu jolijt,+
Int crijt, laet sy haer hooren,+
Mijn Bruyt wedergheboren,+
Vercoren, heb ick u uyt dit Aerdtsche dal,
Te zijn mijn liefghetal,
Verblijdt u nu alvooren
Door't lieffelijck gheschal.
Den Mey-tijdt is nu comen present,
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+

Cant.2,11.

+

Ioan.1,15
Ioan.3,3.
+
1.Pet.2,2.
+
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De Vijgeboom heeft knoppen in elc quaertier,
+
De Wijnstocken hebben nu ooghen jent,
En gheuen haren soeten reucke fier,
+
Staet op vriendinne, reyn van manier,
Comt hier, ghy in persoone,
+
Lustighe duyue ydoone,
+
V ghedaent' is schoone, lieffelijck en goet,
En uwe stemme soet,
Ghy zijt mijns herten croone
Die my verblijden doet.
O Vriendinne, zijt my gherieffelijck,
V ooghen als der duyuen ooghen zijn,
Ende uwe reden is seer lieffelijck,
Vwe borsten zijn al veel beter dan wijn,
Ghy hebt ghecreghen dat herte mijn,
Door dijn, schoonheyt publijcke,
Niemandt is uus ghelijcke
In s'Weerelts wijcke gheen schoonder men vint:
Noyt gheen alsoo bemint,
Ghy sult comen int Rijcke,
Want ghy zijt gheestelijck ghesint.
Wel aen, Vogels des Hemels wijsselijck,
Wilt alle vreucht bedrijuen, aen elcken cant:
Want de lieffelijcke berghen prusselijck
Die staen met schoone roosen lustich geplant,
Den rechten wijnstock, Christus playsant,
T'verstant, hier af wilt vaten,
Is comen t'onser baten,
Bouen maten, hy de rancxkens gherijft
Die hem zijn inghelijft,
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+

Cant.2,13

+

Cant.2,13

+

Cant.2,14
Eph.5,27.

+
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[Du]s en wilt hem niet verlaten,
[M]aer eeuwichlijck in hem blijft.
Weest vroyelijck, ende verjubileert
[Gh]y dierkens voor ooghen seer delicaet,
[W]ant siet, den Bruydegom heeft het verneert
[To]t sijn Vriendinne, met lieffelijck ghelaet,
[Ha]er te brenghen tot hooghen staet,
[M]et der daet, heeft hy bewesen
[Si]jn reyn liefde ghepresen,
[Gh]enesen heeft hy al met sijn dierbaer bloet: maer
[He]t rooseken dat daer
[O]nder doorens verknesen
[N]och bloeyt, in deuchden claer.
Daerom, Vrouwe, wilt u vercieren nu,
[M]et uwe kinderen van Godlijcker aert,
[M]et witte zijde ommehanghet u,
[D]at is gherechticheyt suyuer vermaert,
[D]e gulden keten wel bewaert,
[...]egaert, hebt op vroomhede,
[O]mgordt den bandt der vrede,
[O]oc mede, den gordel der liefden omvangt,
[N]ae den Trou-rinck verlangt,
[T]'ghelooue reyn van zede,
[D]aer af sy Godt ghedanckt.
Verciert u met dat edele fijne gout,
[D]at zijn des Heeren woorden, in dit foreest,
[E]n met der peerlen seer menichfout,
[M]et menigherley deuchden verciert u eest,
[S]alft u met de olye des heylighen Geest,
[D]en keest, smaeckt om dijn versaden:
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Int water der ghenaden,
V baden, wilt, o Zion, lieue Bruyt,
Rimpels en vlecken uyt
Wascht, door s'Heeren weldaden,
+
Houdt sijns wesens virtuyt.
Princesse reynicht u van lancx soo meer,
+
Soo hy reyn is, die u gheroepen heeft,
Verwachtende uwen Bruydegom en Heer
+
Met een hope, die in het herte leeft,
+
Hem int ghebedt stadich aencleeft,
+
Dat hy u gheeft, in sijn verschijnen,
+
Als ander gaen in pijnen,
+
By sijnen Vader te wesen verheucht
In een eeuwighe jeucht,
Daer niet en sal verdwijnen
Vrede, solaes, en vreucht.

+

2.Cor.7,2.

+

i.Ioan.3.3

+

1.Pe.1,3.
Luce,18.1.
+
rom.12,12
+
mat.25,47
+
joan.d5,29.
+

Per Iacob I.

Den 125. Psalm,
nae de wijse: In mijnen noot roep ick tot u, O Heere.
+

ALle die daer op den Heere gepresen
Hopen eenpaer, die en sullen midts desen
Niet vallen, maer blijuen eeuwich saysoen
Onwanckelbaer, gelijc als den bergh Zioen.
Int pleyne velt, Ierusalem becleuen,
Staet al omstelt, met die berghen verheuen,
+
Den Heer int crijt rontom sijn volc oock is,
Van nu ter tijt, tot in eeuwicheyt ghewis.
+
Want niet en sal, t'Godtlooser Cepter blijuen,
Om ouer t'smal, rechtveerdich hoopken drijuen,

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

Pro.10,30

+

Psal.34,8

+
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[O]p dat yemant, van die vroom zijn bekent,
[D]och met de hant, tot ongerechticheyt went.
Heere doet wel, die goede herten vrome,+
[M]aer die rebel, wijcken op wegen cromme,+
[D]e Heer sal haer, met die quaet doenders fel+
[W]ech drijuen, vrede zy ouer Israel.+

+

Esai.1,28.
Iere.17,13
+
Eccl.2,16.
+
Gal.6,16.
+

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Elck gheestken amoureus.
[E]Lck waerheyts amoureus+
Wilt uyt den slape rijsen,
[V]oor den Somer victorieus+
[D]ie't al doet verjolijsen:+
[W]ilt prijsen den Meyboom groot,+
[G]hesonden uyt s'Vaders schoot,+
[H]y gheneest van der doot,+
[H]y can de Ziele spijsen,+
[M]en can in alle bitter noot+
[G]heen beter hout ghewijsen.+
In des werelts woestijn
[N]oyt gheen Meyboom soo crachtich,+
[W]y moeten in hem zijn,+
En hy in ons woonachtich:+
Deelachtich, die eyghenschap+
Van sijn wortel en sap,+
Hoe kranck wy zijn, oft slap,+
Wy worden alles machtich,+
En wassen in der liefden stap+
Als Wijnrancxkens eendrachtich.+
Buyten den Wijnstock groen
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+

rom.13,11.

+

Eph.5,14.
1.Thes.5,6
+
rom.11,16.
+
joan.1,18.
+
joan.6,62.
+
joan.11,26
+
Exo.15,25
+
Syr.38,9.
+

+

Ioan.15,5
Eph.3,17.
+
1.joan.3,23
+
rom.11,17.
+
Psal.18,31
+
Phil.3,13.
+
Eph.4,15.
+
Ioan.15,1
+
Ioan.15,4
+
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Moghen wy niet beclijuen,
+
Ydel is al ons doen,
+
Iae sondich ons bedrijuen:
Maer blijuen wy soo't behoort
+
In hem, ende sijn woort
+
Wy brenghen vruchten voort
Al door sijns Gheests verstijuen,
+
In sijn liefde vry onghestoort,
+
Als Wijnrancxkens en Olijuen.
Princieren groot en cleyn,
+
Ontfanght den Mey eersame
Met een goet herte reyn,
+
Door't ghelooue bequame,
+
T'en schame, hem niemant
Van desen Mey-boom, want
+
Als men hem dient constant
+
Met Gheest, Ziel en Lichame,
Dat eeuwighe leuen playsant
Crijght men in sijnen Name.

+

Ro.14,24.
Tit.1,15.

+

+

Psal 1,8.
Iere.17,8.

+

+

Ioan.15,2
rom.11,17.

+

+

Luce.8,15.

+

Luce,9.26
2.Ti.2,12.

+

+

Philt.4,4.
1.thes.4,16

+

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Weest al verblijdt, ghy die Vrou Venus kinders zijt.
VVeest al verblijt
O Broeders in den Heer altijt,
Maeckt vry vrolijck, in goede zeden,
+
Den Menschen zijt // Hier een exemplaer,
+
Suyuer en claer,
Des Heeren comste is seer naer,
En sorght niet, maer
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Mat.5,16
Phil2,15.

+
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Laet voor Godt wesen openbaer+
In vreden u ghebeden, Als Christen leden.+
Den Vader goet+
Door Christum danckt in ouervloet+
Wiens vrede soet // V herten sinnen+
Bewaren moet,+
In Christo Broeders voort,+
Al wat accoort,
Luydt ouer een, met s'Heeren woort,
Blijft altijt, wat ghy siet oft hoort,
Daer binnen niet t'beginnen,
Croont, maer t'verwinnen.+
Daer ghy in staet,+
Broeders, dat is seer delicaet,
Den rechten graet // Van Gods ghenade,+
Nu is den raet // Blijft in u vasticheyt,+
Staende bereyt,+
Te vergheefs Schriftuere en seyt+
Niet soo planteyt,+
Siet dat u niemandt en verleyt,+
Slaet quade, wercken gade,+
Sy doen veel schade.
Christen ghetal
En wijckt niet, of het laetste mal+
Werdt door afval, ergher beseuen+
Dan t'eerste al, Veel beter waert, en hadt
Ghy noyt soo plat,
Ghekent der rechtveerdighen pat,+
Dan dat ghy mat
Soudt afkeeren van't ghebodt, dat
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Mat.6.25
1.Pet.5,7.
+
Phil.4,6
+
Eph.5,20.
+
1.thes.5,18
+
Rom.5,1.
+
Ephe.2,13
+

+

1.Tim.2,5
1.Pet.5.12

+

+

2.Pet.3.17
Iere.19,8.
+
mat.24,4.
+
Ephes.5,6
+
Colos.2,18
+
2.Thes.2.2
+
Phil.3,2.
+

+

mat.12,46
Hebr.6,5.

+

+

2.pet.2,20
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Ghegheuen, en gheschreuen
V is ghebleuen.
+
Nu oorlof, och
+
Broeders, siet toe, op dat u, noch
+
Van hondt oft soch, t'spreeckwoort ghemeyne
+
En gheschie doch:
Maer als volcomen man,
Vroom int ghespan
Der liefden blijft, en houdt vast an,
Vreest gheen Tyran,
+
Ghy sult met vreuchden drincken van
+
Die reyne, claer fonteyne
In s'Hemels pleyne.

Een is noodich.

[Ghy vry verstroyde Nacy]
Nae de wijse: Plus je ne say que dire, oft: Ghy Adams zaet verheuen.
Ghy vry verstroyde Nacy
Wt Vlaender hier en daer,
Door den krijch fel en swaer
Den Heere van sijn gracy
Van herten weest danckbaer,
Bysonder Christen schaer,
Want menich Iaer te vooren,
T'bloedigh vervolgh u niet, en liet
Woonen sonder verstooren:
Ghy waert dickwils bespiet,
En ghebrocht int verdriet:
Nu meucht ghy vry hier hooren
Gods woordt, loeft hem, en siet
Wat u al goets gheschiet.
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Pro.26,11
Ecc.34,36
+
2.Pet.2,22
+
Eph.4,13.
+

+

Esa.44,6.
Apoc.21,6 ende 22,13

+
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[L]oeft den Heer, met verblijden
[En] heffelijck gheschal,
[Hie]r int Hollandtsche dal:
[W]ant sy die u benijden
[Ha]er macht die is hier smal,
[T'z]ijn s'Heeren gauen al,
[W]ie ist die sal vermonden?
[W]aer oyt wijs, ende vroet, soo goet
[D']Ouerheyt was ghevonden,
[Di]e gheen gheweldt en doet
[Ou]er yemandts ghemoet,
[La]tende vry ontbonden
[El]cx consciency soet
[In] des Heeren behoet.
Van excellent gheslachte,
[M]auritij sien men can
[In] hem de deuchden, van
[Se]er loffelijck ghedachte
[De]n Prince die daer wan
[T']herte van menich man:
[G]helijck nu dan, de Staten
[R]egieren seer playsant, ja want
[D]ie consciency laten
[S]y in des Heeren hant,
[S]onder dat sy yemant
[V]an haren Ondersaten
[D]aerom vervolghen: want
[D]at waer groot onverstant.
Den Prince der Princieren+
[V]an wonderlijcken raet,+

+

1.Reg.16.7
Psal.7.10.

+
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+

Alleen t'oordeelen staet
Des Menschen hert en nieren:
Maer des Ouerheyts daet
+
Is te straffen het quaet:
Dus Christelijck zaet verheuen
+
Bidt voor de Ouerheyt, planteyt
+
Dat een Godtsalich leuen
+
Van u mach zijn gheleyt,
Ende Gods woordt verbreyt,
Wilt den Heere lof gheuen
Die ons hier heeft bereyt
Een macht vol goet bescheyt.
+

+

Iere.17.10
Apoc.2.24.

+

+

Rom.13.4.

+

Iere.29.7.
Baru.1.11
+
1.Tim.2.2.
+

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Dieu vous garde, belle Bergiere.
Broeders, vrienden generale,
En laet doch u sinnen niet
Wijcken van het principale,
Om yet, dat ghy hoort oft siet:
Maer wilt blijuen, om beclijuen
+
By den Heer, ende sijn woort,
Tot den ende, met de bende
+
Die den Heere toebehoort:
+
Dat u wandelinghe vry
+
T'Euangelium weerdich zy.
Wilt int hert' altijdt logieren
+
T'onverganckelijcke zaet,
Soo sult ghy van zonden vieren,
Draghen haet, tot alle quaet,
+
Laet u sinnen, oock van binnen

+

Act.11,23.

+

Phil.1.27
Colos.4.2.
+
1.thes.2.12.
+

+

1.joan.3.9.

+

2.Cor.5.
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Blijuen int voornemen goet,+
Godt sal stercken, mede wercken+
En vertroosten u ghemoet,+
Dat ghy vruchtbaer wesen sult
Van gherechticheyt vervult.
Maer en wilt u niet funderen
Op het vleesch, want t'is maer hoy,+
[Sijn] glory, sijn domineren+
Haest vergaet, als t'bloemken moy,
En de Weerelt, schoon beperelt,
Die haer volght, en beter weet,+
T'sal ten laetsten, hem ten quaetsten+
Vergaen, ende wesen leet,
[Als] den loon der zonden comt,+
End' de werelt wordt verdomt.+
Voor den Rechter stoel des Heeren+
En sal gheen excuse zijn,+
Want sijn woordt heeft hy doen leeren+
Ouer al de Weerelt fijn,+
Sijn dienaren, doen verclaren
Boete tot vergheuenis,+
Want oordeelen, den gheheelen
Aerdtbodem, sal hy ghewis:
Daerom heeft hy hier int pleyn
Doen waerschouwen, groot en cleyn.
Want hy sal een yeghelijcken
Nae zijn wercken gheuen loon+
T'zy den Armen oft den Rijcken+
Niet aensien, eenich persoon,+
Hy sal gheuen, t'eeuwich leuen+
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+

Phil.2.13.
1.thes.2.13.
+
Phil.1.11.
+

+

Esai.40.6.
1.Pet.1.24

+

+

Luc.12.47.
Sap.5.3.

+

+

1.Cor.11.31
2.Cor.5.10
+
Rom.1.18.
+
rom.10.18.
+
mat.28.19
+
Luc24.46
+

+

Act.17.30.

+

Rom.2.6.
Apoc.2.23.
+
Act.10.34.
+
Rom.2,12.
+
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+

Al die goed hebben ghedaen,
Doe de boose, Goddeloose,
+
In d'eeuwighe pijne gaen,
+
Daer haer worm niet en sterft,
Noch haer vyer niet en bederft.
+
Een groot onderscheyt, o vrienden,
Sal dan zijn te mercken wel,
Tusschen die den Heere dienden,
En die hem waren rebel:
+
Dus slaet gade, Gods ghenade,
+
Versuymt niet de salicheyt
Die God jone, door den sone
+
Ons uyt liberalicheyt:
Want om int leuen te gaen
Is Christus, de deur' ontdaen.
+

+

1.Pet.1.17
Ioan.5.29
+
mat.25.47
+
mat.9.47.
+

+

Mal.3.18

+

2.Cor.6.1.
Hebr.12.5.

+

+

Ioan.10.9 ende 14.6.

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Mocht sy my ghebeuren.
+

ONder de Bruydegommen
Macht ick van eenen rommen
Die in den hooghsten graet, staet,
+
De schoone Lely-blommen
+
Doet hy te velde commen
Met lustelijck cieraet
Salomon in den troone
+
Was niet verciert soo schoone
+
Ghelijck wy een van dien , sien,
T'is weerdt dat ick becroone,
Mijn vriendt, met lof ydoone,
In hem moet ick verblien.
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+

Mat.9.15

+

Mat.6.28
Luc.12.27

+

+

Mat.6.29
Luc.12.27.

+
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Ick sie dat sy en spinnen,+
[En] wercken, noch en winnen,+
[En] staen, soo excellent, jent
[Gh]ecleedt, vreemdt om versinnen,
[D]us moet ick hem beminnen
[En] louen sonder ent.
Nu staet hier op der eerden
[D]it gras van cleender weerden,+
[Al]leen heden playsant, want
[M]orghen als dorre gheerden+
[M]oet den ouen aenveerden,
[O]m te wesen verbrant.
Die in dese manieren
[H]et gras schoon wil vercieren,
[S]al hy sijn Bruyt minjoot, bloot+
[C]leedingh' of yet faelgieren+
[L]aten, die goedertieren
[V]oor haer sijn bloedt vergoot.+
Neen hy vry onverborghen,
[D]us moet ick dan verworghen+
[W]at den gierighen aert, baert,
[L]aten den dach van morghen+
[O]ock voor sy seluen sorghen,
En leuen onbeswaert.+
Hoe wel ick moet arbeyden,+
Soo veel Schriftueren seyden:+
Maer sorghe vliedt voorby, ghy,+
Ick late u den Heyden,+
Mijn Herder sal my weyden,
Hy sorght altijdts voor my. +

+

Mat.6.28
Luc.12.27.

+

+

Luc.12.28.

+

mat.6.30.

+

Mat.6.30
Luc.12.28.

+

+

Eph.5.25.

+

Colos.3.5.

+

Mat.9.34

+

1.Cor.7.32
Gen.3.17.
+
Act.20.34
+
1.Cor.4,12
+
1.Thes.3.8. 12.
+

+

Mat.6.2.
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+

Hy weet al mijn behoeuen,
Wat wil ick my bedroeuen
Oft erghens in belaen, gaen,
Verdraegh', ick wat beproeuen,
+
Ick sal sonder vertoeuen
+
Des leuens croon ontfaen.
+

+

1.Pet.5.7.
Mat.6.32

+

+

Iac.1.12.
Apoc.2.10.

+

Een is noodich.

[Dochteren van Sara, hoort en verstaet]
Nae de wijse: Ick wilde ick ware een wilde Swane smal.
DOchteren van Sara, hoort en verstaet
+
Doet aen inwendich dat costelijc cieraet,
+
Eenen gheest soet,
+
Stil ende sachtmoedich, eer ghy vergaet
+
Als t'bloemken doet.
Want een schoon vrouwe sonder zedicheyt
+
Dat is ghelijck een Zoch schoon toe bereyt
Met een dierbaer
Sangsel van gout, soo Salomon seyt,
Neemt dit wel waer.
+
Want een verstandighe dochter die can,
Soo Syrach seyt, wel crijghen eenen Man:
Maer onghemaniert
Wesende, men laetse wel sitten dan,
Hoe schoon verciert.
+
Een ongheschickte dochter ongheraeckt,
Haren Vader commer en hertseer maeckt,
Dat hy beswaert
+
Sonder veel slapens sorghvuldichlijc waect
Om haer welvaert.
Eene die daer wilt is, oft oneerbaer,

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

1.Pet.3.4.
1.Tim.2.9
+
Esai.4.6.
+
1.pet.2.24.
+

+

Pro.11.22

+

Syr.22.3.

+

Syr.22.4.

+

Syr.42.31
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[D]en Vader en den man, hebben van haer +
[Sc]hande altijt,
[V]an beyden wordt sy ghehaet eenpaer,
[G]hewaerschout zijt.
Want die daer crijcht een spijtich wijf rebel
[E]en onghelijck paer Ossen ghelijckt dat wel
[D]ie vroech en laet
[T]'samen moet trecken, sonder uytstel,+
[T]'is gheenen raet.
Soo wie dat eene crijcht van sulc fatsoen
[D]ie is als eenen, die crijght een Scorpioen+
[V]ol van fenijn,+
[D]och ghy jonghe spruyten des wijngaerts groen,+
Meucht soo niet zijn.
Een edel gaue is een deuchdich wijf,
End' sy wordt ghegheuen tot een gherijf,
Hem die Godt vreest,
Hy zy rijck oft arm, t'is sijn beclijf+
Van vreuchden meest.
Dus ghy jonge maechden gedenct Sara,
Raguels dochter, en volghtse na,
Ick hebbe pleyn
Mijn Ziele, (seyt sy) van alle qua+
Lusten noch reyn.
Ick en hebbe my gehouden nemmermeer
Tot lichtveerdich geselschap, O Godt, O Heer
T'is u bekent,
Maer eenen man te nemen in u vreese seer,+
Gaf ick consent.
Paulus tot den Corinthen beschrijft voor t'slot,
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+

Syr.22.5.

+

Syr.26.10

+

Syr.26.10
Syr.26.1.
+
Pro.18.22
+

+

Pro.19.14

+

Iob.3.15.

+

Iob.3.15.
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+

Ick en hebbe van den maeghden geen gebot
Maer t'waer haer goet
Alsoo te blijuen, om onverhindert Godt
+
Te dienen vroet.
+
Iae oock om den teghenwoordigen noot,
Want verdriet int vleesch, pijn en smerte groot
+
Ghecrijghen sy,
Die haer begheuen tot den echt minjoot
Die haer is vry.
Maer die bevindt, niet cuysch en can zijn hier,
+
Ten ware Godt dat gaue, anders dangier
+
T'is beter te trouwen, als int brandich vyer
Lijden torment.
Oorlof Princesselijcke maeghden ghy,
Salicheyt wensch ick yeghelijck, en my,
+
Nae dat hier gheen
+
Dinck en is ter weerelt, ten gaet voorby,

+

1.Cor.7.25

+

1.Cor.7.35
1.Cor.7.26

+

+

1.Cor.7.28

+

Sap.8.21.
1.Cor.7.9.

+

+

1.Cor.7.31.
Luc.18.41

+

Noodich is een.

[Christus Gods Sone goedertier]
Nae de wijse: Ghedronghen ben ick in mijn ghemoet.
+

CHristus Gods Sone goedertier,
In de daghen sijns vleeschs alhier
Volghde hem naer, een groote schaer
Van volcke siet, t'welck om veel oorsake is gheschiet.
+
D'een om te siene sijn wercken groot,
+
D'ander uyt liefden: de derd' om broot,
+
De Phariseen, en Saduceen, die sochten seer
Hem te begrijpen, in werck oft leer.
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+

Heb.5.10.

+

Ioan.6.26
Mat.19.3
+
Luc.20.27
+

201
[V]ele zijn oock hem nae ghegaen,
[Om] dat sy souden van hem ontfaen+
[G]esontheyt ras, want hy ghenas wie tot hem quam,
[Do]of, blindt, creupel oft lam.+
[A]lsser veel volcx dus ginck met hem,+
[Hy] keerde hem om, en met soeter stem
[Sp]rack met verstandt, ist dat yemandt+
[W]il volgen my, hem seluen versaken moet hy.
Wie Vader, Moeder, Wijf oft kint,
[S]ijn eyghen leuen, oft yet bemint
[B]ouen my siet, die en mach niet+
[Al] comt hy fijn, tot my, mijnen discipel zijn.+
Wie sijn Aerdtsch leuen noch behaeght,
[E]n niet sijn daghelijcx cruys en draeght,
[E]n volght my naer, die en mach claer+
[N]iet wesen vroet, mijnen discipel wat dat hy doet.
Wie sijn eyghen leuen verkiest+
[D]ie salt verliesen: Maer wie't verliest+
[V]oor my, oft om, t'Euangelium+
[D]at behouden sal, tot den eeuwigen leuen al.+
Wat baet of yemandt nu ter tijt.
[D]e Weerelt wonne, en worde quijt
[S]ijn ziele wat, Rijckdom oft schat+
[H]y geuen mach, om haer verlossen ten laetsten dach
Ist dat yemandt my dienen wil,
[V]olghe my nae sonder gheschil:+
[W]aer ick ben daer, sal mijn dienaer+
[O]ock wesen coen, mijn Vader sal hem eere doen+
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+

Luce.5.17.

+

Luc.14.25.
marc.8.34.

+

+

mat.16.24

+

Luc.14.26
mat.10.37

+

+

Luce.9.23

+

mat.10.39
Mar.8.35
+
Luce,9.24
+
Ioan.12.25
+

+

Mar.8.35

+

Ioan12.26
Ioan.17.24
+
Ioan.12.27
+
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Oorlof Broeders, groot werdt den loon
Van s'Heeren Discipel ydoon,
Die wel bequaem, hier draecht den naem,
Soo hy volherdt, och hoe geluckich hy naemaels werdt.

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Mijn Ziel maeckt groot den Heer.
+

ELck Christen let aen't lijf
Staet int ghelooue stijf,
+
Weest mannelijck en crachtich,
+
En laet al u bedrijf
+
Gheschieden tot beclijf,
+
In der liefden eendrachtich.
+
Eendrachtich blijft ghesint,
Waeyt niet met alle wint
Der leeringhen vol listen,
Weest int verstandt gheen kint,
Want met ter Weerelt vint
Menighen valschen Christen.
De valsche Christen schaer
Die doet nu hier en daer
Wondergroot om verhalen,
Waert dat moghelijck waer,
D'Wtvercoren eerbaer
+
Die souden sy doen dwalen.
Wie u doet dwalen, hy
Mach wesen wie hy zy,
+
Sijn oordeel sal hy draghen,
+
Den verleydden hier by,
+

+

Rom.12.4
1.cor.12.27
+
1.cor.15.58.
+
1.cor.16.13
+
Phil.2.2.
+
Eph.4.14.
+
1.cor.14.20
+

+

mat.24.24

+

Gal.5.10.
Esai.9.15.

+
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[Die] en gaet oock niet vry,+
[Hy] salt naemaels beclaghen.
[W]el is te claghen, jaet
[In] dese daghen quaet,+
[T'm]enichuuldich verleyden+
[Sor]ghe te draghen, staet
[Der] Slanghen laghen, raet+
[En] schalckheyt t'onderscheyden.
[O]nderscheyden men moet
[De] gheesten, quaet oft goet,+
[Gh]een wapen wy en voeren
[Om] quetsen vleesch en bloet:+
[M]aer teghen ouervloet,
[Gh]eesten die't volck beroeren.
[O]nder t'volck waren doch+
[Va]lsche Propheten, noch
[Zi]jn onder u seer coene
[Lee]raers, door wiens bedroch
[En]de vergiftich zoch,
[Se]cten zijn in saeysoene.
Secten maken sy meest,
[D]ie daer zijn sonder gheest,+
[En] vleeschelijck ghedreuen:
[M]aer ghy elck die Godt vreest,+
[B]lijft in den rechten keest
[D]er liefden Gods verheuen.
Blijft in der liefden Wet
[G]hestadich int ghebet,+
[La]et u herte niet keeren
[V]an dijn heylich opset,
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+

Iere.23.16

+

Iere.29.8.
mat.24.4.

+

+

Colos.2.8.

+

1.Ioan.4.1

+

2.Cor.10.4

+

2.Pet.2.1.

+

Iud.19.

+

Iud.21.

+

rom.12.13.
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Ghy wordt een salich let
Aen het lichaem des Heeren.

Een is noodich.

[Och schoone, ydoone, greyn]
Nae de wijse: Noch weet ick een Rooseken root, minjoot.
+

OCh schoone, ydoone, greyn,
Wilt pleyn, nae my verlanghen,
+
In persoone, de croone, reyn
+
Alleyn, sult ghy ontfanghen.
+
V cort lijden, en strijden, smal
+
Int dal, door mijn verschijnen,
+
Met verblijden, ontglijden, sal,
+
Iae al, gheheel verdwijnen.
+
Wat ghy suchten, gheruchten, hoort
Van Noort, Zuydt, West, of Oosten,
+
Vrees' en duchten, laet vluchten, voort
+
Mijn woort, laet u vertroosten.
+
Want al waren, veel scharen, groot
+
Al bloot, op u gheresen,
+
Haer misbaren, en haren, stoot
Ter noot, sal ijdel wesen.
+
Ons vyanden, met schanden, fel
+
Ghequel, staet te ghenaken,
+
Als de Landen, verbranden, snel,
T'werdt wel, een dach der wraken.
+
Maer beneden, beleden, my
+
Hebt ghy, sonder cesseren,
+
Daerom treden, in vreden, vry
Suldy, met my, regueren.
+

Een is noodich.
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+

Cant.4.1.
2.Tim.4.8
+
Iac.1.12.
+
Apoc.2.10.
+
Sap.3.5.
+
Rom.8.18
+
2.Cor.4.17
+
Apoc.21.4
+
mat.24.9.
+

+

Ps.119.50
Rom.15.4
+
Apoc.20.8
+
Psal.3.7.
+
Psal.27.2.
+

+

1.cor.15.25
Heb.1.13.
+
2.Pet.3.10
+

+

mat.10.32.
marc.8.28.
+
Luce.9.26 ende 12.8.
+
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[Och weerelt, ghy singt, speelt ende lacht]
nae de wijse: Aenhooret gheclach, o bloeyende jeucht.
[O]Ch weerelt, ghy singt, speelt ende lacht,+
Maer ghy soude weenen dach ende nacht+
Dat ghy den graet, Daer ghy in staet+
[Wel] overdacht.+
[T']licht des leuens was gheopenbaert,
[Ma]er liever ghy in duysterheyt waert:+
[Wa]nt ghy altoos, Met wercken boos+
[Vol]ght uwen aert.+
[D]it is de verdoemenisse: want+
[Dae]r was gheleert in het gantsche lant+
[God]s wille claer, Maer ghy leeft naer+
[Ws] vleeschs verstant.+
[C]hristus de Heere, t'onnoosel Lam,+
[Die] hier om u verlossinghe quam,+
[V ]Ouerheyt, Met onbescheyt+
[Hem] t'leuen nam.+
[G]ods goetheyt noch u tot boete lockt,+
[M]aer u herte blijft altijdt verstockt,+
[Go]ds tooren seer // Ghy meer en meer+
[Op] u berockt.+
[G]hy roemt wel vele van Christum: maer+
[Gh]y en kent noch hem, noch sijnen Vaer,+
[D]aerom benijdt // Ghy en bestrijdt+
[Si]jn cleyne schaer.
Noch meent ghy minghen onder een+
[V] Rijck met t'sijne, maer lacen neen,+
[D]uyster en licht // Heeft hoe men't sticht,+
[G]hemeynschap gheen.+
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+

Iob.21.12
Ioan.16.20
+
Eccles.7.4
+
Iac.4.9. ende 5.1.
+

+

Ioan.1.5.
Ioan.3.19
+
1.Ioan.2.16
+
1.joan.5.20
+
Iacob.4.4
+
Ioan.3.19
+
Psal.19.5.
+
rom.10.18
+
1.Cor.1.19
+
Ioan.3.17
+
1.Cor.2.8.
+
Esa.30.18.
+
Rom.2.4.
+
2.Pet.3.15
+
Iacob.5.3.
+
Mat.7.22
+
joan.15.21.
+
Ioan.16.3
+

+

Mat.4.8.
Luce,4.5.
+
Ioan.6.15
+
2.Cor.6.14
+
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+

T'ghelooue costelijck sonderlinck,
Dat en is niet yeghelijcx dinck,
+
Want men siet heel // Het teghendeel,
In s'Weerelts rinck.
+
Och Menschen al, keert u ter boet,
+
En blijft niet quaet, al is Godt goet,
Neemt geen verdrach // Om vlien den dach
+
Sijns toorens gloet.
+
Want daer sal comen ouer de qua,
+
Droefheyt, angst, toorn en onghena,
+
Noyt druck soo groot // Noyt swaerder noot
+
Noyt meerder scha.
+
Yeghelijck sie toe, niet te slane mis,
+
Noch oock te loopen op't onghewis,
+
Maer dat gy elck // Een treffet welck
Meest noodich is.
+

+

2.Cor.4.7.
2.Thes.3.2
+
rom.10.16
+

+

Acto.17.30.
Syr.5.5.

+

+

Ier.30.23.
Rom.2.9.
+
Dan.12.11
+
mat.24.21
+
marc.8.36.
+
1.cor.9.26.
+
Psal.27.4.
+
Luc.10.41.
+

Een is noodich.

[De hooveerdije, is Godt partije]
Nae de wijse: Van die men op de Galleye wilde stellen.
+

DE hooveerdije, is Godt partije,
Hoort een exempel uytghelesen,
+
Nabugodonosors heerschappije
+
Was seer machtich, by desen
+
Werdt sijn herte stout en opgheresen.
+
Doe hy met vreden op sijn borcht
Woonde, int Babylons ghestichte,
Werdt hy verschrickt, en seer besorcht
Al door eens drooms ghesichte,
+
Daer hy 't bediedt, af wilde weten lichte
Waersegghers, Sterrenkijckers, Caldeen
+
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+

Iudi.9.15.
Eccl.10.9.
+
Lude,1.47.
+
1.Pet..5.5.
+
Iudit.1.8.
+
Dan.4.3.
+

+

Dan.4.5. ende 5.7.
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[En] conden sijn bediedt niet ramen,
[Tot] dat ten laetsten quam ghetreen
[Da]niel den eersamen,
[Die] den Coninck Beltsazer liet namen.
[O] Beltsazer, ghy hebt ghewis
[De]r Goden Gheest groot van ghewelde,
[Da]t u niet verborghen en is,
[Sp]rack hy, ende vertelde
[Sij]nen droom, die hem Daniel spelde.
Den boom die ghy saecht, breedt en wijt,
[He]el schoone groene tacken vercieren,
[On]der wiens schaduwe bevrijt
[All]e Voghels en Dieren
[Ha]er mochten gheneeren en logieren.
Dat zijt ghy Coninck triumphant,
[T']ghebiedt en macht van uwer croone
[He]m seer hoogh ende wijdt uytspant
[I]ae tot des Hemels troone,
[E]n tot aen't eynde der Weerelt schoone.
Noch van den Hemel in den droom
[S]aeght ghy een heylich wachter varen,
[D]ie riep, houdt af, verderft den boom,
[M]et sijn vruchten en blaren,
Maer wilt de stam, en sijnen wortel sparen
De menschen sullen seer ontstelt
[V] van haer stooten sonder mijden,
En sult ghelijck een Dier op't velt
Met gras u moeten lijden,
Tot dat voorby werden seuen tijden.
Op dat ghy meucht bekennen schier,
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+

Dat den Alderhooghsten verheuen
Ouer de Coninckrijcken hier
+
Heeft macht, en die can gheuen
Dien hy wil, oft nemen daer beneuen.
+
Maer heer Coninck, doe mijnen raet,
+
Laet varen al t'zondich beswarmen,
+
V van dijner misdaedt ontslaet
Door weldaedt aen den Armen,
Godt sal ouer u zonden ontfarmen.
Nabugodonosor onvroet
Heeft Daniels raedt haest vergheten,
Nae twaelf Maenden den hooghen moet
En was noch niet ghesleten,
Ginck op sijn borcht, en sprac met vermeten
+
Dit is Babel seer groot ghewracht
Al door mijn macht, niet om vermeeren,
Tot een Conincklijck huys gheacht,
Mijn glorie ter eeren,
Eer t'woort uyt was, sprack dat woordt de[s] Heeren
Ghenomen werdt u Coninckrijck,
Verstooten suldy zijn, gheleghen
Op't veldt, en eten gras ghelijck
Ossen te doene pleghen,
Tot dat ghy Gods macht bekent te deghe[n.]
+
Terstont wierdt hy verstooten, daer
Lach hy int veldt, nat int bedouwen,
Als Arents vederen sijn hayr
Wies seer lanck om aenschouwen,
Ende sijn naghelen als Voghels clauwen.
In sulcken staet, nae desen tijt

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

Dan.4.24 ende 5.21.

+

Iere.27.6.

+

Eccles.4.2
Luc.11.41.
+
Tobie,4.8 ende 12.11.
+

+

Dan.4.29

+

Dan.4.32

209
[Hie]f hy ten Hemelwaert sijn ooghen,
[Do]e creech hy sijn verstandt, subijt
[Gi]nck hy te louen pooghen,
[De]n name des Alderhoochsten verhooghen.
Den ghenen die daer eeuwich leeft,
[Sij]n macht is eeuwich, groot van waerde,+
[Hy] doet wat hy in den sin heeft,+
[T'z]y in Hemel oft Aerde,+
[Ni]emant en can hem wederstaen expaerde.
Sijn ghedaente hy doe ontfinck,
[En] sijn Raedtsheeren daer int wilde
[Q]uamen soecken haren Coninck,
[En] stelden hem seer milde
[In] sijn Rijck, Gods lof hy niet en stilde.
Oorlof Menschen van slijck en stof,+
[W]ijckt hooghen moedt en stout berommen,+
[M]aer gheeft den Heere prijs en lof,
[V]erleent hy u rijckdommen,
[W]ilt de behoeftighen te hulpe commen.

Een is noodich.

Den 45.Psalm,
op de wijse: O Broeders wy moghen wel beclaghen, oft: Si mon travail.
EEn seer fijn liet, moet uyt mijn hert ontspringhen,
Ic wil singen, van eenen Coninck jent,
[M]ijn tonghe siet, die is tot dese dinghen,
[E]ens sonderlingen, schrijuers penne bekent,
[O]nder al s'Menschen kinderen present,
[G]hy excellent, uytnemende zijt schoone,
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Esaie,9.6.
Dan.2.44
+
Dan.4.33.
+

+

Eccl.10.11
Tob.4.10.
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V lippen zijn lieffelijck eloquent,
En Godt zeghent u daerom te loone.
+
Nu gordet snel, dijn zweert aen uwer zijd[en,]
+
Ghy Heldt om strijden, u schoone verciert,
Het moet u wel ghelucken t'allen tijden,
In u ghesmijden, treckt henen ghemaniert,
De waerheyt te goede ongefaelgiert,
Oock wel ghestiert, d'ellendighe bysonder,
By t'recht te houden, vry ongheviert,
So wert g'hantiert, van u rechter hant wonder[.]
V pijlen zijn scherp, dat in alle Landen
Vallen met schanden, de volcken int slijck
Mede voor u, jae in het midden van den
+
Conincx vyanden, O Godt sonder beswijck
Blijft uwen stoel altoos end' eeuwelijck,
End' van u rijc, is den Scepter rechtveerdich
+
Gherechticheyt bemint ghy sonder afwijck,
Ghy haet publijck, t'Godloos wesen volheerdich.
Daerom, o Godt, heeft uwen God vol fame
V ten betame, met vreuchden-oly
Ghesalft, al meer dan u ghesellen t'same,
En seer bequame, u cleederen daer by
Zijn enckel Myrrhe, Aloe en Kesy,
Wanneer dat ghy, uyt uwe schoon yvooren
Palaysen treedt, in u heerlijckheyt vry,
Vol schoonder blijschap al nae't behooren.
Der Coningen dochteren gaen vol staten
In u cieraten, en tot u rechter handt,
Daer staet de Bruyt costelijck bouen maten,
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Eph.6.17.
Apo.19.15

+

+

Hebr.1.8.

+

[Ps]al.11.8.
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[In] gout van platen, hoort dochter met ver-+
[...}]standt,+
[Ver]geet u volck, uys Vaders huys en landt+
[Da]n sal playsant, u schoonheyt lusten heden
[De]n Coninck want, u heer is hy vailjant,
[He]m en niemant, anders suldy aenbeden.
De dochter Zor, sal met gheschencken comen,+
[T']volck vol rijckdommen, daer van werdt ghy ghevleyt,
[De]s Conincx dochter is, men machse nommen
[Hee]rlijck ter sommen, inder inwendicheyt,
[Sy] is met schoon gulden stucken becleyt,
[To]t den Coninck leyd'mens' in ghestickte cleeren,
[Ha]er speel-maeghden die haer volgen planteyt,
[Le]ydt men bereyt, al om tot u te keeren.
Men leydtse voort met vroyelijcke zede,
[Sy] gaen met vrede, in s'Conincx palayse claer
[Cr]ijghen zult ghy in u Vaderen stede,
[Ki]nderen mede, sult ghy stellen haer
[In] der gantscher Weerelt, tot Vorsten daer
[Ic] wil eenpaer, uys Naems zijn gedachtich
[V]an kint, tot kints kinde, daerom de schaer
[D]es volcx danckbaer, werdt u eeuwich eendrachtich.

+

Deut.33.9
mat.19,29
+
Luc.14.26
+

+

Esa.23.18.

Een is noodich.

[Hadd' ick een vloet van tranen]
Nae de wijse: Godt sprack in voorleden tijden.
HAdd' ick een vloet van tranen+
Om met weenen planteyt,
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Iere.9.1.
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O Heer, u te vermanen
Wat in mijn herte leyt,
+
O Christus, heylich teecken bereyt,
+
Suyver Waerheyt, men wederseyt
V noch, ter Weerelt met groot onbescheyt.
Een spijtich wederspreken,
Werdt daghelijcx ghehoort,
+
Belials wreede treken
Comen seer fel aent boort,
Och Heer, en waer u soete Woort
+
My gheen confoort, seere ghestoort
Laghe ick in mijn ellende versmoort.
Niet goets, maer veel ellende
+
Vind' ick, O Heer, in my,
+
Dies ick my t'uwaerts wende:
Want ghy woont gheerne by
+
Die verslaghen van herten, ghy
+
Maeckt los en vry, int cruys Christi,
+
By u troost ouervloedich vinden wy.
Dat uwen troost mijn ziele
+
Niet en verblijdde seer,
+
Ick struyckeld' ende viele
Te neder, want ick ben teer:
+
Sterckt my, dat ick van uwe leer
Gheenen afkeer, en doe, O Heer,
+
Maer toeneem int ghelooue meer en meer.
+
Recht ghelooue warachtich
+
Dat behaeght u altijt,
+
T'wordt ons ghemaeckt deelachtich,
+
Met lijden ende strijt:
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Luce,2.34
Act.8.28.

+

+

Psal.18.5.

+

Ps.119.30 ende 119.29.

+

Gen.6.5.
Rom.7.18.

+

+

Esai.57.3.
Psa.34.19
+
Esa.57.13. ende 61.1.
+

+

2.Cor.1.5.
Ps.9.17

+

+

Psal.119.

+

2.Thes.1.3
1.Pet.2.2.
+
Mat.23.2
+
Hebr.11.6.
+
Phil.1.30.
+
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M[a]er u versmaetheyt en verwijt
[Is] meer profijt, dan al't jolijt,+
[W]ellust en rijckdom, hier int aerdtsche crijt.
Int Aerdtsche crijt gheresen,
[T']castijden hier present
[Du]nckt ons gheen vreucht te wesen,+
[Da]n een treurich torment:
[M]aer een vreedsame vreucht bekent
[Gh]eeft ghy ten endt, die in ellendt
[En]d' lijden gheoeffent zijn pacient.
Cort is t'lijden en lichte,+
[T']welck een heerlijckheyt claer,+
[Bo]uen alle ghewichte,+
[On]s brengt eeuwich hier naer,+
[W]y die opt't sichtbaer niet sien- maer+
[O]p't onsichtbaer: want soo wat daer+
[M]et ooghen sichtbaer is, vergaet all'gaer.
Sichtbaer dinghen voor ooghen,
[D]aer op staet vleesch en bloet,
[M]aer Goddelijck treuren dooghen
[M]erckt eenen rouwe goet,+
[Te]r salicheyt vol vreuchden vloet:+
[M]aer seer onvroet, treurich ghemoet
[D]eser Weerelt, dat werckt de doot onsoet.
Kinderen deser Weerelt
[M]enich mael droevich zijn,
[Va]n d'Aerdtsche goet bepeerelt,
[T]eghenspoet oft ghepijn:
[M]aer, Heer, u kinderen diuijn
[Z]ijn elck termijn, deur hope fijn+

+

Heb.11.26

+

heb.12.11.

+

2.Cor.4.6.
Psal.30.6.
+
Sap.3.5.
+
Mat.5.11
+
Rom.8.18
+
1.Ioan.3.2
+

+

2.Cor.7.10
1.Pet.2.19

+

+

rom.12.12.
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+

Vrolijck, hoe wel geacht, droef int aenschijn.
En laet my niet bedroeuen
Als my castijdt u hant,
Gheeft my nae dit beproeuen
V erve triumphant,
+
Bidd' ick soo Achsa dede, want
+
Caleb vailjant, naer't Zuydich lant,
+
Gaf haer oock noch een waterich playsant.
Nae dit ellendich leuen
Vol drucx en ongheval,
Werdt eeuwich troost ghegheuen
+
Voor die nu treuren al,
+
Dat haren mondt van lachen gheschal
+
Vol wesen sal, deur vreucht met smal
+
Want nae het lijden troost ghy u ghetal.
+
Dat eerbaer wijf Susanna
+
Is troost door u gheschiet,
En die bedroefde Hanna,
Wiens man Elkana hiet:
+
Sy sanck een vrolijck Lofsanck-liet
+
O Heere siet, in al t'verdriet
+
Gheenen troost als ghy zijt en isser niet.
+
O Godt, ghy zijt alleene
+
Der vrouwen toeverlaet,
+
Die ouer al de cleene
Vertroost ende bystaet:
Sara leedt van een Dienstmaeght quaet
+
Verwijt en smaet sonder misdaet,
+
Op haer ghebedt ontfinck sy troost en raet.
Eylaes, om troost t'ontfanghen
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2.Cor.6.10

+

Ios.15.16.
Iudi.1.14.
+
Syr.40.26
+

+

Esai.6.3.
Mat.5.4.
+
Psal.126.1
+
joan.16.20
+
2.Cor.1.7.
+
Susan.1.
+

+

Sam.2.3.
Psa.91.3.
+
Syr.34.16
+
2.Cor.7.6.
+
1.Cor.1.3.
+
Tob.3.8.
+

+

mat.15.22
marc.7.24.

+
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[Dat] Vrouken tot u vloot+
[Van] Cana met verlanghen,+
[In] ootmoedicheyt groot,+
[Son]der u ben ick naeckt en bloot,+
[On]weerdich, snoot, cruymkens van't broot+
[Vw]er ghenaden deelt my doch ter noot.
Sonder uwe ghenade
[En] can ick niet ghedoen,+
[Aen] den Wijnstock ghestade+
[Be]waert my elck saysoen:
[M]aeckt my een vruchtbaer rancke groen,++
[Str]ijdt voor my coen, sterck Campioen+
[Ma]chtich Coninck al van Zioen.+
Een Coninck der Coninghen+
[Zij]t ghy almachtich Helt:+
[Gh]y hebt soo veel wooninghen
[In] u Rijcke bestelt,+
[O ]Heer', mocht ick door u ghewelt+
[Be]houden t'velt, want hoe ghequelt+
[T']volherden tot der doot toe, voor u gelt.+
Laet my wesen volherdich,
[D]at ick met goet verdrach+
[To]t u Rijcke zy weerdich+
[M]et een blijde ghelach:+
[D]at ick vrijmoedich wesen mach+
[In] uwen dach, sonder gheclach+
[Ae]nsien u aenschijn, dat ick noyt en sach.+
Sluytende mijn begeeren
[...], met Ziel en Lichaem
[M]y eeuwich te gheneeren+

+

Ioan.3.27
2.Cor.4.7.
+
2.Cor.3.5.
+
Psal.119.
+
Ioan.15.6
+

+

1.Cor.3.5.
Phil.2.13.

+

+
+

exo.14.14.
Psal.24.8.
+
Syr.1.7.
+
Tim.7.15.
+
Apo.17.14. ende 19.16
+
joan.14.2.
+
Syr.4.35
+
Mat.24.
+
Apoc.2.26
+

+

Luc.20.35.
2.Thes.1.5
+
Sap.5.1.
+
1.joan.4.17.
+
Psal.42.3.
+
1.Cor.13.
+

+

Luc.13.27.

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

216
+

Aen u tafel bequaem,
Met Abraham van goeder faem,
+
En al t'saem, die ten betaem
+
Hier ghevreest sullen hebben uwen Naem.

+

ende 22.30

+

Mich.6.9
Mal.4.2.

+

Een is noodich.

Van het Huwelijck,
nae de wijse: Schoon Lief, ghy zijt prijs weerdt alleyne.
+

LOeft onsen God alle sijn knechten,
Verblijdt al die hem vreest:
+
Want de bruyloft des Lams ten rechten,
Is comen in den Gheest,
En tot der feest
Heeft haer bereydt seer blijde,
De Bruyt met reyne witte zijde,
Dits van den Echt den rechten keest.
Adam die draeght hier van figuere,
+
Want Godt hem Eva schiep
Van sijn Ribbe, vleesch en natuere
Dewijl hy vaste sliep,
+
Aen't Cruyce, diep,
Christus zijde doorsteken,
Om reynighen sijns Liefs ghebreken,
+
Bloedt en water daer uyt liep.
Van zonden heeft hy haer ghewasschen
Door sijns lijdens virtuyt
+
Ghegheuen schoon cieraet voor asschen,
Sy is sijn lieue spruyt
+
Ghewassen uyt
Den Wijnstock uytvercoren,
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Apoc.19.5.

+

Apoc.19.7.

+

Gen.2.21.

+

Ioan.19.34.

+

Apoc.1.5.

+

Esai.61.3.

+

Ioan.15.5.
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[Be]yde van Godt zijnde gheboren,
[Is s]y sijn Suster ende sijn Bruyt.+
[W]y zijn leden aen sijn lichame,+
[Sch]rijft Paulus ouervloet,+
[Van] sijn vleesch end' beenen bequaeme,+
[Dae]rom den Mensche vroet+
[Ver]laten moet+
[Sijn] Vader ende Moeder, Eph.5.31.
[End'] in Christum onsen behoeder
[Aen]cleuen sijn Huysvrouwe soet.+
Ende twee sullen een vleesch wesen,
[Du]s een verborghentheyt
[Die] groot is, en dierbaer ghepresen,
[Ma]er met goet onderscheyt
[Alle]en gheseyt
[Van] Christo, ende sijne
[Gh]emeynte, heylich en divijne,
[Da]er den volcomen Echt in leyt.
[R]eyn kinderen uyt t'woordt des Heeren+
[Wo]rden hier voort ghebracht,+
[Op]rechten wandel, cuysch verkeeren,
[Gh]eeft daerin oock sijn cracht:+
[Du]s wel bedacht
[In] de vreese Gods trouwen,
[Het] helpt des Heeren huys op bouwen,
[En] t'vermeerdert Gods reyn gheslacht.
[S]chuwen moet men ende verwaten+
[De]n lust der jonckheyt fel,
[Da]erom is de Echt toeghelaten,
[M]aer ten is gheen bevel:
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Heb.2.11.
Cant.4.9.
+
Rom.12.5.
+
1.cor.12.16
+
Eph.5.30.
+
Gen.2.24.
+

+

Ephe.5.31

+

1.Pet.1.23
Iac.1.10.

+

+

1.Pet.3.1.

+

2.tim.2.23
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+

Die trout doet wel,
Dien niet en trout doet beter,
Niemandt en mach wesen vergheter
+
God den Heere te dienen snel.
Fundeert u al Mannen ende Wijuen
Vast in den Echt Christi,
Soo meucht ghy in den Echt beclijuen:
Maer ghy Mannen onvry
V Wijuen ghy
In liefden wilt versinnen,
+
Want die hare Huysvrouwen beminnen
+
Hebben haer seluen lief daerby
Reghel der natueren bewijset
+
Sijn vleesch en haet niemant:
Maer hy gheneeret, en hy spijset
Als Christus sijn Bruydt, want
Hy haer Heylant
+
Is, ofte Salichmaker,
Dus is den Man als neerstich waker,
Schuldich sijn Wijf alle bijstant.
Alsoo Christus hier sijn Ghemeente
+
Goet doet, ende gheen quaet,
Hy gaf hem seluen in vercleente
Voor sijn Bruyt delicaet:
In sulcken graet
Is hier den man begrepen,
+
T'Wijf hem tot een hulpe gheschepen,
Hem seer hooghe beuolen staet.
Nae dien de Vrouwe is beseuen
T'swackste vaetken onstijf,
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1.Cor.7.28

+

1.Cor.7.38

+

Eph.5.25.
Eph.5.28.

+

+

Eph.5.29.

+

Eph.5.23.

+

Eph.5.25.

+

Gen.2.18.
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[Moe]t den Man woonen haer beneden+
[Met] verstandich bedrijf,
[Ghev]en t'Wijf
[Haer] eere onvermindert,
[Op d]at niet en worde behindert,
[T'gh]ebedt door nijt, twist oft ghekijf.
[S']ghelijcx de Vrouwen wesen sullen+
[Haer] Mannen onderdaen,+
[Dae]r in den wille Gods vervullen,
[End]e niet wederstaen,
[Op] dat, die aen
[T'w]oordt niet gheloouen connen,
[Son]der t'woordt moghen zijn ghewonnen,
[Als] sy acht op den wandel slaen.
[O]nder den man moet zijn gheboghen+
[Des] Vrouwen wil en macht:+
[Wa]nt laetst gheschapen eerst bedroghen,
[Sy] die misdaet in bracht,
[Sara] gheslacht+
[Int] Houwelijck ghespannen,+
[Eer]t, vreest, ende hebt lief u Mannen+
[M]et stillen gheest, die Godt groot acht.
[Y]eghelijck Vrouwe ydoone
[In] echt verbonden draeght
[Het] Beeldt van de Ghemeynte schoone+
[Di]e onbevleckte maeght,+
[Di]e wel behaeght
[Ha]er Bruydegom en Heere,
[Du]s in der swackheyt Vroukens teere,
[Yv]erich nae dit exempel jaeght.
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1.Pet.3.7.

+

1.Pe.3.1.
Gen.3.16.

+

+

Gen.3.19.
1.Tim.2.9

+

+

1.Pet.3.6.
Ephe.5.32
+
1.Pet.3.4.
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+

Eph.5.24
Eph.5.27.
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+

Salich te zijn door't Kinder-baren
Is de Vrou toegheseyt,
Maer t'gheloove moet sy bewaren,
En de liefde planteyt
Met heylicheyt
End' eerbaerheyt volheerden,
Vrienden wilt danckelijck aenveerden
Om, Een dat noodich is arbeyt.
Broeders die t'Huwelijck beleuen,
Beneersticht u eenpaer,
V lesse van Godt u ghegheuen
Volght die ghestadich naer:
Susters eerbaer
Schickt u aen alle zijden
Om in s'Lams Bruyloft te verblijden
Naemaels met der Enghelen schaer.

+

1.Tim.2.15

Een is noodich.

[Mijn jock is soet, de Heere sprack]
Op de wijse: Cupido seer op my ontpaeyt.
+

MIjn jock is soet, de Heere sprack:
O menschen swack, laet u dit woort beraden,
Wijckt van den quaden,
+
Want tis voor't vleesch meer onghemack
+
Met t'sondich pack, in s'weerelts boose paden
Te gaen gheladen,
Dan den Heere soet, de dienen met behagen,
+
Want hy en doet, ons geen swaer lasten dragen,
Op't onghemack der zonden past,
Eerst wie veel brast, de maghe ouerlast,
+
Vercort sijn daghen,
+

+

mat.22.30.
Ps.34.15.

+

+

Esai.1.16.
1.Pet.3.11

+

+

I.Ioan.5.3.

+

Syr.38.4.
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S'Weerelts jock is swaer, en haer dienaer
Crijght voor loon slaghen.
Wat waeyt den dronckaert ouer t'hooft,+
Want hy berooft, van sinnen schijnt te wesen+
Veracht mispresen,
Veel schuldich, maer weynich ghelooft,+
Somtijdts verdooft, ghewondt quaet om genesen,+
Noch bouen desen
Slapen op de banck, daer men drinckt de ghelaghen,
Oft gaen den ganc, door regen en sneeuvlagen.
Noch zijnder die door haet en nijt,+
Sonder jolijt, met swaer verdriet altijt+
Haer herte knaghen,
S'Weerelts jock is swaer, en haer dienaer
Crijcht voor loon slaghen.
De Gierighe jaghen nae schat,
Ten helpt niet wat, sy al goets t'samen rapen
Want Mammons knapen+
En zijn van gelt nemmermeer sat,+
Sorghe doet dat, sy niet en connen slapen,+
Maer nae meer gapen,+
Doch tot haer ghebruyck, sy't niet en derren+
waghen,
Om uyt den buyck, den honger te verjagen,+
Menich hem in perijckel stelt,+
Met list, ghewelt, al om ghecrijghen gelt,+
Is meest het vraghen:+
S'Weerelts jock is swaer, en haer dienaer
Crijght voor loon slaghen.
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Prov.20.1
3.Es.3.18.
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+

Pro.21.17.
Pro.23.28

+

+

Esth.3.5.
Esth.5.13.

+

+

Eccles.5.9
Baru.3.17
+
Iob.20.21
+
Eccl.5.11.
+
Syr.21.1.
+

+

Eccles.6.1.
Syr.27.4.
+
Syr.31.6.
+
1.Tim.6.9
+
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+

Ten laetsten int oncuysche vyer
Te branden schier, gheen soo arm katijuen:
+
Want lichte Wijuen
+
Maken soo menich man bijstier:
+
Dan volghen hier, noch d'ongesonde lijuen,
+
Qualijck beschrijuen
Can men al geheel, de zonden en haer plagen
+
Maer int Oordeel, de boose met vertsaghen
+
Sullen van haer swaer weghen bloot,
Ende haer groot, onverstandt in den noot
Eendrachtich beclaghen,
+
S'Weerelts jock is swaer, en haer dienaer
+
Crijght voor loon slaghen.

+

Syr.9.9. ende 23.22

+

Pro.6.32.
Pro.29.3.
+
Luc.15.30.
+
Syr.19.5.
+

+

Esai.13.8.
Sap.5.3.

+

+

4.Es.9.12.
Luc.21.23

+

Een is noodich.

[Laet ons met herten jolijt]
Op de wijse: Robin vous trompera.
+

LAet ons met herten jolijt
Louen den Heer altijt,
+
Die ons daghelijcx doet
Soo groote ghenade soet.
+
Want wat wy sien, oft yet
+
Hebben, t'is ons gheschiet
+
Van Godt, die seer beleeft
+
Sonder verwijten gheeft.
+
D'Heydenen hebben ghekent
Aen Weerelt en Firmament
+
T'onsienlijck wesen van Godt,
Maer bleuen al euen bot.
Sy en hebben hem niet gheeert,
+
Noch ghedanckt, maer zijn ghekeert
+
Tot ijdelheyt, dat haer hert
+

+

Psal.81.2.
Heb.13.15.
+
Tren.3.22.
+

+

Ioan.3.27
1.Cor.4.7.
+
Iac.1.5.
+
Iac.1.17.
+
Rom.1.19.
+

+

Psal.19.1.

+

Rom.1.21.
Rom.1.21.

+
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[Blind]t ende verduystert wert.+
[Sy] hebben Gods heerlijckheyt+
[Den] beelden toegheleyt,+
[Die s]y hadden versiert
[Van] menigherhande ghediert.+
[Da]erom liet haer Godt in+
[Eenen] verkeerden sin,+
[Dat] sy bedreuen coen+
[Zon]dich, vileynich doen.+
[W]y lesen van Israel,+
[Sy s]aten en aten wel,+
[En s]tonden op om spel,
[De s]traffe die volghde snel.+
[D]'ondanckbare hope saen,
[Sal] als den rijm vergaen,+
[End]e vervlieten recht
[Als] water onnut en slecht.
[D]us laet ons den Heer belijen+
[Me]t s'herten gheboghen knijen,
[Die] ons inwendich verlicht,
[En o]ns int ghelooue sticht.
[E]lck singhe met Dauid vry,+
[Mi]jn Ziel, en al wat in my+
[Is,] loeft den Heere bequaem,
[En] sijnen heylighen Naem.
[M]ijn Ziele loeft den Heer,+
[End]' en vergeet nimmermeer
[Dat] hy my soo veel goet
[Ghe]daen heeft ouervloet.
[M]oyses sprack oock seer fijn,+

+

deu.28.28.
Iere.5.21.
+
Ps.106.20
+

+

Bel,22.
Leu.18.22.
+
2.reg.24.1.
+
Act.7.42.
+
Rom.1.28
+
Exo.32.6.
+
1.Cor.10.7
+

+

Exo.32.28

+

Sap.16.39

+

Eph.3.14.

+

Psa.103.1
Psal.104.1

+

+

Psa.103.2

+

Deut.8.10
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Als ghy versaedt sult zijn,
+
Danckt den Heere, wiens handt
V bracht in dat goede landt.
+
Iae selue den Heere vermaert
Met ooghen ten Hemelwaert
Danckte den Vader minjoot
Wanneer hy brack dat broot.
+
Wy aerdtsche wormen kranck,
Wat zijn wy Godt al danck
Schuldich? eylaes, hoe wort
+
Hier in ghedaen te cort?

+

1.Reg.9.13

+

mat.14.19 ende 15.36. ende
26.25

+

Psal.94.4 ende 106.2

+

Syr.43.42

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Susanne un jour.
+

ABrahams God, waer op Iacob betroude
En al t'ghetal, der heyligen vermaert,
+
Een Borcht en Slot, waer op Dauid aenschoude
+
In noots toeval, hoe smal benout, beswaert,
Heere ghy waert, alleen sijn toeverlaet,
+
Geeft troost en raet, dat niet en gaet, verloren
+
Abrahams zaet, Zion wedergheboren,
+
Want fellen haet, baert d'oude slange quaet
Van hooghsten graet, o Bruydegom vercoren
+
V seer, teer, Bruyt, uyt ghenaden bystaet.
V Bruyt seer, teer, wort swaer bestreden, heden,
Iae veel verdriet, gheschiet, haer door tweedraecht,
O Heer, wanneer, sal sy met vreden, treden,
Die niet, en siet, om menschen hulp of macht?
+
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+

Exod.3.6.
gen.28.20.
+
Psal.18.3. ende 91.2.
+
Psal.3.5.
+

+

Rom.4.11.
Apo.12.14
+
Esai.54.5. ende 62.4.
+

+

Apoc.12.6.
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Maer dach en nacht, verwacht van uwer hand
T'verlossen want, ghy alleen meucht haer baten+
Anders niemant, dus en wiltse niet laten+
Vallen met schant, als 'thuys op sant, geplant+
Maer als vyant, van alle die haer haten,+
V seer, teer, bruyt, uyt liefden doet bystant.
Vyanden boos, om haer ontschaken, waken+
Met stranc, verlanc, haer te brengen ter doot+
Verstanden loos, die u versaken, maken+
Tot haer den ganck, haer kranck, een groot, aenstoot.
T'verboden broot, wort soet ghepresen wel,+
En tot Bethel, wilt men haer doen omkeeren
T'wijf Iesabel, die soud' haer geern leeren+
Haer ouerspel, om breken u bevel,+
Dus verlost snel, o Coninck, Heer der heeren
O seer, teer, Bruyt, uyt lijden en ghequel.+
O Coninc wijs, prijsweerdich Heer alleyne+
Ghy zijt altijt, een vredelijck Princier,+
In noots afgrijs, spijs, ende claer fonteyne,+
Den strijt, int crijt, helpt Zion campen hier,
Een listich Dier, comt haer nu int gemoet,+
Met horens soet, als t'Lam, maer sijn uytsprake
Luydt op den voet, van die verstroorde Drake,+
Die haren vloet, uytschiet nijdich onvroet,+
Bruydegom goet, in dees groote nootsake+
V seer, teer, Bruyt, uyt liefden bystant doet.+

Een is noodich.
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+

Ps.118,8.
Ps.146,3.
+
Mat.7.27
+
Luce.6.49
+

+

Sap.2,24.
Luce.8.12.
+
Act.13,10.
+

+

Prov.9,17

+

3.reg.16,31
Apoc.2,20

+

+

1.Tim.6,15
Apo.19,16
+
Esai.9,5.
+
Iere.2,10.
+

+

Apoc.13.11

+

Apo.12,20
Ezec.16,8.
+
Mat.9.15
+
Ioan.3.29
+
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Een nieu Liedt,
Nae de wijse: Den lustelijcken Mey.
+

IN den begin schiep Godt Man en Wijf
In reynder liefden t'samen,
+
Van waer comt dan nijdt, twist ende gekijf?
+
Int Houwelijck, bynamen
In s'Weerelts wijde vloet,
Daer men de liefde soet
Tusschen twee soo versaemt in trouwen,
Soo haestich siet verflouwen.
+
Tobias vroet, doet hier af claer bewijs,
Om dats' in haer beginnen
God niet en soecken, noch sijn woort propijs
Oorspronck der rechter minnen:
Maer zijn t'samen ghepaert
Nae den vleeschelijcken aert,
Waer door men in aller manieren
De liefde siet faelgieren.
+
Dat oudt Serpent, t'welck nemmermeer en slaept,
+
Voeght hem tusschen haer beyden,
Want sijn natuere daer solaes in raept
Als de liefde mach scheyden:
+
Godt is de liefde reyn,
En waer hy faelt certeyn,
Hoe hooch oock eenen staet ghepresen,
Daer en can gheen liefde wesen.
+
Die vreese Gods die alle dinghen leert
Wijsselijck doen oft laten,
+
Sy hebben daer haer ooghen afghekeert,
+
Soo dat al bouen maten
+

+

Gen.1,27.
Mar.10,6
+
Syr.38,12
+
Iacob,4.1
+

+

Tob.6,14.

+

Genes.3,1.
2.Cor.11,5

+

+

1.Ioan.4,16.

+

Syr.19.20

+

Psal.36,1.
Rom.3,18

+
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[Elck f]aelt in sijnen graet
[Door o]nghelooue quaet:
[Daer t]wee soo Godtloos leuen,
[Word]t de liefde bedreuen.
[On]ghehoorsaem, t'welck is een swaer verdriet,+
[Ia de] vrouw' in al haer weghen:
[De M]an alst hooft, en acht de vrouwe niet
[T'we]lck comt door't vyandts pleghen,
[Midt]s dat sy gheen van tween+
[Ghef]undeert op den steen+
[En zij]n om s'vreuchts beclijuen,+
[Hoe s]oude daer liefde blijuen.
[Pr]ince, daer Godt het huys regeert en waeckt,+
[Daer] ist een pleyn vol vreuchden,
[Daer] domineert door de liefde volmaeckt,+
[Vred]e met alle deuchden:
[Mae]r daer in echte ghespan
[Versa]men Wijf en Man,
[Son]der Godt nae s'vleeschs booshede,
[De li]efd' en heeft daer gheen stede.

+

mat.24,12

+

Esa.28.16
Eph.2,19.
+
1.Pet.2.6.
+

+

Psal.127.1

+

1.Cor.13,4

[Of ick ghehanghen conde]
Nae de wijse: Het viel een s'Hemels dauwe.
[O]F ick ghehanghen conde+
Voor mijnen mondt een slot,+
[En d]rucken op mijnen monde
[Een]en vasten zeghel, O Godt,
[Op] dat ick niet en viele
[Door] haer in zonden snel,
[En] mijn tonghe, mijn ziele
[Nie]t en verdorue fel.
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+

Syr.23.
Ps.141.3.

+
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+

O Heere Godt, O Vader,
Mijns leuens toeverlaet,
+
En laet my niet te gader
Een zijn, met lasteraers quaet,
Maeckt hier in s'Weerelts eruen
Mijn weghen verre van daer,
Dat ick niet int verderuen
En moet comen met haer.
O cond' ick mijn ghedachten
In den toom houden voort,
Castijden, ende sachten
Mijn herten met Gods woort,
Dat ick niet en vercierde
Noch en verschoonde mijn daet,
Wanneer dat ick faelgierde,
Maer volghde des Heeren raet.
Op datter doch gheen zonde
En waer ghedaen door my,
Noch dwalingh op en stonde,
Noch oock veel quaets daer by:
Dat ick voor mijn vyanden
Niet en dorf t'ondergaen,
Noch oock met grooter schanden
Tot haren spot werden saen.
O Vader van den lichte,
Godt, Heere mijns leuens vry,
Van onschamel ghesichte
Wilt doch bewaren my,
En alle quade lusten
Keert van my t'aller tijdt,
+
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+

Iob,42.2.
Syr.43,4.
+
Hebr.4,12
+
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[Dat] mijn herte mach rusten
[Van] alsoo fellen strijdt.
Prince, bouen alle
Princen alleene goet,
[Ghe]eft dat ick niet en valle
[In g]ulsicheyt onvroet,
[Noc]h in oncuysheyt mede,+
[O H]eere, seer wijdt befaemt,+
[Beh]oedt my doch in vrede
[Voo]r een hert onbeschaemt.

+

1.Cor.6,16
1.Thes.4,3

+

Een is noodich.

[Gods wijsheyt slechtich // voor s'weerelts oogh,]
Op de wijse: Lief uytvercoren, lief triumphant.
[G]Ods wijsheyt slechtich // voor s'wee-+relts oogh,
[Gh]edaelt oprechtich // van bouen hoogh,
[Ho]ogh disputeren niet en behoeft:
[Su]lck argueren den gheest bedroeft,
[T']recht simpel verstant
[In] de waerheyt gheplant,
[W]el begrijpen cant,
[T']wordt door den Gheest gheproeft.
Al wat niet geestich // en smaeckt gesont,
[D]at moet tempeestich // als onghegront
[O]p't zant verdwijnen // neuen den steen,
[D]oncker bruwijnen // en moghen gheen,
[D]e waerheyt perfeckt
[H]ouden bedeckt,
[O]ft schoon vertreckt,
[S]y verwint int ghemeen.
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Iac.3,17.
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S'Heeren ghemeente // met hert en lust,
In goe vereente // staet vast gherust
Op de reyn waerheyt // als een pilaer,
Van suyuer claerheyt // die hier noch daer
Niet henen en draeyt
Wat windt dat waeyt,
In haer ghesaeyt
Gods woordt, versterckts' eenpaer.
Broeders eendrachtich // elck in sijn gra[et,]
Laet ons aendachtich // nae Petrus raet,
+
Onder den heyden // ghelijck betaemt,
+
Goe wandel leyden // dat elck hem schae[mt]
Tot beterschap
+
Die met ghesnap
Door achterclap
Ons hebben sal gheblaemt.
T'recht vromer leuen // Van Abel aen,
+
Staet al voorschreuen // tot ons vermaen
Schoeriem, oft pleytken // van eenich dra[et,]
+
T'bleetende geytken // daer oock al staet:
+
Niet schuldigh en zijt
Dan liefden vlijt,
Die t'gheener tijt
+
Den Naesten en doet quaet.
In dees que tijden // voorhanden bloo[t,]
Laet ons vermijden // in cleen oft groot,
Dat met besinnen // selfs niemandt wort
+
Buyten oft binnen // van ons vercort
Dat soete lucht
Van goet gherucht,
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+

Mat.5.16
1.Pet.2,12 ende 3,16.

+

+

Tit.2,8.

+

Gen.14.23

+

Tob.2,13.
Rom.13,8

+

+

rom.13,10.

+

1.thes.4,12
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[Door] goede vrucht
[Van] ons zy uytghestort.
[T']zy vremd' oft vrienden // wie dat ons borght,
[Soo] wel wy dienden // te zijn besorght:
[Wan]t siet den name // den welcken wy
[Aenr]oepen t'same // desen wordt vry
[Voor] borghe betrout,
[En] wie hier op bout,
[Hoe] sal doch stout
[Des]en te cort doen hy.
[W]ie en sal pooghen // om laten niet
[Een]en soo hooghen // borgh int verdriet,
[Oft] soo in schanden // dat men ghestoort
[Da]er door versmaden, sijnen Naem hoort,
[En] t'volck vermaert
[Va]n sijner aert,
[Iae] recht als waert
[Be]drieghlijck in sijn woort.
[D]ie dus laet steken // sijn borgh in last,+
[Go]dtloose treken // doet hy, t'is vast:
[Oo]ck staet gheschreuen // hoe dat in al
[T's]lecht ouerbleuen // Israels ghetal,+
[Gh]een leughenen doch,
[Ia]e tonghe noch,
[Do]ende bedroch,
[Gh]evonden zijn en sal.
Dus moet den Tempel // Gods staen gesticht,+
[Ch]risti exempel, is claer en licht,
[Te] gheenen stonden // was noyt onvroet
[B]edroch ghevonden // in sijn mondt soet:
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+

Syr.29,18

+

Zeph.3,13

+

1.Pet.2,22
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Wie valscheyt bedrijft,
Oft leughen verstijft,
Niet by hem blijft,
+
Maer uyt sijn huys hy moet.
+
Niemandt bedrieghen // ghy niet en sult,
Sprack die van lieghen // noyt hadde schult:
Siet, wilt aenschouwen // een Israelijt
Oprecht vol trouwen // daer gheenen tijt,
+
T'zy meer oft min
Bedroch en is in,
Des Heeren sin
Die blijckt hier breedt en wijt.
+
Och gaet niet qualijck // als vrient omgaet,
Met vriendt verralijck // ist oock niet quaet:
Dat Broeders nouwe // en souden seer
Moghen betrouwe // den Broeders meer:
T'welck haestich gheviel,
Soo't straffen ophiel,
T'waer tot verniel
Van s'Heeren volcken leer.
+
T'waer een oncieren // der leer Christy,
Soo qua manieren // te lijden vry:
Daer soud' uytgroeyen // een quaet geclanck
Elck soud' verfoeyen // sulck volck eer lanck
Ontstichtich het waer,
+
Iae duysterheyt swaer
Voor licht, oock maer
Voor reucke vuylen stanck.
Als wy wel schaffen, op waerheyts plicht,
Sulck quaet te straffen // is meerder licht.
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+

Psal.101,7
mar.10,19

+

+

Ioan.1,47

+

Iere.9,4.

+

Tit.2.10.

+

Mat.6.23
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[Na]e s'vromer wenschen // en s'Heeren Wet,
[Vo]or Godt en menschen // t'antwoorden bet,
[Da]n datment becroont,
[Of]t yet verschoont,
[W]ant't hem vertoont
[W]eerstrijdich Gods opset.
De Liefd' om sluyten // nu dit propoost,+
[W]at daer is buyten // deucht niet altoost:
[Sy] denckt gheen schade // te doen yemandt,+
[Sy] slaet wel gade // eens anders pandt:+
[Gh]een vreucht sy en lecht+
[In] eenich onrecht,
[De] waerheyt slecht+
[V]erblijdt al haer verstandt.
Broeders met eenen // wilt noch verstaen,
[M]en leest in gheenen // Brief van te saen
[G]hestraft te wesen // wat Godt mishaeght,
[M]aer wel wy lesen // van te vertraeght,+
[E]n hoe dat, dat+
[V]ercoren vat+
[P]aulus, vry wat
[D]aer ouer heeft gheclaeght.
Princen bevroedich // elck int ghemeen+
[D]oor een ootmoedich // hert, acht elck een
[H]oogher een ander, // dan hy self is,
[O]nder malcander // ghy sult ghewis
[I]n vredich ghespan // Ghegordt zijn dan,
[M]et den bandt van
[R]echter volcomenis.

Een is noodich.
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+

1.Cor.13,1

+

Rom.14.
1.cor.10.24
+
Phil.2,4.
+

+

1.Cor.13,5

+

1.Cor.5,2.
2.Cor.10.6
+
2.Cor.12,1
+

+

Phil.2,3.
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Een nieu Liedt, op de vraghe welck het een noodichst is.
Nae de wijse: Den lustelijcken Mey Christus plaisant.
+

GOdt voor wiens oogen alle dinck is bloot
Hoe mach hy sien als mieren
Des menschen kinderen om s'Weerelts cloot
+
Besich int Aerdtsch bestieren,
Vol sorgh en moeyten swaer,
En al om dinghen, maer
Die weynich nut oft noodich blijcken
+
Iae en haestich voorby wijcken.
D'een ouercruyst veel onbekende zeen,
Om Aerdtsche diere waren,
En d'ander graeft naer gout oft edel steen,
Veel diensten en dienaren
Heeft de zonde, wiens lust
+
Is nemmermeer gherust:
Maer t'beste deel alle gheslachten
Meest ontkennen en onachten.
+
De Weerelt heeft op dry dingen den sin,
S'vleeschs lust, en lust der ooghen,
En een hooveerdich leuen meer oft min,
De Menschen hier nae pooghen;
+
Dry dinghen principael
Doen s'Heeren Avondtmael
Aldus oock deruen sonder smaken,
En als noodich ontschuldt maken.
Maer t'een dat meest van noot is bouen al,
+
Van weynich wordt ten rechten
+

+

Heb.4,13
Apoc.2,23

+

+

Exod.1,13

+

1.tim.4,8.

+

Iob.28.21

+

1.Ioan.2,16.

+

Luc.14,18

+

Mat.7.14
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[B]ekent en naeghevolght int Aerdtsche dal:
[D]en Godt vreesenden slechten+
[Al]leen vindt desen schat:+
[M]aer welcken is doch dat?+
[O]ch t'is wel weerdich om te vraghen,+
[E]n gheeft vyerich nae te jaghen.
De Bruyt Zions houdet gedruct seer stijf+
[T]usschen haer borsten hanghen,
[D]aer t'gantsche al aencleeft voor ziel en lijf
[I]n een eeuwich belanghen,
[T]'is haer een bussel soet
[V]an Myrrhe, om haer ghemoet
[T]e lauen, een coffer vol druyuen
[O]m allen druck te verschuyuen.+
T'is haren vrient, Christus liefste juweel
[V]an den Vader ghegheuen,
[H]aer uytvercoren alderbeste deel,+
[W]elvaert, troost, hope, en leuen,+
[H]aer toevlucht, haer fonteyn,+
[H]oecksteen, costelijck reyn,+
Waer buyten en is gheenen name+
Tot der salicheyt bequame.+
Dit is het woort daert al is door gemaect,+
Dit is de wijsheyt ghepresen+
Die Adam eersten Mensch geschapen naect+
Van zonden heeft ghenesen:+
Dits den eenighen troost+
Waerop dat vast altoost
Ghebouwt met goet vertrouwen stonden
Oyt alle heylighe gronden.
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+

Luc.10,21.
Prov.11,2
+
1.Cor.1,19
+
Syr.34,14
+

+

Cant.1,12

+

Cant.1,13.

+

Luc.10,42
2.Cor.1,5.
+
Col.1,27.
+
1.Tim.1,1.
+
Psal.90,1.
+
Zach.13,1.
+
Esa.28,16
+
Act.4,12.
+
Ioan.1,3.
+
Sap.10,1.
+
Psal.72,1.
+

236
+

Hebb' ick slechs u, sanck Dauid, lieue Hee[r]
Ken vraghe niet met allen
Naer Hemel noch naer Aerde, en noch mee[r]
Al quaemt soo te ghevallen
Dat my versmachte gaer
+
Ziel en lijf eenpaer,
Mijns herten troost, mijn uytghelesen
+
Deel sult ghy noch altijdts wesen.
Dit was siet, t'een-noodichste deel bekent,
Van Maria vercooren,
+
Doe Martha sorghuuldig en diligent
Was, in veel diensts t'oorbooren:
Aenmerckt oock Paulus vroet,
Hoe hy des Weerelts spoet
+
Als dreck veracht, alleen uyt minnen
Om dit noodichst' deel te winnen.
Niet te vergeefs doch, want wie Christum heeft,
+
Gheen dinck en is hem falich,
Hy heeftet al dat hem noodich aencleeft,
Hy is alreede salich:
+
Gheen dinck verdommen, can
+
Sulck een volcommen, man,
+
Door't ghelooue in Christo waerachtich,
+
De natuere Gods deelachtich.
Den Heer is Coninc ouer t'landt ghemeen,
+
Nae Zacharias tuyghen:
+
Hy is slechs een, en sijnen Naem is een,
+
Daer alle knyen voor buyghen:
+
Hy, en den Vader zijn
+
Oock een: en al die fijn
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+

Psa.73,25

+

ps.16.6.15. ende 73,26

+

Tren.3,24

+

Luc.10,42

+

Phil.3,8.

+

Rom.8,32.

+

Rom.8,1.
Ioan.1,12
+
Gal.3,26.
+
2.Pet.1,4.
+

+

Zach.14,9
Eph.4,5.
+
Esa.45,23
+
Phil.2,10.
+
joan.17,21
+
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[G]heloouen, zijn oock een bevonden+
[I]n dit een noodich verbonden.
T'ghelooue oprecht, vruchtich in reyne boet+
[I]s den wegh die men handelt,+
[O]m een te zijn met dit een, oock men moet+
[G]helijck hy heeft ghewandelt,+
[O]ock wandelen hier noch
[L]ijdtsaem sonder bedroch:+
[I]ae vlijtich, om niet te verdolen,
[H]ouden wat hy heeft bevolen.+
Hier in leyt de gemeynsaemheyt met hem+
[D]aer naer wy trachten souden,+
[T]'sijner opvaert was dit sijn laetste stem:
[L]eert alle volcken houden,
[N]ae Doops ontfanghen al,
[H]et ghen' ick u beval:
Dus een wijsheyt voor Godt bepeerelt,+
Maer een dwaes ghepreeck de weerelt.
Doch t'lichaem Gods, t'Lams bruyt, die Godt ghelooft,
Tot den eynde sal passen+
Dat sy in alle stucken aen dat hooft
Ghehoorsaem sal opwassen+
Ter salicheyt met vlijt,
En sien op hem altijt,+
In doen en laten onghevloden,
Naer uytwijs van sijn gheboden.
Prince, laet ons met voorsienich bescheyt+
Dus t'beste deel verkiesen,
Om niet door eyghen ijdel gheest'lijckheyt
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+

Gal.3,28.

+

Rom.5,2.
Heb.10,22
+
Hebr.11,6.
+
1.joan.2,4
+

+

1.Pet.2,21

+

mat.28,20
1.Ioan.1,7
+
mat.28.20
+

+

1.Cor.1,20

+

1.Thes.4,7

+

Eph.4,15.

+

Hebr.12,2.

+

Luc.10,42
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Den hooghsten prijs verliesen:
Want heeft men Christum niet,
Men mist oock t'leuen siet,
In hem is t'eeuwich leuen ondoodich,
Dus is Christus ons meest noodich.

Een is noodich.

[In Eliseus tijden]
Op de wijse: Sy saten en clapten, en en snapten, wel dry uren lanck.
IN Eliseus tijden
Den Coninck van Syrien,
Om Israel bestrijden
Hiel raet met sijn krijchslien:
Hy seyde wy sullen, Haer verdullen,
T'sal aldus gheschien.
Wy sullen laghen legghen
Met t'legher hier en daer,
Den Man Gods liet het segghen
Den Coninck Israels, waer
Dat Syri heyrcrachten, Op haer wachten,
Dus waerschoud' hy haer.
Dit was dickwils te doene,
Den Syri Coninck quaet
Sprack: wie van ons soo coene
Die tot haer Coninck gaet,
En al d'aenslaghen, Hem ghewaghen:
Doe sprack een uyt Raet.
Niemandt en doet de wete
Israels Coninck dan,
Eliseus Prophete
Want dat is sulck een Man,
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[W]at stil in sijn wooning, Seyt den Coning,
[Hy] vertellen can.
D'antwoorde sonder dralen,
[H]et waer hy is, op dat
[Ic]k hem van daer doe halen,
[T']Was in Dothan, seer rat
[Ha]er macht sy bereyden, En beleyden
[In] der nacht de Stadt.
Des morghens vol versaghens
[I]st was gheworden dach,
[H]oe dees Rossen en waghens
[S']Man Gods dienaer aensach,
[V]roech om te vertrecken, Van dier plecken,
[M]aeckt hy groot gheclach.
Och wee te desen stonden,
[W]at doe wy nu mijn Heer?
[V]reest niet, was sijn vermonden,
[W]ant daer isser al meer
[O]m ons te bewaren, Dus laet varen
[W]s vreesens verseer.
O Heer, wien ick betrouwe,
[O]ntsluyt sijn ooghen saen,
[O]p dat hy oock aenschouwe
[H]oe veel ons vooren staen,
[D]en Heer heeft ten rechten, Daer des knechten.
[O]oghen op ghedaen.
Rossen en waghens vierich
[D]en bergh al vol sach hy,
[D]en Man Gods goedertierich
[I]nt rond' al wesen by.
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En als sy nu quaemen, Datse hem namen,
Riep hy Godt aen vry.
Godt sloechse met blindthede,
Den man Gods doe ter tijt
Sprack: dit is niet de stede,
Maer volght my naer subijt,
Ick leyd' u wel henen, Tot den ghenen
Daer ghy om uyt zijt.
Al dit Krijchsvolck hy leyde
In Samari midts dien,
Opent, O Heer, (hy seyde)
Haer ooghen datse sien,
Sy saghen en vonden, Datse stonden
Int stadt Samarien.
Als dees hier dus te gader
Israels Coninck sach,
O Eliseus Vader
Sprack hy sonder verdrach,
Sal ick nu dees zielen, Al vernielen,
En doen eenen slach.
Neen ghy: maer ter oorloghe
Al die ghy daer sult vaen,
Met uwe sweerdt end' boghe
Die meuchdy dan verslaen:
Maer wilt dese schincken, Eten, Drincken,
En laetse te huys gaen.
Een maeltijdt groot gheschoncken
Was dat Krijchsvolck, dat seer
Wel gh'eten en ghedroncken,
Track vry tot sijnen heer:
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[Do]e sochten Syrien, De quartieren
[Isr]aels niet meer.
[O] Christen, t'vreesich pijnen+
[Dr]ijft uyt u herte: want+
[De]n Heer hem om den sijnen
[He]m leghert tot bystant,
[Di]e vast op hem bouwen, En betrouwen,
[Co]men niet ter schant.

+

Psa.34,8
Psa.125,2

+

Een is noodich.

Een nieu Liedt, van den Cruydthof.
Op de wijse: En sy had eenen Bootsman lief.
[D]En eersten Hof van lusten playsant,+
Heeft Godt self eerst in Eden gheplant,
[G]inck Adam daer in stieren,+
[O]m dien te bewaren met neerstigher hant,
[E]n wel te houenieren
T'lusthof moest Adam deruen, om dat
[H]y sijns Heeren ghebodt ouertrat,
[E]en vervloeckt veldt labueren,+
[M]et commer en moeyte t'broot dat hy at,+
[I]n aenschijns sweet besueren.
Als Adam spitte, en Eua nu span,
[D]ie was alsdoe den edelen Man,
[D]it is noch veel het vraghen,
[M]aer commer oft sweet dat eruen wy van+
[A]dam, wy moetent draghen.+
Wat redelijcx men arbeyden moet,+
[T]'onrecht niet staen naer anderlien goet,
[A]ls Achab den onvromen:+

+

Gen.2,8.

+

Gen.2,15.

+

Gen.3,23.
Gen.17.

+

+

Gen.3,19
Iob.5.7.
+
Eph.4,28
+

+

3.reg.21,19
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Hy hadde ghestort dat onnoosel bloet,
En onrecht goet ghenomen.
+
Want Naboth hadd' eenen wijnberg schoon
Daer van wilt' hy voor sijnen persoon
Eenen Koolhof gaen maken,
+
Hy creech met Iesabel sijnen loon,
Door s'Heeren handt ter wraken.
Die onrecht pleghen leughen, bedroch,
Stelt de Schrift buyten den Hemel doch,
Hier op wy dencken souden,
+
Dat nouwelijcx den rechtveerdighen noch
+
Soo't schijnt, en werdt behouden.
+
Maer die als een houenier verscheen
+
Int Cruydthof Maria Magdaleen,
Recht doe hy was verresen:
+
Die hem gheloouen, hy wil dat niet een
+
En sal verloren wesen.
+
T'mostaert koren te wesen ghelijck,
+
Al ist seer cleyn verschouen,
Het wast seer hooghe sonder beswijck
Alle moescruydt te bouen.
+
Hy is een zaeyer, ende sijn zaet
+
Wie dat in sijner herten ontfaet
+
Oprecht en goet van gronde,
+
Die en can ghebaren gheen oncruydt quaet,
+
Oft doodelijcke zonde.
+
Maer gheestelijcke vruchten eerbaer
+
Tot zaeyers eere groeyen aldaer:
+
Dees aerde die den teghen
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+

3.Reg.21.1

+

4.reg.9,10

+

Pro.11,31.
Luc.23,30
+
1.Pet.4.18
+
joan.20,15
+

+

Ioan.3,16
Ioan.3,36
+
mat.13,31.
+
Luc.13,16.
+

+

Mat.13,3
Luc.8.15.
+
Sap.2,24.
+
1.joan.3,9
+
1.Cor.6,10
+
Gal.5,22.
+
Ephes.5,5.
+
Ioan.15,8
+
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[Al d]ickwils indrinckt, die comt ouer haer,
[On]tfanght van Godt den zeghen.+
Maer die daer doorens en distels draeght
[De]n Houenier sy niet en behaeght,+
[Sy] is nae by t'vervloecken,
[Om] met den vyere te wesen gheplaeght
[In]t Oordeels ondersoecken.
Niet die daer plant oft nat maeckt is yet,+
[Da]n Godt den wasdom gheuend' is siet,+
[He]m zy prijs menichuuldich:
[M]aer naer sijnen arbeyt elck loon geschiet,
[W]ant Godt en blijft niet schuldich.
Den Sone Gods die heeft hier een bruyt,
[E]en hof besloten, vol rieckende cruyt,+
[V]ruchtich in goede wercken,
[A]lle onrecht en oncruyt moeter uyt+
[A]lst de Bruyt can ghemercken.
Den Bruydegom die heeft met verstandt
[D]aer bouen sijnen Wan in de handt,+
[Al] nae Mattheus leeren,+
[Q]ua cruydt en kaf onnut werdt verbrandt
[I]n den ougst-dach des Heeren.+
Maer tarwe oprecht ghecomen al voort,+
[D]oor't onverganckelijk zaet Gods woort,+
[I]n s'Hemels schuer eersame,
[S]al blijuen behouden vry onghestoort,
[G]odt maeck ons dies bequame.
O Princelijck Godt, die ouervloet
[A]lle cruyden en zaden goet+
[O]ns verleent uyt der aerden,
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+

Heb.6,7.

+

Heb.6,8.

+

1.Cor.3,7.
Ioan.6.65

+

+

Cant.4,12

+

1.Cor.5,24.

+

Mat.3,12
Luc.3,17.

+

+

mat.13,41
Mat.3,12
+
1.Pet.1,23
+

+

Gen.1,29.
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+

Ghepresen uwen Name zijn moet,
Hoogh bouen al in waerden.

+

+

Mat.6,9.
Luc.11,2.

+

Een is noodich.

Refereyn.
Die voor werck-heylich ander wil versmaden,
Merckt hier, hoe men salich wordt uyt ghenaden
+

BOet is d'eerste lesse der Christelijcken Scholen,
Midts t'geloof aen't Euangeli onverholen
+
Door't ghehoor vercreghen, van s'Heeren Dienaren,
+
Daer op volget Doopsel, en om niet verdolen
Alle de gheboden van Christo beuolen,
+
Te onderhouden, sonder te laten varen,
T'zy man oft vrouwe, wat natien oft schar]en]
+
Sy moeten al blijuen in des waerheyts paden
Indien sy willen met den Heere vergaren,
+

+

Hebr.6,1.
Mar.1,16
+
rom.10.17.
+
mar.16,16
+

+

mar.28.19

+

Gal.3,28.

+
+

Om t'gheloof, int werck, deur Christum, uyt ghenaden.
+
Om des gheloofs wille sullen haer verblijden,
Met onuytsprek'licke blijschap, die nu strijden,
Volstandich, hopend' in den Heere verheuen,
Hoewel sy hem niet en sien in desen tijden,
+
Maer hier en baet nu gheen voorhuyt noch besnijden,

+

Want den mensche wort
salich na t'Schrifts verclaren,
+
1.Pet.1,8.
+
1.Pet.1,8.

+

Gal.5,6.
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[Dan] t'Gheloof werckende door liefde ghe[d]reuen,
[Da]erom heeft Paulus wel tot Titum geschreuen,+
[Da]t de gheloouighe hier in goede daden
[Ten]minste moeten wesen, ende heylich leuen,
[Wa]nt de salicheyt wort den mensche ghe-+
gheuen,
[Om] t'geloof, int werck, door Christum uyt ghenaden.
[S]onder geloove mach men Godt niet behagen,+
[Bu]yten t'werck crijcht men voor beloonin-+
ghe slaghen,
[M]aer int werck wordt men de salicheyt+
deelachtich,
[N]iet int knechtelijck jock te swaer om draghen,+
[M]aer des vrijheyts Wet, nae Iacobus ge-+
waghen,
[T']welck zijn de Christelijcke geboden sachtich,+
[Al] die daer in blijuen, dese zijn warachtich+
[Io]ngheren des Heeren, jae vol vreucht gheladen,
[R]ancxkens des Wijnstocx, ende van God almachtich,+
[K]inderen, die zijn eeuwich rijck, zijn ver-+
wachtich,
[O]m t'gheloof, int werck, door Christum uyt ghenaden.
Door den Prince Christum ten Hemel+
gheclommen,
[W]ant niemant en mach tot sijnen Vader commen,+
[D]an alleen door hem, want hy is tot desen
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+

Tit.3,8.

+

Iac.1,25.

+

Heb.11,6.
Luc.12,47

+

+

Iac.1,25.

+

Act.15,10.
mat.11.30.

+

+

1.joan.5,3.
Ioan.8,31

+

+

Ioan.15,1
Rom.8,17

+

+

Ioan.14.6

+

Hebr.9,8.
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+

Den wegh, jae waerheyt, en t'leuen t'eene sommen,
Voor hem en mach geen vleesch ijdelijk berommen
Hy is ghestoruen om ons zonden ghenesen,
+
En om ons rechtveerdichmakinghe verresen,
Hy is t'warachtich broot, ter Zielen versaden
+
Maer al uyt ghenade des Vaders gepresen
+
Wiens uytvercorene sullen salich wesen,
+
Om t'geloof, int werck, door Christum uyt ghenaden.
+

+

Ioan.14.6
1.Cor.1.28

+

+

Rom.4,25

+

Act.15,11.
Ephe.2,4.
+
Tit.3,5.
+

Een is noodich.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Alst begint.
+

ICk roepe u Hemels vader aen,
Vertroost ons in dit lijden,
En wilt ons in den noot bystaen,
Van alle quaet bevrijden.
+
Want den vyant, aen elcken cant,
+
Die is bevaen met nijden,
O Godt vaillant, biedt ons de hant,
+
En helpt ons strijden.
+
Dat selue dat int paradijs
Heeft ghemaeckt goot onvrede,
T'verderf des Heeren werck propijs,
+
Wt nijdt wast dat hy't dede,
Listich bedocht, Eua ghebrocht
Tot twijffelmoedichede,
Dat hy versocht, Heeft sy ghewrocht,
+
Adam oock mede.
+

+

1.Pet.17,7
Ps.34,20.

+

+

Mat.6,13
1.Pet.5,8.

+

+

2.Cor.2.16
Genes.3,5.

+

+

Sap.2,24.

+

Gen.3,16.
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Aldus quaemen sy in de doot
Door leughenachtich dichten,+
En alle menschen heeft hy bloot+
Ghewent als arm wichten
Met groot ghewelt, hy hem nu stelt,+
Schiet sijn pijlen oft schichten,+
Hoe hy ons quelt, o goeden Helt
Wilt ons verlichten+
Daer nae heeft hy Cain verweckt,+
Sijn Broeder te vermoorden,+
Die beter was dan hy perfeckt,
Met alsoo luttel woorden,
Dat volck onvroet, tot haer behoet,
Noë oock niet en hoorden,+
Van te doen boet, maer den Suntvloet
Quam, en versmoorden.
Den Sodomitschen boosen aert+
Quelde Loth goedertieren,
En Gods Enghelen hoogh vermaert+
Die Loth soude logieren:
Sy quaemen mal met groot ghetal,
En wildense schoffieren:
Godt straftese al, die haer soo qual,
Met peck en vyeren.+
Dat was Israel groot verdriet,+
Dat den strijdt quam van binnen,
Daer tot dat Satanas wel riet
Door vleeschelijcke sinnen,
Korach, Dathan ende Abiram+
Ginghen oproer beginnen:+

+

Sap.2,24.
Rom.5,12

+

+

Apo.12,22
Eph.6,16.

+

+

1.cor.10,13
Genes.4,8
+
Sap.10,3.
+

+

mat.24.39

+

2.Pet.2,7.

+

Gen.19,5.

+

gen.19.24.
num.16,2.

+

+

Syr.45,22
num.16,9.

+
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Gods tooren gram, dat volck wech nam,
Dat men sach dinnen.
De vier hondert Propheten Baal
+
Sy deden groote schade,
En brochten Israel in dwael,
En in Gods onghenade:
Elias snel, was by haer wel
Ghescholden als de quade,
Die Israel, verwerrede fel
Door sijnen dade.
+
Den Man Gods die van Iuda ginck,
Nae Bethel propheteren,
Van Godt hy een beuel ontfinck,
Ghy sult niet wederkeeren
Door desen pat, noch water nat,
Gheen broot sult ghy begheeren:
Hy ouertradt dat, en quam rat
In groot verseeren.
+
Eenen Prophete uyt der stadt
Reedt hem nae op de weghen,
Daer hy onder een Eycke sat,
Heeft hy hem in ghecreghen:
Ick ben, sprack hy, soo wel als ghy
Een Prophete te deghen,
Een Enghel vry, sprack keert met my,
Hy stondt niet teghen.
Doe hy tot den Prophete stem
Aen tafel was gheseten,
+
Soo quam des Heeren woorde tot hem
Doe hy hadde gh'eten
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+

2.Reg.18,17.20.

+

3.Reg.13.1

+

2.Reg.13,14.

+

2.Reg.13,19.
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[Al v]an dat broodt, dat Godt verboodt,
[Soo] liet hy hem dat weten,
[Van] eenen Leeu groot, sult ghy in noot
[Doo]t zijn ghebeten.
[D]en Leeu daer Petrus af vermelt+
[Gae]t om ons sonder falen,
[Die] hem niet cloeck teghen en stelt,
[Die] brenght hy tot schandalen:
[Wa]nt hy verleyt, veel volcx planteyt,+
[Die] van den weghe dwalen:+
[Blij]ft in waerheyt, goeden arbeyt+
[Sal] Godt betalen.+
Met Caleb wilt in ouderdom
[Ve]rcloecken en verfraeyen,+
Laet teghen alle stormen vrom+
[En] laet u niet bewaeyen:+
[Bl]ijft op den voet, der waerheyt soet,
[La]et u soo licht niet paeyen,+
[W]at dat men doet, t'zy quaet oft goet,+
[D]at sal men maeyen.+
Paulus dede een schoon vermaen+
[T]ot d'Ouders van Ephesen,
[H]oe dat nae sijn afscheydt sou gaen,
[D]at heeft hy wel bewesen,
[D]at Mannen daer, verkeert onclaer
[O]pstaen souden nae desen,
[O]p dat sy gaer, trocken tot haer
[G]ods volck ghepresen.
Och Heere, doet wel aen Zioen,+
[W]ilt opbouwen haer mueren,
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+

1.Pet.5,8.

+

Apoc.20,8
2.Cor.11,5
+
Sap.3,15.
+
Sap.5,16. ende 17.
+

+

Ios.14,11.
Syr.46,11
+
Eph.4,14.
+

+

Syr.19.7.
Syr.17.
+
Gal.6,9.
+
Act.20,30.
+

+

Ps.50,20.

250
Datter gheen Vossen schade en doen,
Noch rancken en verscheuren,
T'is nu den tijt, met cleen jolijt
Datter veel moeten treuren,
+
Door s'Duyvels nijdt, crijghen wy strijdt
Met groot versteuren.
+
Princelijck Godt, eeuwich en recht,
+
Helpt Zion t'veldt behouwen,
Sy wordt aen alle zijden belecht
+
Van haer diese benouwen,
+
Dees Weerelts Godt, met al sijn rodt,
Doet Zion nu veel rouwen,
Sy wordt bespot, datse u ghebodt
+
Houdt sonder flouwen.

+

Sap.2,24.

+

Apoc.1,5.
2.Cor.2.16

+

+

Mic.4,14
2.Cor.4.4.

+

+

Apo.14,12

Schickt u nae den tijdt, Rom.12.

[Abimelech loos van sinnen]
Nae de wijse: Vreckaerts die gilden schuwen.
ABimelech loos van sinnen
Heeft listighe laghen gheleyt,
Hy quam tot Sichem binnen,
En heeft tot sijn gheslachte gheseyt,
Lieue spreket die ghemeente,
Dat ick ouer haer Heere zy:
Want vleesch sonder vercleente,
En beenen van uwen ghebeente
Ben ick, daerom ghedenckt doch my.
Sijn vrienden die trocken vooren
Tot de lieden van der stadt,
En spraken voor haren ooren,
Abimelechs begheerte plat:
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[Hoe] sullen wy't begeeren,
[Dat] ouer generael
[Een]en regeert, met eeren,
[Dan] te hebben tseuentich heeren
[Alle] sonen van Ierubaal.
[D]at was wel nae haer behaghen,
[Om] soo te verkiesen dan
[Abi]melech in dien daghen,
[Wa]nt haer herte neyghder an:
[Ga]uen hem sonder toeuen
[Tse]uentich siluerlinghen swaer,
[En] huerde tot sijn behoeuen,
[Lo]ose lichtveerdighe boeuen,
[D]ie Abimelech volghden naer.
Dus trocken sy te gader
[To]t in Ophra ghenaemt,
[In]t huys van sijnen Vader
[D]aer hebben sy onbeschaemt
[E]en moordadich werck bedreuen
[Ae]n sijne Broederen reen,
[O]ntschuldich ghenomen dat leuen,
[D]at hy haer niet en hadde ghegheuen,
[T]seuentich Mannen ou eenen steen.
Iothan die is ouerbleuen,
[D]en joncxsten van al, die is bewaert,
[D]e Sichemiten verheuen
[Z]ijn met dat huys Millo vergaert
[O]nder de eycke schoone
[D]ie voor de stadt Sichem staet:
[E]n maeckten daer in persoone
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Abimelech Coninck ydoone
En verblijdden haer in die daet.
Wanneer nu Iothan banghe
Wiste wat sy hadden ghedaen,
Soo is hy met den ganghe
Nae den bergh Grisim ghegaen,
En riep met goet bedieden
Met luyder stemmen tot
Die sijne Broeders verrieden,
Hoort toe ghy Sichemsche lieden,
Op dat u oock hoore Godt.
Hy dede sulcke renen
Tot haer met luyder stem,
De boomen ginghen henen,
Begeerden een Coninck ouer hem:
En spraken tot den Olijven
Boom, zijt onsen Coninck coen,
Sy en costen niet beclijuen
Dat hy ouer haer soude drijuen,
Hy en wilde dat niet doen.
Doe quamen sy allegheylijcke
Tot den Vijgheboom expeert,
Zijt ghy onsen Coninck rijcke,
Want ghy zijt daer toe begheert:
Sal ick, sprack hy, wilt vaten,
Met alsoo cleyn bescheyt
Mijn soeticheyt verlaten,
En mijn vruchten goet bouen maten,
Hy heuet haer oock ontseyt.
Doe quamen sy ten derden
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[Tot] den Wijnstock excellent,
[Wil]t ghy onsen Coninck werden,
[Dat] een yeder hem tot u went:
[Sal] ick, sprack hy, mijn wijnen
[Ver]laten op dit pas,
[Die] beyde Godt en den sijnen
[Vro]eyelijck maeckt ten fijnen,
[Hy] wilde blijuen alsoo hy was.
[D]oe quamen sy ten vierden
[Tot] den dooren-bosch seer wreedt,
[Dat] hy ouer haer regierden,
[Da]er toe was hy wel ghereedt,
[En] sprack, is dat warachtich
[Da]t ghy my tot Coninck maeckt,
[So]o betrout nu alle eendrachtich
[On]der mijn schaduwe machtich,
[Da]er zijn de boomen onder gheraeckt.
Ist dies niet, soo sal vanden
[D]ooren-bosch een vyer ontstaen,
[He]t welck daer sal verbranden
[Al] de Cederen in Lybaen,
[H]ebt ghy nu als de cloecke
[G]hehandelt in dit confuys?
[S]oo verblijdt nu t'uwen versoecke
[M]et Abimelech, die't in roecke
[G]hestelt heeft in mijns Vaders huys.
Is ulieden dat vergheten
[W]at mijn Vader dede: want
[S]ijn ziele heeft hy wech ghesmeten
[O]m te verlossen uyt der hant
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Van die Midianijten
Daer ghy onder laeght ghevaen:
Ghedenckt, o Sichemijten,
Die haer nu opwerpen uyt spijten,
En hebt mijns Vaders huys verdaen.
Die doch met soo groote sorghen
Sijn leuen voor u heeft ghestelt,
Nu gaet ghy sijn kinders verworghen
Tot tseuentich Mannen ghetelt,
Om Abimelech u broeder
Te maken tot een Helt:
Want van Sichem was sijne Moeder,
Ghy hebt hem als een behoeder
Ghegheuen van Baal-beriths ghelt.
Hebt ghy recht en wel ghehandelt
Met mijns Vaders huys minjoot
Die vroom voor u heeft ghewandelt,
Soo maeckt nu een blijdschap groot
Met u Coninck manierich,
En hy met u alsoo,
Oft anders soo comter gierich
Wt hem een vyer seer vyerich
En brande Sichem en Millo.
Als Iothan ophielt van spreken,
Soo vluchtte hy op den wegh,
Naer Beri is hy gheweken
Voor sijn Broeder Abimelech,
Aldaer hy resideerde,
Ghelijck ons wel is bekent,
Abimelech domineerde,
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[Dat] hem niemandt en persequeerde
[Wel] drye Iaren, oft daer ontrent.
[So]o langhe wast vrede en stille,
[Cort]s daer nae ter seluer tijdt
[San]dt Godt eenen quaden wille,
[Dat] daer viel eenen grooten strijdt,
[Ging]hen malcander haten:
[Den] Coninck, en t'volck onvroet
[Ver]metelijck ginghen sy praten,
[Op] aller weghen en straten,
[Leyd]en op hem t'ontschuldighe bloet.
[N]och hebben sy sonder schamen
[Lag]hen gheleyt, dit vry ghelooft,
[Al d]ie tot Abimelech quamen
[Heb]ben sy op den wegh berooft:
[Ma]er Gaal den sone Ebet
[Die] quam daer tot Sichem in,
[Sy] trocken ten velde, hy dedet
[Des] Conincx wijnbergen vertredet,
[En] plucktense af nae haren sin.
[D]oe quamen sy binnen de stede
[De]n Abimelech tot spijt,
[Sy] aten en droncken met vrede
[In] dat huys haers Gods verblijt,
[M]aeckten daer eenen dansse,
[So]o zijn sy met Gaal vercloeckt,
[Sy] hadden deur sulck een cansse
[Ae]n den Coninck gheen cognoissance,
[He]bben Abimelech ghevloeckt.
Och oft de Heere woude
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Dat ick t'volck onder my verwerf,
Sprack Gaal, op dat ick soude
Abimelech brenghen int verderf:
Doe Sebul dat hoorde,
Die daer was een heer int recht,
In gramschap hy hem verstoorde,
Sandt tot den Coninck den woorde,
Dat Gaal Eber hadde ghesecht.
Die hier tot uwen verachte
De stadt afwendich maeckt van dy:
Dus maeckt u op in der nachte
Met u volck de stadt nae by,
Als Gaal nae de behoorte
Ten velde hem onderwint,
Soo slaet hem met groote verstoorte,
Eer dat hy comt in die poorte,
Doet met hem soo't uwe handt vint.
Abimelech quam met machte
Van volcke, ten strijde bereyt,
Leydt in vier hoopen, de wachte
Heeft den opganck der Sonnen verbeyt:
Doe quam Gaal sonder duchten,
En streedt teghen den Coninck bloot,
Maer maeckten soo groote gheruchten,
Dat hy wederom moeste vluchten,
Veel verslaghen bleuen daer doot.
Den Coninck is toeghetreden
Met dat volck dat by hem lach,
Heeft teghen de Stadt ghestreden
Den seluen gheheelen dach,
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[En h]eeftse oock in ghecreghen,
[Me]est al die Borghers ontpaeyt,
[Zijn] met den zweerde versleghen,
[De] Stadt gheraseert te deghen,
[En] heeft daer oock sout op ghesaeyt.
[D]at ouerblijfsel ellendich
[Is o]p de sterckte haers Gods ghevloen,
[Doe] ginck den Coninck behendich
[Op] het gheberghte Salmoen,
[Dee]d' daer houwen met der bijle
[Een] yeghelijck eenen tack
[En] quamen soo binnen de vijle,
[Ley]dent aen den thooren dewijle
[Da]t hyse met vyer aenstack.
[D]us quamen sy int benouwen
[M]eest alle die Borghers vailjant,
[W]el duysent Mannen en Vrouwen
[Zij]n daer in den thooren verbrant:
[De]n Coninck track, wilt hooren,
[Na]e Thebes, dat hy oock wan,
[Di]e hadden tot haren oorbooren
[In]t midden der stadt eenen thooren,
[D]aer op vluchtet al Wijf en Man.
Met stormen en tempeesten
[M]aeckten sy seer groot ghetier,
[Sy] meynde wel, als den eersten,
[D]en thooren te aensteken met vier:
[E]en Wijf vol loose trecken
[W]ierp hem eenen steen op't hooft
[V]an bouen af sonder ghecken,
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En brack hem alsoo t'hersbecken,
Dat hy viel ter aerden verdooft.
Dus hebben sy hem ghedwonghen,
Dat hy daer niet om en loech:
Maer hy sprack tot sijnen Ionghen
Die altijdt sijn wapen droech,
Met u zweerdt wilt my doorsteken:
Alsoo haest was hy bedocht,
Op dat men niet en moet spreken,
Een Vrouwe vol loose treken
Die heeft Abimelech verworcht.
Den Ionghen seer cloeck van aerde
Heeft ghedaen des Conincx bevel,
Hy doorstack hem met den zwaerde,
Dat hy starf: maer Israel
Doe sy dat vernamen
Ouer Haer Coninck en Vorst,
Nae haer plaetsen sy quamen,
End' en bleuen daer niet te samen,
Aldus wierdt Thebes verlost.
Prince, Godt die betaelde
Abimelech de bloedighe schult
En Sichem oock niet en faelde
Die daer hadden sijn handt ghevult,
Dat hy sijn Broeder schende
In dat huys van sijnen Vaer:
Dus quamen sy in ellende,
Quaet doen comt tot quaden ende,
Den vloeck Iothan quam ouer haer.

Schickt u nae den tijdt, Rom.12.
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Van de tonghe,
Nae de wijse: Het zijn veruarelijcke daghen.
[V D]ie ist die daer langhe wil leuen,+
En oock nae goede daghen staet?
[Die] dwingh sijn tongh hier beneuen, +
[Sijn] lippen van den boosen praet:+
[Wa]nt als dat roer wordt quaet,+
[Da]t schip seer haest vergaet.
[D]at roer der tongen moeten my dwingen,+
[Ia]cobus seyt, t'is een cleen lit,
[M]aer sy beschickt wel groote dinghen,
[Gh]elijck ghy vrienden alle wel wit:
[By] haer doch niet en sit,+
[So]o en wordt ghy niet besmit.
[D]e quade tongen mach men wel schuwen
[En] altijdt vooren wesen verbaest+
[Da]er sy behoorde op't voncxken te spuwen,
[Is] sy ghesint, en daer in blaest:
[Ho]e seer datse raest,
[D]en vrede niet en naest.
Daer zijnder met groote ghetallen,
[Gh]elijck dat ons Syrach bediet,+
[D]oor de scherpte van het zweerdt gevallen,
[M]aer nerghens nae, soo vele niet:
[A]ls door de tonghe siet,
[H]aer als een slanghe vliet.
Soo waer de quade tonghen commen,
[D]aer breeckt terstont der vreden bant,+
[W]ant sy verstooren Vorstendommen,
[E]n drijft de lieden uyt haer lant:
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Oock steden vast gheplant
Breeckt sy aen elcken cant.
Die by de quade tonghen blijuen,
+
Die moeten wesen int ghetreur,
Want sy verstoot oock redelijcke wijuen
Die goede vriendschap hadden puer,
Wt list berooftse huer,
Dat haer is gheworden suer.
Een quade tonghe heeft lust daer binnen,
Waer datse maken can ghesloor,
+
Men can nemmermeer ruste ghewinnen
Die quade tonghen gheeft ghehoor,
Vol twist is haer contoor,
Elck wacht hem wel daer voor.
Die geesselen die doen oock weenen
Wanneer daer comen stramen root,
+
Een quade tonghe die breeckt beenen,
En alle dinghen in stucken hoe groot,
Want haer plaghe is bloot,
Bitterder dan de doot.
De Mensche is wel in groot quelle
+
Die de quade tonghen besoeckt,
Haer quale is ergher dan de Helle,
Want sy altijdt int quaet vercloeckt,
Om datse niet en roeckt
Is sy van Godt vervloeckt.
+
David heeft den Heere ghebeden,
Op dat hy mochte wesen bevrijdt
Van quade tonghen hier beneden,
+
Sy is ghelijck een zweerdt dat snijdt:

+

Syr.28,22

+

Syr.28,23

+
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Syr.28,28

+

Ps.120,2.

+

Pro.12,18
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[Wil]t ghy haer wesen quijt,
[Vre]est Godt ghebenedijt.
[D]en achterclap niet om verstranghen
[Heb]bender vele int herte gheprent,
[Do]or dien dat sy't soo lieflijck ontfanghen,
[Com]en vele in swaer ellent:
[Wa]nt achterclap bekent
[Is] twistens fundament.
Maer stellen stuer ghesichte daer teghen+
[Alss]e u wat aenbringhen wilt,
[De]n Noorden windt verdrijft den reghen,
[Sy] heeft een groot behaghen daert schilt,
[Gh]elijck ons Syrach milt,
[En] Iacobus niet en hilt.
Een quade tonghe can haer soo wenden,+
[Sy] is veel scherper dan een roe,
[Om] haren Naesten heymelijck te schenden,
[D]aer van en wordt sy nemmermeer moe:
[M]aer doet doch als de vroe,
[Sl]uyt vast u deuren toe.
Het mach de menschen wel verdrieten
[D]ie ontrent qua tonghen zijn,+
[W]ant sy doet dickwils bloet vergieten,
[E]n brenght veel menschen int ghepijn:
[S]y is, verstaet wel mijn,+
[V]ol doodelijck fenijn.
Een quade tonghe is seer mishandich,
[H]oe qualijck canse worden ghesust,+
[S]y is ghelijck een vyer seer brandich
[D]at van hem seluen niet en blust,+

+
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Daer in heeft sy groot lust,
Wiese can maken ontrust.
Een quade tonghe in Landen en Steden
Is ouer al wel uytghebreyt,
+
Want quaet gheclap verderft goede zeden,
Daer deur veel Menschen worden verleyt:
Want achterclap planteyt
Schijnt nu te wesen waerheyt.
+
Prince wilt u tonghe wel bewaren,
En blijft in Gods vreese met vlijt,
+
S'en sal u herte niet beswaren,
Staet ghy haer teghen in den strijt:
+
En schickt u nae den tijt,
+
Den Heere bevolen zijt.

+

1.Cor.15,33

+

Pro.21.33.

+

Prov.13,3

+

Rom.12.
Act.20.

+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Ick ben alleene de Heere uwen Godt]
Op de wijse: Adieu ghenoechte, jolijt, ende vreucht.
+

ICk ben alleene de Heere uwen Godt,
En houdt in gheenen spot
+
Mijn hooghweerdich ghebot,
+
Soo sult ghy van my worden ghepresen,
Maer weest gehoorsaem als Abraham en Loth,
+
De Heere Zebaoth, al uwe daghen, tot
+
Den eyndt, soo sult ghy salich wesen:
Ghelijck Noë, oock de, alsoo wy lesen,
Hy was in desen, voor God gerechtich, wan[t]
+
Ia eenen Predicant, van Gods woorden vailja[nt]
+
Hy dede in alle saken wat God met hem besloo[t]
+
Een Arcke moeste hy maken, tot waerschuwinghe eylaken,
+

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

Esai.41,4.
Esai.44,6
+
mat.25,21
+
Gen.12,4.
+

+

mat.10,22
mat.24,13

+

+

2.Pet.2,5.
Gen.6,1.
+
Gen.7,1.
+

263
[Wan]t die boosheyt Godt verdroot.+
[D]oor dat gelooue heeft den vromen Abel,+
[Den] Heere, en niemandt el,
[Ghe]offert met goet opstel,+
[Sali]ch is hy, nae Schrifts ghewaghen:
[En S]eth die vreesde den Heere snel,
[Ded]e naer sijn bevel,
[Dat] verginck hem soo wel:
[En]och stondt in s'Heeren behaghen,+
[Wa]nt Godt die quam, en nam, wech in die daghen,+
[Da]tse hem niet meer en sagen, hier int aerdtsche foreest:
[Sem], Iaphet onbevreest, die leefden nae den Gheest,
[Har]en Vader sy deckten, gelijck dat wel betaemt,+
[M]et hem sy niet en geckten, gelijck den onperfeckten
[Ha]m, sijnen Vader beschaemt.
[A]braham, Isaac, en Iacob onverseert+
[Di]e hebben Godt gheeert,+
[En] veel lieden bekeert+
[To]t Godt, elck sulcken schat vergaerde:
[M]oyses die heeft dat volck de Wet geleert,+
[He]m daer in ghequiteert,+
[G]odt sijnen loon vermeert,
[Ae]n den Hemel hy openbaerde,+
[D]oe hem, seer tem, Gods Sone verclaerde,+
[D]aer is de wijt-vermaerde, Elias ooc gesien,
[D]ie Baals Afgoderijen, met hoopen dede uytwijen:+
[A]l door Iehu ghetrouwe, die Godt daer toe vercoos,
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+

Om Iesabel die vrouwe, te brenghen in de[n] rouw[e]
Met dat huys van Achab boos.
Caleb en Iosue, die hebben vast ghestae[n]
+
Nae Gods bevel ghedaen,
En t'is haer wel ghegaen,
Dat sy quamen binnen den lande:
+
Gideon die moeste door des Heeren vermae[n]
+
Met drye hondert gaen, slaen,
Dat heyr van Midiaen,
En hy heeftse oock ghebracht tot schande:
+
Simsoen, seer coen, die stelde te pande
Sijn lijf en leuen, aen de hoopen der Philistijn
Hy moeste op dat termijn, Israels Heylan[t] zijn,
+
Duysent mannen verslegen met een vuyl kakebeen
Van Godt die cracht vercreghen, al die hen stonden teghen
Die heeft hy verwonnen alleen.
+
Ionathan zijnde int ghelooue ghesont,
Betroude op Gods verbont,
Godt heeft hem sulcx ghejont
+
Dat hy sijn tween een heyr verjaechde:
+
Dauid die brac den Leeu en Beyr den mont
+
Den Reuse dien hy vondt,
Die teghen Gods volck stondt,
Daer deur dat Israel vertsaechde,
Daer Dauid reen, en cleen, niet na en vraechde
Want Godt noch door hem plaechde, den hooghen moedt seer stranck,
Hy was in sijnen ganck, meer dan ses ellen lanck:
+
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[Davi]d den steen aenveerdde, en vast op+
[G]odt ghelooft,
[Hy sl]oech den Reus ter aerde, dat hy hem+
[ni]et en weerde,
[Wan]t hy sloech hem af sijn hooft.
[Sa]muel die en vreesde voor geenen stoot,+
[Hy s]loech Agag minjoot,
[En d]ed' dat Godt gheboot,
[Ghe]lijck al ander Gods Propheten:+
[Elea]zar die achte Gods ghebodt soo groot,+
[Dat] hy in sijnen noot
[Vee]l lieuer starf de doot,
[Da]n dat hy Vercken-vleesch soude eten:
[M]atathias die was, ghelijck wy weten,+
[Teg]hen dat hoogh vermeten, Antiochus ghebiet:
[Ne]hemias met vliet, vermaent dat volck en riet
[De]n Tempel te bouwen, en te leuen na de wet+
[T'w]elck sy onderhouwen, in perijckel en benouwen+
[Wa]nt men hadt haer geern belet.+
[I]oannes den Dooper seer verre en wijdt bekent,+
[He]eft sijnen loop volent,+
[En] veel lieden ghewent+
[To]t Godt, want dat was hem beuolen:+
[Ch]ristus ghehoorsaem sijnen Vader jent,+
[To]tter doot toe excellent,+
[So]o men vindt int Testament,+
[En] hy en hielt ons niet verholen:+
[D']Apostels slecht, en recht, om niet te dolen,
[He]bben in alle scholen, gehoorsaemheit geplant,
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+

Oock met der vreden bandt, die bouen de verstandt
En kennisse moet drijuen datse niet en verscheurt,
+
So sal Godt, by ons blijuen, nae Mattheu beschrijven
Soo langhe als de Weerelt gheduert,
+
Van onghehoorsaemheyt, en hare straffe.
+
Al die daer hebben geweest ongehoorsae[m]
+
Des Heeren woordt bequaem,
Die zijn daer deur in blaem
+
Ghecomen, voor den Heere schuldich,
+
Ghelijck wy vinden, ten eersten van Adam
+
En oock Cain met naem,
En Noës sone Ham,
+
De voorleden Weerelt menichuuldich,
+
Hebben den Heer gehuldich, dickmaels gheblasphemeert,
+
Op hem ghemurmureert, en thien mael getemteert
+
In alle de veertich Iaren, gaf Godt mees[t] haren eesch,
+
Sy en deen arbeydt noch sparen, dan slechs
+
haer broot vergaren,
+
Maer haer herte gheluste nae vleesch.
Den Coninck Achab, en Iesabel onvroet
Storten ontschuldich bloet
Van Gods heylighen goet,
+
Sy wierdt gh'eten van de honden:
Nebucad Nezar zijnde vol hooghen moet,
Godt straft hem met der spoet:
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[...]oock niet en doet.+
[Daer] hy van Godt toe was ghesonden:
[...]en tast, seer vast, na Schrifts vermonden,+
[D'Ar]cke, die ongebonden op den wagen was:+
[Ghed]enckt oock hoe Mannas, en den Coninck Ahas
[Hare] sonen verbranden, Gods Tempel sloot hy toe,+
[...] maeckte t'sijner schanden // Altaren in den landen,
[En h]y roockte sijn Afgoden doe.
[...] de wilde roocken in sijnen tije+
[Te]ghen de Wet en Policije,
[God]t sloech hem met Laserije,+
[En] is totter doot soo ghebleuen:
[Ant]iochus zijnde vol tyrannije,
[...] een groote martelije+
[Hee]ft hy ghedaen, aen die
[M]oeder met haer sonen seuen?
[Op] een dach, men sach, haer nemen t'leuen,+
[M]aer hy quam oock in sneuen, door sijn+
stout bedrijf,
[Go]dt taste hem aen so stijf, maeyen wiessen uyt sijn lijf,+
[Iu]das, Christum vercochte, Herodes door sijn stem,
[D]aer deure dat volck dochte, dat Godt was+
die dat wrochte,
[M]aer de wormen aten hem.+
Prince, wilt doch altijt houden goe wacht+
[D]at ghy door nieuwe cracht+
[G]ods vrome heylighen slacht,

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

1.Reg.15.8

+

2.Reg.6,6
4 Reg.21,3

+

+

2 Reg.21,6

+

2.Par.26.15.

+

2.Par.26.20.

+

2.Mach.7

+

2.Mach.7
2 Mach.7,20

+

+

2.mac.9,9

+

Act.12,22.

+

Mat.7,15
Esa.40,31
+
Phil.2,12. ende 4,5.
+
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Laet u ghehoorsaemheyt soo blijcken,
+
Want alle die des Heeren woordt veracht,
Hoe groot zy sijn macht,
+
Die sullen seer onsacht
+
Ghestraft zijn, alle die daer wijcken,
+
Ghedenckt Loths wijf, wiens lijf, door ommekijcken,
+
Het quam in groot beswijcken, en wiert al een soutsteen,
+
Al was sy me gescheen, uyt Sodoma onree[n]
+
Sy is door't ouertreden, daeromme niet bevrijdt,
+
Blijft op den wegh des vreden, so lange men noemt heden
+
En soo, schickt u nae den tijdt.

+

mat.10,14

+

Heb.10,39
Deu.17 16
+
Gen.19.16
+
gen.19.26.
+
Gen.19.17
+
Deut.5.32
+
rom.12,12.
+
Colos.4,4.
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12

[De Heere sal, in den joncxsten dach]
Nae de wijse: Een eeuwighe vreucht,
+

DE Heere sal, in den joncxsten dach
Alle verborghen saken
Int licht bringhen, nae Schrifts ghewach
En openbarich maken,
+
Elck wordt nae sijn werck gheloont,
Die goede werden ghecroont
+
Daer de quade niet bestaen en moghen:
+
Dus vreest den Heer oprecht,
+
Want hy weet al wat men secht,
+
T'is al ontdeckt voor sijnen ooghen.
De Creatueren, t'zy cleen oft groot,
Hy weet wat sy versieren,
+
Hy is de Heere, t'is voor hem bloot,
+

+

Syr.17.
Mat.6,4.

+

+

2.Cor.5.10

+

Apoc,2.
Syr.1.
+
Psal.135.
+
Heb.4,13.
+

+

Psal.130.
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[Hy pro]eft herten en nieren,+
[En hy] sach al deur den wandt
[Nae] Ezechiels verstandt,
[Doe s]y voor haer Afgoden booghen,+
[Die se]crete Afgoderijen
[Heeft] de Heere al wel ghesien,
[Want] t'is al bloot voor s'Heeren ooghen.+
[T']is voor de Heere bloot en ontdeckt,
[Hy si]et binnen en buyten:
[Hoe s]chalck den Mensche is, en deurtreckt,
[Men] cant hem niet ontsluyten:
[Soo 't] bleeck aen Ananias+
[En s]ijn Wijf, alsoo ick las,
[Sy q]uamen t'samen voort met loghen,
[Ma]er Godt op't selue pas
[Sach] wel wat int herte was,
[Wan]t t'is al bloot voor s'Heeren ooghen.+
[S]ymon Magus, nae Schrifts bedien,+
[Me]rckt hoe hy is ghevaren,
[Hy l]iet den Doop aen hem gheschien,
[Me]t die gheloouich waren:
[Ma]er soo Petrus secht,
[Sijn] herte en was niet oprecht,
[Ma]er ongherechtich was sijn pooghen:
[M]aer Godt hooghe vermaert
[Heu]et haest gheopenbaert,
[Wa]nt t'is al bloot voor s'Heeren ooghen.+
[D]wase waren oock ghesien+
[On]der de wijse eersame,
[Wa]t sal doch de Lampe bedien,
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+

Iere.17.

+

Ezech.8,9

+

Hebr.4,13.

+

Act.5,1.

+

Heb.4,13.
Act.8,19.

+

+

Hebr.4,13.
Matt.25.

+
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Oft oock den blooten name,
Isser gheen olye bereydt,
Oft ghebreeckter t'Bruylofts cleydt,
Hoe sal ons de Heere verhooghen
En wy niet vernieut en zijn,
Maer bedeckt met ijdel schijn,
+
Want t'is al bloot voor s'Heeren ooghen.
+
Al heeft hem Sichem omme ghewent,
En liet hem oock besnijden,
Sijn soecken was den Heere bekent:
T'was om Dyna ten tijden,
In lijden met gheclach
Quamense op den derden dach,
Hem seluen heeft hy soo bedroghen,
Soo gheveynst doch niet en schijnt:
Want al wat den mensche dinckt,
+
Dat is al bloot voor s'Heeren ooghen.
+
En die van Laodicea,
Het hieten rijcke lieden:
Maer soo ick uyt de Schrift versta,
Het hadde niet te bedieden,
Sulck een spreeckwoordt van haer ginck,
Haer en behoefde gheen dinck,
Maer den geest die quam anders vertoog[en]
Sy haddent qualijck ghemaeckt,
Want sy waren blindt en naeckt,
+
Ellendich, bloot voor s'Heeren ooghen.
+
Wat heuet dien vriendt gheprofiteert
Die daer met de ghenooten
Ter Bruyloft quam onghepareert:
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+

Hebr.4,13.
gen.34,24

+

+

Heb.4,13
Apoc.3,15.

+

+

Hebr.4,13.
mat.22,12

+
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[Hy w]as daer uytghestooten,
[Wan]t de Heere wil doch scheen
[De tar]we en t'kaf uyt een,+
[En al]le rancken die verdrooghen,+
[Wil hy], nae Schrifts uytlech,
[Afsn]ijden en werpen wech,
[Wan]t t'is al bloot voor s'Heeren ooghen.+
[O]ns doen is al verloren pijn,
[En] ons loopen ghelijcke:
[Me]n moet van bouen herboren zijn,+
[Oft] wy missen Gods Rijcke:
[Ma]er die op den Heere verwacht+
[Die] ghecrijghen nieuwe cracht,
[Dat] sy als eenen Arent opvloghen:
[Elc]k neme hier op acht,
[En] de traghe niet en slacht,
[Wa]nt t'is al bloot voor s'Heeren ooghen.+
[P]rince, laet ons in dit besluyt
[De]n smallen wegh in treden,+
[De]n ouden Adam trecken uyt,
[Do]oden de aerdtsche leden:+
[En] zijn begeerich elck+
[Na]e de onghevalschte melck+
[Di]e wy uyt Zions borsten soghen,
[En] soeckt Gods Rijcke goet,+
[W]ant al wat den Mensche doet,
[D]at is al bloot voor s'Heeren ooghen.+

+

Matt.13.
Ioan.15.

+

+

Heb.4,13.

+

Ioan.3.

+

Esai.40.

+

heb.4,13.

+

Matth.7.

+

Eph.4,22
Colos.3,1.
+
1.Pet.2,2.
+

+

Mat.6.33

+

Heb.4,13.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Laet ons den Heere louen en prijsen]
Nae de wijse: Christen Broeders laet u leeren.
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+

LAet ons den Heere louen en prijsen,
En verjolijsen, gheestelijck beraen,
Want hy heeft, nae Schrifts uytwijsen,
+
S'vyandts verknijsen, te niete ghedaen,
+
Als een goet Herder ons by ghestaen,
+
Heeft ons ghebrocht op goede weyt,
En heeft oock noch, sonder bedroch, ghesey[t,]
+
T'is al bereyt,
Bewijst my doch ghehoorsaemheyt,
Mijn heerlijcke Majesteyt
+
Sal ick u gheuen, t'eeuwich leuen,
Voor uwen arbeyt.
+
Daerom laet ons tot allen tijden,
De zonde mijden, als een Serpent,
+
Tot in den endt, daer teghen strijden,
Sonder afglijden, van't fundament,
+
T'welck is Christus seer excellent,
Daer Zion schoon op staet ghebout,
+
Die op den steen, groot en cleen, betrout,
En vast aenhout,
In der liefden niet en verflout,
Maer wat dat eeuwich is, aenschout,
+
Tot u vercloecken, wilt dat soecken
Eer dat u berout.
+
Te late ghedaen, en sal ons niet baten,
Als wy verlaten, van den Heere zijn,
Al hadden de dwase Maechden haer vaten
Sy zijn verwaten, uyt Gods Rijcke fijn,
Elck wacht hem van sulck ijdel schijn,
Op dat u alsoo niet en gaet,
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+

Psal.103.

+

Heb.2,14.
Ioan.10.
+
Psal.23,1.
+

+

Mat.22.4

+

1.joan.2,25

+

Syr.21,2.

+

Iob,7.

+

Matt.16.

+

1.Petr.2.

+

Mat.6.33

+

Matt.25.
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[Wan]t die nae hillich, schijn gewillich, staet,
[O lieu]e wat raet?
[Wan]neer Gods Sone delicaet+
[Sal c]omen, om te straffen t'quaet,
[In de] wolcken, alle volcken+
[Gheu]en loon nae daet.+
[El]ck wert geloont, na Paulus schrijuen,+
[Ma]nnen en Wijuen, wie dat het zy,+
[Nae] dat sy hier op Aerden bedrijuen,+
[Dae]r by salt blijuen, verstaet wel my:
[Hoe] sullen die dan wesen vry
[Die] hier altijdt sijn boete spaert,
[End]e volghen, haer verbolghen, aert,+
[Die] boosheyt baert,
[Hoe] sullen die worden beswaert,
[Als] hem de Sone Gods verclaert,+
[Dat] al haer vruchten, tot versuchten+
[Su]llen zijn vergaert.+
Dan sal daer onder de verloren bende,+
[Ee]n groot ellende, eeuwelijck gheschien,
[Da]t loon der zonden sal comen int ende,
[Di]e niet en kende, dat Goddelijck ingien,+
[Di]e en sullen weten waer henen vlien
[Als]se de Heere opweckt hier naer,+
[Su]llense vluchten, met versuchten, swaer,+
[Ni]et weten waer,+
[Lo]opende tot die berghen daer,+
[En] werdt oock gheen vrede voor haer,
[M]aer onghenade, ouer de quade,+
[S]egt Paulus claer.

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

2.Thes.1,8

+

Apoc.1,7.
2.Cor.5.10
+
Ier.17,10.
+
Rom.2,6.
+
Apoc.2,23
+

+

Syr.5.

+

Ioan.3.26
Osee,10.8.
+
Luc.23,29
+
mat.25,47
+

+

2.thes.1,8.

+

joan.5,28.
Luc.23,29
+
Apoc.6,16
+
Osee,10.8.
+

+

Rom.2.
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Daerom laet ons wel sorghe draghen,
Dat sulck beclaghen, ons niet en comt a[n]
Dat wy den Heere moghen behaghen,
Die was gheslaghen, voor Wijf en M[an]
Om ons te helpen uyt den eeuwighen b[an]
+
Daer wy al in laghen gheuaen,
Heeft hy verduldich, t'menichuuldich, sl[aen]
+
Al onderstaen,
+
Hy en is ons niet voorby ghegaen,
Maer als eenen Samaritaen
Al onse wonden, zijn verbonden,
Dat heeft hy ghedaen.
+
Prince, dat elck ouerdochte
Wat Christus wrochte, door sijn liefde gr[oot]
+
Dat verloren was, hy sochte,
+
Als hy ons cochte, met sijnen bloede roo[t]
En heeft betaelt met sijn lijden en doot,
+
En heeft alsoo s'Duyuels ghewelt
Met groot ootmoet, onder den voet ge[velt]
Als een vroom Helt,
Alsoo ons Paulus vermelt,
+
Die al onse zonden quijt schelt,
Tot onser vrame, sijnen Name
Altijdt lof vertelt.
+

+

2.Cor.5,9.

+

Rom.8,14

+

Matt.27.
Luce.8.33.

+

+

joan.10,11

+

Luce,15.4.
1.Cor.6.20

+

+

Heb.2,14.

+

Psal.103.

Schickt u nae den tijdt. Rom.1[2]

[Lof Godt seer goet eeuwighen vrede[n] Vo[rst]
Nae de wijse: Och Godt aenhoort mijnen droeuighen sanck.
+

LOf Godt seer goet eeuwighen vrede[n] Vo[rst]
Die ons met cost
Hier daghelijcx comt spijsen,
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Esai.9,5.
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[Die e]lck te drincken gheeft nae sijnen dorst,+
[Hebt] ons verlost
[Wt] des vyandts verknijsen,+
[Wa]nt ghy stondt my, dit segghe ick vry,
[Tot] der doot by, dies moeten wy
[V al]tijdt louen en prijsen.+
[L]ouen moeten wy desen Godt expeert,
[Hy i]st wel weert
[Voo]r al sijn gauen goedich,+
[En] maeckt dat hem elcken mensche geneert,
[Wa]t elck begheert
[Da]t gheeft hy seer vrijmoedich,
[Di]es u daer of, moet wesen lof,
[Da]t ghy soo grof, aen slijck en stof+
[Be]wijst u goetheyt ouervloedich.
[O]uervloedich Godt wijsheyt by hen heeft+
[W]ien hyse gheeft
[E]n salt niemandt verwijten,
[M]aer heeft hen lief, die voor voor sijnen name beeft+
[S]ijn woordt aencleeft,
[D]aer in haer tijdt verslijten,
[D]ie s'Heeren ghelt, dickmaels voortelt,+
[S]trijdt en ghewelt, aen een vroom Helt
[O]nder de voeten smijten.+
Smijt onder voet, victorieus verwint,+
[E]n zijt ghesint
[N]ae uwen Vader reene,
[D]ie hem liefheeft, wort ooc van hem bemint
[D]atment bekint
[A]en sijn goetheyt niet cleene:
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1.Pet.5,7.

+

Heb.2,14.

+

Ps.103,2.

+

Iac.1,17.

+

Gen.18.27

+

Iac.1,5.

+

Esai.66,2.

+

mat.25.20

+

Mich.5,13
1.joan.5,4

+
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+

Want hy woont meest, met sijnen Ghees[t]
In dit foreest, by die hem vreest,
+
Sijn waerheyt soecken te verbreene.
+
De waerheyt goet, doet hier op Aerd[en] con[t]
+
En wilt u pont
+
In d'aerde niet begrauen,
Op dat wy moghen int ghelooue ghesont
+
Met eenen mont
+
Godt dancken van sijn gauen,
Dat hy voorsien, heeft bouen dien,
Van sulcke lien, die t'allen tien
+
In den oogst wercken en slauen.
+
Slauen wilt ons noch senden Godt mi[n]joo[t]
Den oogst is groot,
+
De arbeyders zijn weynich,
+
Dus sendt hier uwen heyligen Geest devo[ot]
Die ons dat broot
Gheeft van den Hemel reynich,
Op dat elck let, mach worden bet,
Met goet opset, blijft onbesmet
Van der zonden vileynich.
+
Vileynich boos, doot was ick lange t[ijt]
Gheworden quijt
Dat ghy my hadt ghegheuen,
+
Mijn goet verquist, tot mijn selfs onpro[fijt]
+
Deur s'Duyuels nijt
+
Vervreemdt van t'eeuwich leuen:
+
Die't al vermocht, heeft my ghecocht,
Daer nae ghebrocht, in de Bruyloft,
Daer vreucht, in deucht, groot wort bedreu[en]
+
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1.Pet.2.9.
Mal.3,17
+
Esa.66,2.
+
mat.28,19
+
Luc.19.20
+
mat.25,25
+

+

Rom.16,6
Phil.2,2.

+

+

Luce.10.2.
Mat.9.38

+

+

Actor.2,4.
Ioan.7,3

+

+

Ephes.2,1

+

Luce,15.
Sap.2,24.
+
Eph.4,18.
+
1.Cor.6.20
+
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[Be]drijuen vreucht, laet ons met goet accoort
[In G]odes woort,
[Dat] nemmermeer verlaten,
[Op d]ie daer puer, duer de nieuwe herboort+
[Ma]ch comen voort
[Veel] vruchten, bouen maten+
[Laet] lichten claer, int openbaer,
[Op] dat door haer, mach uwen Vaer+
[Ghe]presen zijn van die u haten.
[H]aten laet ons de boosheyt vol dangier,
[En] haer bestier
[Mo]eten wy laten varen:
[Al m]aken sy dickmael seer groot ghetier,
[Tre]cktse uyt dat vyer,+
[Wa]er ghyse cont vergaren,
[On]tleent haer wat, van haren schat,
[Da]t ghy een vat, in Zions stat,+
[Cr]ijght van de Egyptenaren.
Want Godt die wil dat men winninghe doet,+
[M]et al sijn goet
[D]at hy gheeft sonder sparen:
[W]ant haestelijck sal hy comen met der spoet,
[D]en stouten moet
[D]ie sal hy oock beswaren,+
[O]ock spreken slecht, ghy schalcken knecht,
[W]ist ghy mijn recht, alsoo ghy secht,
[D]at ick een man was om te vervaren.
Hoe hebt ghy t'gelt, dat ic u gaf voorwaer
[I]n d'aerde swaer
[V]erborghen sonder schromen,
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+

1.Pet.1,23

+

Mat.7,18

+

Mat.5,16

+

Iud.1,23.

+

Exod.11,2

+

mat.24.45 ende 25,20

+

Luce,1.22.
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Ghy hadt met recht soo veel int openbaer
Den wisselaer
Ghegheuen, als den vromen,
Onwijs beraen, dat niet ghedaen,
Soo moest hy saen, seer belaen,
Ontfaen, dat eeuwich verdomen.
+
Den goeden knecht, die recht hielt sijn verbondt
En met een pondt
Thien pondt winninghe dede,
+
Om dat hy hem daer in ghetrouwe vondt,
Stelde hem terstondt
Ouer thien schoone steden:
Want wie daer heeft, men hem noch gheeft
Op dat hy leeft, en niet en sneeft,
Want hy gaet in s'Heeren vrede.
Vredelijck Godt, Prince van grooter macht,
Doch niet veracht
Ons arme Creatueren,
+
Maer wilt ons altijt geuen nieuwe cracht,
Bestelt toe wacht
+
Altijdt op Zions mueren,
+
Op dat den Godt, der Weerelt sot,
Met al sijn rot, niet en bespot
+
Zion, die hy soeckt te verschueren.

+

mat.28.29

+

Luc.19.16.

+

Esai.40.

+

Esai.62,6
2.Cor.4,4

+

+

Eph.6,13.

+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.
+

2.Cor.10,4

+

[Vrienden expeert // aenveert // Gods harnasch meest]
+

1/Pet.5,8.

+

Nae de wijse: O Vlaenderlandt, edel landouwe soet.
+

Ephes.5,9

+

VRienden expeert // aenveert // Gods harnasch meest,
Al wat u deert // afweert // met tzweerdt des geest,

+

+

1.Thes.5,5
Colos.3,15

+
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[Want] veel tempeest, comt onbedacht,
[Voor] die Godt vreest, moet houden wacht,
[Op d]at den nacht // met macht // niet en verwint,+
[Zijt s]oo ghesint // bemint // uyt al u cracht, eendracht,+
[Wat] ghy begint.+
†
[T]ot een lichaem // eersaem // als leden fijn+
[Dat] wy den Naem // bequaem // dragende zijn,+
[Tot w]elck termijn // oock met der daet,+
[Wan]t ijdel schijn // dat is seer quaet,+
[Wan]t gheenen smaet // bestaet // voor Godt+
minjoot,+
[Vrie]nden deuoot // wilt groot // achten Gods+
raet // om baet,+
[Tot] in de doot.+
[W]ant Godt en siet // doch niet // aen den+
persoon,+
[W]at hy gebiet // met vliet // moeten wy schoon+
[Ho]uden ydoon // tot in den ent,+
[St]aet nae de croon // in s'Hemels tent,+
[W]ant dat Serpent // afwent // maeckt groot
[Vr]ienden gaet voort // int woort // vreest+
gheen ellent // bekent+
‡
[D]e waerheyt bloot.
Hoort de waerheyt // en schept // de geesten+
[D]ie daer verleyt // †of weyt, de schapen wel+
[M]et goet opstel // dat Woordt vast hout,+
[I]n Israel, timmert en bout,
[W]ant men aenschout // die stout // hoe dat sy staen,
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1.cor.12.12
Hebr.3.6.
+
Rom.5.2
†
Phil.4.7.
+
Syr.15.24
+
Sap.1.21.
+
Luce.12.2.
+
Syr.35.10
+
Act.10.34.
+
1.Pet.1.17
+
Deu.10.17
+
Phil.1.27.
+
1 Tim.6.12
+
1 Tim.1.18
+
Gen.3.4.
+
2.Cor.11.5
+
Sap.2.24.
+
joan.10.27
+
3.reg.13.18
+
3.reg.13.18
‡
Ioan.8.47
+
1.Cor.3.10
†
mat.9.37
+
Ephe.2.21
+
Prou.5.13 ende 15.10 ende
28.1.
+
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+

Alle t'vermaen // afslaen // moetwillich stout sulck sout
Dient uyt ghedaen.
+
Want veel oncruyt // comt uyt // aen elcken cant,
+
D'welc met virtuyt // nu spruyt // in onverstant,
+
Daer deur den bant, des vreden breeckt,
+
Seer abundant, men teghen spreeckt,
+
Weest niet verschrickt // maer schickt // u nae
+
den tijt,
Mannelijck strijt // u quijt // dat † quaet oock
+
wreeckt // en leeckt
+
Niet waer ghy zijt.
+
Soeckt Zions eer // doch seer // waer dat
+
ghy meucht,
+
Dat door haer leer // noch meer // worden beweucht
+
Bewijst u deucht, uyt liefden puer,
+
Arbeydt met vreucht, t'is nu de uer:
+
Wt de Schriftuer // wilt huer // toonen den
+
schat,
+
Op dat sy plat // den pat // sonder besmuer, gaen duer,
+
In Zions stadt.
Prins als een maecht // verdraecht // wijs int publijck,
+
Wat God behaecht // nae jaecht // seer autentijck
+
Op dat Gods Rijck, in dat verbont,
+
Sonder afwijck, blijft vast ghegront,
+
Op dat haer pont // ghesont // maeckt die zijn kranck,
+
Dat dan lofsanc // vol danc // met eenen mont, terstont
+
Crijghe voortganck.
‡

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.
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+

Sap.3.3.11
mat.5,13
+
mat.13,25
+
2.Cor.10.5
+
Col.3,14.
+
Tit.1,9.
+
2.thes.2,2
+
rom.12,11.
†
2,cor.10.6
+
Apoc.2,26
+
Phil.1,27.
+
1.Cor.7,17
+
Mat.5,10
+
4.esd.2,21
+
Luce,10.1.
+
4.Esd.7.8.
+
Luc.13,22
+
Mat.25.2
+
Eph.4,22
+
mat.16,18 ende 24,13
‡

+

1.tim.3,14
mat.25,20
+
1.cor.11,29
+
rom.12,16
+
1.Cor.1,6.
+
Rom.15,6
+
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[Borghers Ierusalems vermaert]
Op de wijse: Gheeft my te drincken nae mijnen durst.
BOrghers Ierusalems vermaert+
Wilt altijdt bidden ende waken,+
Zijt mannelijck, uwe Stadt bewaert
Datter gheen dieuen in en gheraken,+
Die daer verderuen, branden en blaken,+
Wilt u opmaken, vliedt sulck dangier:
O Heere, nae u ist dat wy haken,+
Helpt ons uytblusschen dat quade vier.
Als desen brandt begonste eerst,
Hy wierdt door een cleen vyer ontsteken,+
Door't werck van eenen stouten gheest,
Als Nabuzaradan vol boose treken,
Die in Ierusalem quam ghestreken,+
Hy dede breken, de mueren sterck,
Daer by mach desen wel zijn gheleken,
Hy soeckt te doene dat selue werck.
Dat werck dat Satan heeft ghesocht,
Dat was om Eua te verleyden,+
Die Christus met sijn bloet heeft ghecocht,
Soo ons Petrus gaet verbreyden,
Daerom gaet Satan netten spreyden,
En stricken leyden, aen Zion tem,+
Maer en laet ons van Christum niet scheyden,
Hy heeft dat eeuwich leuen by hem.
Och Heere, aenhoort Zions clagen groot,
Veel Borghers staen elckander teghen,+
Veel zielen worden verslaghen doot,
In der vreden-stadt is twist bedeghen,
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+

Apoc.7,9.
Luce.18.2.

+

+

joan.10,10
Iere.23,16

+

+

Iac.3,5.

+

Syr.28.20

+

4.Reg.25,10.

+

2.Cor.11,5

+

1.Pet.1.19

+

Ioan.6.68
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+

De Helden zijn den schildt afghesleghen,
Hebben vercreghen des doodts fenijn,
Kiesen haer seluen duyster weghen,
+
Als dwalende schapen in de woestijn.
Menich slecht schaepken wordter verruckt
Die int ghelooue schipbrekinghe lijden,
+
Daer door wordt Zion seere verdruckt,
+
Dat uyt haer seluen Mannen uytglijden
Die daer verkeerde leere belijden:
Wilt sulcke mijden, nae Schrifts vermaen,
+
Daer sullen in de laetste tijden
Seer veel valsche Propheten opstaen.
+
Valsche Propheten comen nu voort
Onder de Menschen kinderen teere,
Maken verstooringhe en discoort,
Versaken de heylsame leere:
Ontfermt u ouer Zion, O Heere,
+
Datse in haer leere, blijft ongheschent:
Vrienden ick dit van u begheere,
+
Blijft vast op Zions fundament.
+
Want veel draeywinden int Aerdtsche dal
+
Sullen dat huys menichmael bewaeyen,
Valsche Propheten, sonder ghetal,
+
Die de waerheyt in leughens verdraeyen:
+
Maer laet ons altijt op den Gheest zaeyen,
Wy sullen maeyen, des leuens vrucht,
Laet u met Menschen vernuft niet paeyen,
Dat ghy hier naemaels niet en versucht.
+
O Heere, ontfermt u ouer Zioen,
+
Bestelt haer wachters op de mueren,

+

Syr.21.14

+

2.Reg.1.21

+

2.Cor.11.5
1.tim.1.19.

+

+

Act.20.30.

+

1.Tim.4.1.

+

2.Tim.4.3

+

1.Cor.3.12
Eph.4,14.
+
Mat.11.7
+

+

Luce,7.24.
Gal.6.10.

+

+

Psal.51.
Esai.62.6.

+
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Die daer altijdt goey wachte hoen,+
Blasen trompet tot aller uren,
Datter gheen Dieren, valsch int labueren,+
Meer en verschueren, uwe rancxkens teer,+
O Heere, laet ons troost ghebueren,
Ghy cont ons helpen, en niemandt meer.+
Ghy waert die Israel bystont+
Als haer de slanghen hadden ghebeten,
O Heere, maecktse nu oock ghesont,+
Die daer ghewont, zijn kranck en versleten:
O Heer, en wiltse doch niet vergheten
Die daer onweten, dwalen swaer,
Dat sy gheen Verckens draf en eten,+
Maer wedercomen de waerheyt naer.
Princelijck Godt, eeuwich regent,+
Helpt Zion dat veldt behouwen,+
Ons oock ghetrouwe arbeyders sent,+
Die altijdt timmeren end' bouwen
Aen Zion schoon, O vrienden vol trouwen,+
Wilt vlijtich schouwen, alle dwalich schijn,+
Blijft by de waerheyt sonder verflouwen,
Soo sult ghy hier naer salich zijn.

+

Ezech.3,8.

+

Esai.52,8.
Ps.80,13.

+

+

Cant.2,15
Nu.21,8.

+

+

2.cor.11,29

+

Luc.15,16.

+

Apoc.1,5.
2.Cor.2.16
+
Luce,10.1.
+

+

Apoc.3,11.
mat.24,13

+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Vrienden wilt onderscheyden]
Op de wijse: Sinte Remeus wilt hier me gaen, tot aen de lange smalle
brugge.
VRienden wilt onderscheyden
T'licht uyt de duysternis,
En wilt u soo bereyden
Nae Gods woorden ghewis:
Want menich valsche Prophete fris+
+

Mat.7,15
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Opghestaen is,
+
En laet u niet verleyden
Van den Antichris.
Maer neemt doch een exempel
Wat Israel seyt voorwaer,
+
Hier is des Heeren Tempel,
Des Heeren Tempel is daer,
En volghden soo haer Afgoden naer,
Menschen-jocken swaer,
Niet sonder vlecke oft rempel,
Maer seer onclaer.
+
Sy vergaten Godt haer Vader,
Haer Hooft en Capiteyn,
Die haer gaf allegader
Schoon water uyt harde steyn:
En groeven haer stinckende putten gemeyn
Sonder water reyn,
+
En verlieten de Fonteyn-ader,
T'welck is Godt alleyn.
+
Sy hebben haer begheuen
In de zeden der Heydenen bot,
Den Propheet heeft gheschreuen
+
Elcke stadt hadde sijn Godt,
+
En ouertraden soo Gods ghebot,
Maer wierden bespot,
Als sot, uyt t'landt ghedreuen,
Kiest een beter lot.
+
Maer Adams boos' natuere
Is altijdt tot quaet ghesint,
Anders dan de Schriftuere
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+

1.Ioan.2,18.

+

Iere.7,4.

+

Gen.17,13

+

Iere.2,10.

+

Iere.2,25.

+

Iere.2,25.
Iere.11,13.

+

+

Gen.6,5.
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[S]oo menichmael ontbint:
[M]aer wie dat quade vleesch verwint
[W]orden als een kint,+
[G]aen in ter rechter deure,+
[H]et eeuwich leuen vint.+
Maer desen wegh te gane+
[I]s menich herte te hooch,
[B]lijven int duyster stane,
[T]ot licht en is gheen pooch:
[W]ant dat Serpent dat Eua bedrooch,+
[E]n leughens looch,
[D]at is noch op de bane+
[M]et veel schoon vertooch.
Maer het sal haer wel ghelucken,+
[D]ie doen, soo Paulus seyt,
[M]aer vleesch hier t'onderdrucken
[I]n Gods ghehoorsaemheyt,
[E]n versiert staen met haer bruylofts cleyt,+
[A]ls den Heere scheyt
[D]e Schapen uyt de Bucken+
[D]oor sijn Majesteyt.
Dat ghy sonder verstooren
[S]ult hooren sijn stemme soet:
[C]omt hier mijn uytvercoren,+
[B]esit mijn Rijcke goet:
[M]aer dan sal hy dat quade ghebroet
[I]n den helschen gloet+
[S]mijten met grammighen tooren+
[O]nder sijn voet.+
Vrienden laet ons mercken,+
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+

Ioan.3,3.
Ioan.10,2
+
Mat.7,14
+
4.Esd.7,7
+

+

Gen.3,7.

+

Ephes.2,2

+

Colos.3,5.

+

Luc.12,35.

+

mat.25,32

+

mat.25,34

+

2.Thes.1,9
Psal.110,1
+
Act.2,34.
+
Mat.7.14
+
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En gaen door desen wegh smal,
Dat wy tot ons verstercken
+
Doch wesen van't vrome ghetal:
Want Christus sal comen met groot gescha[l]
Hier int Aerdtsche dal,
+
Elck loon nae sijne wercken
+
Dan ontfanghen sal.
+
Die dan wil gaen int leuen
Om eeuwich salich te zijn,
Moeten haer hier begheuen
In de weghen des Heeren diuijn,
Die werden alsdan bevrijdt van pijn,
Die den Medecijn,
Fijn, soecken hier beneuen
Sonder veynsden schijn.
Op dat onse voyage
+
Met coragie, worde volent,
Hier doende, ons pelgrimagie,
Om gagie, in s'Hemels tent,
Hier reysende door dees weerelt blent,
Doch ongheschent:
+
Want in dees wilde bosschagie
+
Is menich boos Serpent.
+
Serpenten ende Slanghen
Vonden oock Israel,
Die haer niet om verstranghen
Brochten in s'doodts ghequel,
Om datse den Heer deur boos opstel
Waren rebel:
+
Maer die den Heere aenhanghen

+

Apoc.7,9.

+

Syr.17.
2.Cor.5,10
+
4.Esd.7,7
+

+

2.Tim.4.7

+

Deut.13,1
Gen.23.16
+
Nu.21,6.
+

+

2.Cor.6.17
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[D]ie bewaert hy wel.+
Och vriendekens ghetrouwe,+
[V]reest Godt tot allen tien,
[G]hy sult verdriet noch rouwe,
[N]och gheen benouwe, lien:
[M]aer die weer nae Egypten vlien,+
[H]aer sal druck gheschien:
Maer ghedenckt Loths huysvrouwe,+
En wilt niet omme sien.+
Maer als ghetrouwe knechten+
[L]aet ons houden goe wacht,
Dat Gods ghebodt en rechten+
By ons is hooghe gheacht:
Maer die verblindt zijn van de nacht,+
Vallen in de gracht:
Godt die sal teghen hen vechten+
Met sijn zweerdt onsacht.
Prince, laet ons uyt minnen+
Verwinnen de Weerelt groot,
Met die vernieut van binnen,
Bekinnen, de waerheyt bloot,+
Dat wy, doch vry, wesen ter noot
Van de tweede doot:+
Godt die beware u sinnen+
In Christo minjoot.

+

1.Pet.5,7.
Syr.1,13.

+

+

2.Tim.4.10

+

Luc.17.32.
Genes.19.
+
Luc.12,37
+

+

Syr.35,10

+

mat.15,14

+

Apoc.2,16

+

1.Ioan.5,4

+

Ioan.8,32

+

Apoc.20,6
Phil.4,7.

+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Als wy Gods leer, gheloouen en wel verstaen]
Op de wijse van den eersten Psalm: Die niet en gaet, in der, etc.
ALs wy Gods leer, gheloouen en wel+
verstaen,
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+

So vinden wy seer, wel hoe't hier na sal gaen
Als Christus net, na Mattheus verbreyden,
+
De Schapen vet, uyt de bocken sal scheyden
+
En ter rechter handt, sullen sy zijn ghestelt[,]
+
Maer in den brandt, werden de qua gequelt
+
De goede weyt, wort in schuere vergaer[t]
+
Alsoo Christus seyt, om eeuwich te zijn be+
waert,
+
Maer hy sal dat kaf, met den vyere verbrand[en]
+
Dan wert Godt straf, op alle sijn vyanden[,]
+
Die hier nu Gods recht, weten en niet en do[en]
+
Hy sal dien knecht, stijf slaen sonder ophoen[.]
+
De visschen goet, werden int vat gedae[n]
+
Maer dat quaet gebroet, dat sal buyten verga[en]
+
En worden vertsaecht, die nu zijn hooch gepres[en]
+
Godt en behaecht, gheensins een Godloos
wesen:
+
Maer die recht doen leert, die comt tot gena
+
In tijdts uyt keert, met Lot uyt Sodoma[.]
+
Want Godt die weet, den Godtsalighen
bekent,
+
Met goet bescheet, te bewaren voor torment[:]
+
Maer dat quaet geclach, dat sal hy oock bewar[en]
+
Tot den laetsten dach, om eeuwich te beswaren,
Want hy sal gewis, vergaderen t'oncruyt[,]
+
En alle erghernis, die sal hy werpen uyt.
+
Gods kinderen fijn, sullen seer volstandich sta[en]
Voor die haer pijn, en druck hebben aengeda[en]
En haer seer bespot, in woorden en met werck[en]
Want haren Godt, die salse dan soo stercken[,]
+

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

2.Thes.1,7
mat.15,32
+
Esa.40,11
+
Eze.34,23
+
mat.25,33
+
Apo.14,11
+
2.thes.1,9.
+
Mat.3,12
+
1.thes.1,10
+
Mat.3,12
+
Rom.1,18
+
Luce.12.4.
+
Iac.4.17.
+
mat.13,48
+
Luc.16,15.
+
Psal.5,5.
+

+

Syr.17,23
Gen.19.
+
2.pet.2,9
+

+

Gen.19.16
Syr.18,27
+
2.Pet.2,9
+

+

mat.13,40
Sap.5,1. ende tnt 3.

+
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[S]y sullense ras, heeft Malachias beleen,+
[Al]s stof en as, onder haer voeten treen.
Deur angst en noot, sprekende seer bevlect+
[G]hy bergen groot, valt op ons en ons bedect+
[O]p dat wy niet en sien dat aensicht des Heeren:+
[W]ant waer sy vlien, ten wert niet dan verseeren+
[D]an sullen sy staen, seer jammerlijck belaen+
Om loon t'ontfaen, nae elck heeft ghedaen.+
Maer Esdras coen, die sach op den bergh+
eerbaer+
[A]l van Syoen, een ontallijcke schaer,+
[D]ie al seer schoon, ter Weerelt hier beneden,+
[C]hristus Gods soon, voor den menschen beleden+
[D]en sterffelijcken aert, hebben sy af geleyt,+
[H]aer wert bewaert, een croone in eeuwichz.+
Gods toorn fel, sal noch zijn geopenbaert+
[V]an den Hemel, soo Paulus verclaert,+
[O]uer die meest, Goddeloosheyt bedrijuen,+
[O]p die sal eerst, Gods grammen tooren blijuen:+
[W]ant in Gods oordeel, dan wert nae mijn+
ghevoel,
Den quaden deel, in den vyerighen poel.+
Gods bruyt bemint, van God selue gebaert+
Die altijt gesint, is nae haer s'Vaders aert,+
[S]y en sullen hier naer, weenen, suchten noch+
claghen,
Want Godt t'is waer, sal haer tranen afvagen+
En wesen dienstbaer, die ouerwint int licht,+
Wert eenen pilaer, in Gods tempel gesticht.+
De maechden dwaes, wz heuet haer gebaet
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Malac.4.

+

Esaie,3.8.
Esaie.10.8.
+
Luc.22.29
+
Apoc.6.6.
+
2.Cor.5.10
+
Rom.2.6.
+
Iere.17.10
+
4.esd.2.42
+
Apoc.7.9.
+
Apoc.14.1
+
mat.10.32
+
Luce,12.8.
+
Sap.5.17.
+
Rom.1.18.
+
Habac.2.4
+
2.pet.2.10
+
2.Thes.1.8
+
mat.25.31.
+

+

Apoc.21.8.
Apoc.21.5.
+
Iac.1.19.
+
Ephes.2.6
+

+

1.Thes.4.1
Esai.23.8.
+
Luce,12.
+
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+

Dat sy eylaes, die lampen hebben ghehadt
Als s'Bruydegoms gheluyt, tot haer heef[t] ghesproken,
De lampe ginck uyt, olye heeft haer gebrok[en]
Soo zijnse ghegaen, om olye sonder respijt,
Te laet ghedaen, comt weynich tot profijt
De Maeghden wijs, hebben haer bet bestiert,
+
Sy creghen den prijs, met haer lampen verciert[,]
Als den Bruydegom quam, zijnse met he[m] ghetreden,
+
En volgen dat Lam, om eeuwich te zijne [in] vreden[,]
En rusten oock al, van haren arbeydt moe[,]
+
Voor dat dwaes getal, slootmen de deure toe
+
De vrientschap cleen, van dese weerelt so[t]
Die is onreen, een vyantschap tegen Godt:
+
Wie des weerelts vrient, wil wesen sonde[r] duchten,
+
En haer so dient, sullen hier nae versuchten[,]
+
Want Paulus bewees, met woorden onverdraeyt,
+
Die daer zaeyt op't vlees, dat hy't verderuen maeyt.
+
Maer die op den geest, zaeyen soo Schrif[t] bediet[,]
Die sullen feest, maeyen sonder verdriet,
+
Maer die in Mammons schat, hier hebbe[n] haer behaghen,
+
En nae Gods stadt, niet en soecken noc[h] +vraghen,
Die werden bastaert, end' en deelen niet me[t] hem[,]
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Mat.25.8

+

mat.25,10

+

Apoc.14,4

+

mat.25,10
Iac.4,4.

+

+

Ioan.2,15
joan.15,19
+
Gal.6,10.
+
Rom.2,6.
+
Gal.6,10.
+

+

mat.6,24.
Luce,16.13
+
Apoc.21,2 ende 27.
+
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[M]aer worden vergaert, buyten Ierusalem.
Princelijck helt, ghy sult alle hoogen moet+
[E]nde ghewelt, noch werpen onder voet,+
[M]aer die hem verneert, voor uwen Name+
beuen,
[W]erden gecrooneert, gaen uyt den doot int leven,+
[W]ant wie ouerwint, crijcht loon in sijnen+
schoot,
[M]aer vleeschelijck gesint, seyt Paulus, is de doot.+

+

Apoc.1,5.
Esai.2,11.
+
2.Thes.1,8
+

+

Ioan.5.24
Apoc.2.

+

+

Rom.8,6.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Maechdelijck pilaer // eerbaer.
GHy Christen schaer // eerbaer,+
Neemt uwen roep claer // wel waer,
[O]m verblijen hier naer // aldaer
[G]heen scheyden en werdt meer:
[A]ls rechte Israelijten,
[V]olghende Christus leer,
[L]aet ons beloften quijten,
[D]at wy vaten ter eer+
[O]orbaer tot elcken Keer
[W]esen van den Huysheer,
[D]at deur goet ghereucht // beweucht
[D]en blinden met vreucht // tot deucht,
[E]n op dat ghy meucht // vol jeucht
[W]assen in Christo seer.
Wast nu ter tijt // met vlijt+
[A]ls rancken wijt // int crijt
[O]p dat ghy zijt // bevrijt
[V]an Gods toorn vertsaecht,+

+

Ephes.4.

+

2.tim.2,21

+

Ioan.15,5

+

Rom.1,18.
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Die hem sal openbaren
Soo Paulus ghewaeght,
Op alle boose scharen
Die nae Godt niet en vraeght,
T'sal noch worden beclaeght:
Wie in hem gheen vrucht en draeght,
Sal hy nae Schrifts bedien // afsnien,
Dus wilt wel in tien // toesien,
+
End' de boosheyt vlien // verbien
Sal hy, die Godt behaeght.
De boosheyt quaet // weerstaet
Niet met den praet // maer daet
+
Met goeden raet // nae gaet
Christum den Herder fijn,
Die ons heeft ghenesen
+
Met olye, en met wijn,
End' veel liefde bewesen,
Als onsen Medecijn,
Hy droech al ons ghepijn:
Deur sijn woorden deuijn
+
Ghenas nae Schrifts vertel // seer snel,
Israel // oock wel
+
Van der slanghen fel // t'ghequel
Was doodelijck fenijn.
T'fenijn seer bloot // was groot,
Dat der slanghen hoot // uytschoot,
+
Maer deur Christus doot // minjoot,
Is dat tot niet ghebracht:
Satan die heeft verloren
Sijn gheweldighe macht,
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Syr.21,3.

+

Ioan.10,4

+

Luc.10,34

+

Sap.16.12

+

Num.21.

+

Hebr.2,14
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[D]aerom is hy vol toorn,
[So]eckende dach ende nacht:
[La]et ons houden goe wacht,
[He]t uytvercoren gheslacht+
[G]aet hy met behent // ontrent,
[Al]s een Leeu bekent // die schent,
[O]p dat hy verblent // afwent,
[V]an Godt hooghe gheacht.
Gaet onghestoort // doch voort
[D]oor die enghe poort // soo't behoort,+
[E]n maeckt gheen discoort // int woort,
[A]ls eerlijcke leen:+
[E]n wilt niet teghenstrijden
[G]helijck de Phariseen,
[D]ie den Heere benijden,
[E]n verstootten sijn reen,
[D]at was meest dat sy deen:
[W]ant sy waren van beneen,+
[E]n hebben den Heylant // vailjant,+
[A]en een cruys ghespant // met schant,+
En dien hy sant // int lant,+
Die hebben sy oock bestreen.+
Satan bevecht, Gods knecht,+
Die nu t'onrecht, aflecht,+
Soo ons Iob seght // die slecht
Godt vreesde en sijn ghebodt:
Sijn wijf die hem wel kende,+
Die heeft hem oock bespot,
En sprack in sijn ellende,+
Blijft ghy noch vast by Godt:
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+

1.Pet.2.9. ende 5. int 8.

+

Mat.7,13

+

Mat.18,7

+

Ioan.8,23
joan.19.22
+
mat.27.33
+
mat.10.25
+
Luc.23,32.
+
Act.13,50.
+
Iob,2.9.7.
+

+

Iob,2.9.

+

mat.10,36
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Iob die antwoorde tot
Haer: ghy spreeckt als Wijven sot:
Want hebben wy dat goet, seer vroet,
Met ouervloet, men moet
Oock teghenspoet, onsoet
Ontfanghen voor ons lot.
Prince vermaert, t'welvaert,
+
Met goet regaert, bewaert,
Want onsen aert, beswaert
De Ziele menichfout,
In dit leuen dangierich
Wel vast op Godt betrout,
Op dat de liefde vyerich
Nemmermeer en verflout:
En wordt nemmermeer stout,
Al wordt ghy hier benout
+
Met veel boos, verknijs, afgrijs,
Soeckt met auijs, seer wijs,
Int Paradijs, u spijs,
+
Van dat leuende hout.

+

1.tim.6,20

+

Iob.7.2.

+

Apoc.22,2

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Maximiliaen, van Bossu.
+

ICk ben bedroeft in mijn ghemoet,
O Heere, wilt my verblijden,
+
Mijn vleesch dat is soo traech tot goet,
+
Maer ras in teghen-strijden,
+
Dat quaet dat wort van ons wel gewrocht
Maer eerst en ist niet ouerdocht
Dat wy daeromme souden lijden.
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+

4.Es.12,5.

+

Galat.5.
Sap.9,15.
+
4.esd.7,56
+
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Als Adam int Paradijs was ghestelt,+
[H]y heeft hem tot zonde begheuen,+
[H]y en is, soo de Schriftuere vermelt,+
[I]n sijn scheppinghe niet ghebleuen+
[G]estoruen, verdoruen, noch heeft hy gemaeckt+
[E]ylacen, hem seluen van deuchden heel naect,
[E]n vervreemdt van't eeuwich leuen.+
Och Adam, wat hebt ghy ghewrocht+
[I]nt Paradijs sonder deuchten,+
[G]hy heb u in de doot ghebrocht,+
[E]n ons int' selue versuchten:+
[W]at batet ons, dat ons is bereyt
[E]enen tijdt der onsterffelijckheyt,+
[A]ls wy brenghen doode vruchten.
Dat boose saeyken dat is ghesaeyt,
En int herte der Menschen ghecreghen,+
Daer deur, die natuer, gants is verdraeyt,
En tot alle boosheyt gheneghen,+
Dat quade wast, en dat stoute groeyt,+
Van vele worden niet uytgheroeyt,
Maer sy latent ouerweghen.+
Wy zijn met den seluen aert beswaert,
Och Heere, ick moet u claghen,+
En maeckt my doch gheenen bastaert,+
Helpt my mijn swackheyt draghen,+
Vergheeft my, o Heere, mijn zonden boos,+
Door dijne ghenade grondeloos,
Op dat ick u mach behaghen.
Want sonder u en vermach ick niet,+
O Heere, wilt my ontfarmen,+

+

4.Esd.3.5
Genes.2.8.
+
4.esd.7.11
+
4.Esd.3.7.
+
Osee,6.12.
+

+

Rom.5.12
1.cor.15.21
+
Gen.3.10
+
4.esd.7.48
+
Rom.5.12
+

+

4.esd.7.48

+

4.esd.4.30.

+

Gen.6.5.
Ezec.7.10

+

+

4.Esd.16.77.

+

Rom.7.18
Hebr.12.8.
+
Rom.8.26
+
Manasses gebedt, vers.12.
+

+

Syr.2.22.
Ioan.15.6

+
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+

Met u ghenade my begiet,
Gheeft handtreyckinghe den armen,
+
Wilt my saen, in ghenade ontfaen,
+
Ghelijck ghy hebt ghedaen, den Publicaen,
Ghy aenhoordet al sijn carmen.
+
Och Heere, al mijn ghebreken vervult,
+
Wilt my ghenadich jonen,
+
Want niemandt en isser doch sonder schult
Onder alle u Heylighen schoone,
In uwe Boden vindt ghy sotheyt,
Hoe veel te meer in ons, alsoo Iob seyt,
Die in leemen huysen woonen.
+
Wie mach seggen ick ben van herten reyn,
En suyuer van mijne zonden?
+
Dat Hemelen en die Sterren ghemeyn
Niet reyn en zijn bevonden,
Hoe veel te meer zijn wy sonder deucht,
+
Die boos en quaet zijn van onser jeucht,
Heere nae u vermonden.
+
Des Menschen herte en soecken is boos
Van weghen sijner natuere,
+
En tot alle quaet gheneghen altoos,
Contrarie de Schriftuere,
+
Alsoo men aen Cain, wel mochte sien,
Die de zonde liet heerschappijen,
Die daer ruste voor de deure.
+
Onder alle die gheboren zijn
Can hem niemandt rechtveerdich maken,
+
(Wie segt) ick ben, wilt hooren mijn,
Ontschuldich in alle saken,
+
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+

Ps.103,13.
Eze.36,35
+
Ioel.28.
+
Luce,18.13
+

+

Psa.103.3
Psal.32,5
+
Iob.4.18
+

+

Pro.20.9.

+

Iob.15.15 ende 25. int 5.

+

Gen.8,21

+

Gen.6,5.

+

Rom.7.

+

Gen.4,7.

+

4.esd.8,35.

+

4.es.56,54
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[Gl]oeyende colen, dit vry ghelooft,
[So]ude men verbranden op sijn hooft,
[D]ie soo voor den Heere spraken.
Al was den Phariseus een Man+
[Di]e de Wet wel hadde ghelesen,
[Al]s hy ginck om Godt te bidden an,
[H]y heeft hem seluen ghepresen,
[E]n danckte Godt int gheschieden, ras,
[D]at hy niet als ander lieden, was,
[W]ant hy wilde al beter wesen.
Hy gaf oock thiende van al sijn goet,+
[E]n vaste twee mael ter weken,
[T]'is beter te vallen den Heere te voet,+
[B]eclaghende ons ghebreken:+
[D]e Schrift seyt, ons gherechticheyt
[I]s by een onreyn cleyt, met goet onderscheyt
[V]an de Propheet gheleken.
En geeft ons niet nae onse misdaet,+
[O] Princelijck Heere der heeren,+
[I]n my en is doch niet dat quaet,+
[T]'goede moet ick van u leeren,+
[W]erpt mijn misdaet, quaet, int diepste der Zee,+
[G]edenckt mijne schult, met gedult niet me,
[D]its, Heere, al mijn begeeren.

+

Luc.18.10.

+

Luc.18,12.

+

Luc.15,21.
Esa.65,15

+

+

Psal.19.13
1.tim.6,15
+
Rom.7,10
+
Iac.1,17.
+
mich.7,19.
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Sterckt mijn herte, sin en ghemoet]
Nae de wijse: Het Iaer is langher dan den dach.
STerckt mijn herte, sin en ghemoet,+
Heere vol van ghenaden,+
Dat ick vercrijghe, t'eeuwich goet,+
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+

1.thes.5,23
Syr.2,22.
+
Luce.11.2.
+
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+

Bewaert my van den quaden.
Heere my van dat quaet bewaert,
En alle die u beminnen,
+
Met vleesch en bloet ben ick beswaert,
+
Helpt my den strijdt verwinnen.
+
Strijden moet men sijn leuen lanck,
Soo ons Iob gaet ghewaghen,
+
O Heere maeckt ons eenen uytganck,
Dat wy't connen verdraghen.
+
Onse wederpartije rebel,
Soo wy in Petro vinden,
+
Omme gaet ons als een Leeu fel,
Soeckt wien hy mach verslinden.
+
Dat vleesch ghelust teghen den gheest,
En saten elckander teghen,
+
Om crijghen sijnen wandel eest,
Daer toe ist wel gheneghen.
+
Helpt my wederstaen sijnen eeschs,
Dat ick tot mijner baten
+
Dien bevleckten rock des vleeschs
Al mijn leuen mach haten.
+
O Heere, maeckt my soo bereyt,
+
Dat ick mijn vleesch mach dwijnghen,
+
Met mijnen Godt, soo Dauid seyt,
+
Ouer die mueren springhen.
Want als den loop hier is volent,
+
En t'ghelooue beschouwen,
+
Soo sullen wy in des Hemels tent
+
De eeuwighe vreucht aenschouwen.
+
Ten is noch niet gheopenbaert
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+

Mat.6,13

+

Sap.9,14.
rom.12,21.
+
Iob.7.1.
+

+

1.cor.10,13

+

1.Pet.5,8.

+

Iob,17,7.

+

Gal.5,17.

+

Eph.4,22

+

1.Cor.1,7.

+

Iud.1,23.

+

1.Cor.1,5.
Iacob.3,2
+
Psa.18.30
+
Phil.4,13.
+

+

2.Tim.4.6
1.Pet.5,4.
+
mat.25,34
+
1.Ioan.3,2
+
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[W]at dat wy wesen sullen:+
[M]aer als hem Gods Sone verclaert,+
[Sa]l ons met vreucht vervullen.+
[Hy] sal als eenen Herder groot,+
[So]o Esaias seyde,+
[Si]jn Lammerkens draghen in den schoot,
[Si]jn Schaepkens met hem leyden.
Noyt mondt en heuet uytgheseyt,+
[Di]e vreucht die God ghepresen,
[Van] den beginne heeft bereyt+
[Vo]or alle die hem vresen.
Als de Sonne, in haers Vaders Rijck,+
[S]ullen sy schoone blincken,+
[E]n d'Enghelen worden ghelijck,+
[O]ch laet ons dit naedincken.
En bidden onsen Middelaer,+
[D]at wy ten allen stonden
[M]eughen voor den Hemelschen Vaer+
[O]nstraffelijck zijn bevonden.+
Maer niet deur ons gherechticheyt,
[D]ie daer is vroech en spade+
[B]esmet ghelijck een onreyn cleyt,+
[M]aer deur louter ghenade.+
En gaet met ons, O Heere, niet+
[I]nt oordeel of gherechten,
[A]l deden wy al wat ghy ghebiet,+
[O]p zijn onnutte knechten.
Princelijck Godt, maeckt my bequaem,
[D]at ick u mach behaghen,+
[O]m louen en prijsen uwen Naem,+

+

Phil.3.21.
Colos.3.4.
+
1.Cor.1.7.
+
Ioan.10.3
+
Esa.40.11
+

+

Esa.64.17

+

1.Cor.2.9.

+

mat.13.43
dan.12.13.
+
Luc.20.36
+

+

He.12.24

+

Colos.1.22
Ephes.1.4 ende 5.27.

+

+

Ephes.2.8.
Esa.61.10
+
Ephes.2.7.
+
Psal.143.2
+

+

Luc.17.10.

+

2.Cor.5.9.
Psal.103.2

+
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Nu en ten eeuwighen daghen.

Schickt u nae den tijdt. Rom. 12

Een nieu Liedt,
Nae de wijse van den 101.Psalm.
+

OCh Godt ydoon,
Wilt ons doch altijdt stercken,
Wt uwen troon
+
Wilt op u kinderen mercken,
+
Wiltse ghemeyn
+
Maken groot ende cleyn
+
Van zonden reyn.
+
Van zonden quaet
+
Wilt ons, Heere, bevrijden,
Dat ons wel gaet,
+
Nu en ten allen tijden,
+
Dat wy bequaem
Doch prijsen al te saem
Vwen heylighen Naem.
+
V Name sien
+
Wy, is hooghe van weerden
Want alle knien
+
In Hemel en op Aerde
Buyghen voor dy,
+
Daer en gaet niemandt vry,
+
Hoe groot hy zy.
De Berghen swaer
+
Die groot zijn van ghestichte,
Weeght ghy, dits claer,
Heere, met een ghewichte,
+
Die Zee met spoet
+

+

Psal.7.7.
Esa.40.28 ende 51.7.

+

+

Sap.3.9.
1.Pet.1.19
+
1.Ioan.1.7
+
Apoc.1.5.
+
Psal.32.5.
+
1.joan.1.9.
+

+

Tob.13.19
Psal.103.1 ende 104.1 ende
146.1
+

+

1.Cor.8.6.
Phil.2.10.

+

+

Esa.45.23

+

Dan.7.14.
Esai.2.11.

+

+

Esa.40.12

+

exo.14.41.
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[B]elet ghy, Heere goet,+
[H]aren stranghen vloet.
De Aerde beeft+
[Al]omme in alle hoecken,
[E]n al wat leeft,
[Al]s ghyse comt besoecken,+
[D]es Menschen cracht
[W]ordt door u groote macht+
[T]ot niet ghebracht.+
Hoet groot men schijnt+
[T]e wesen int vermoghen,
[S]eer haest verdwijnt,
[O] Heere, voor uwen ooghen,
[E]n maecktse ras+
[G]helijck ghesmolten was,
[T]ot stof en as.+
Den stouten moet+
[S]ult ghy, Heere, verschrommen,+
[D]ie op haer goet+
[V]erlaten, en haer rijckdommen,
[E]n Mammons slijck+
[B]eminnen al ghelijck,+
[M]eer dan u rijck.
Men sal doch sien+
[D]at sulcke wijse steruen
[A]ls dwase lien+
[D]ie gins en henen swerven:
[W]ant als een blom+
[V]ergaen de lieden som,+
[I]n haer rijckdom.+
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+

Iosu.2.10.

+

Psal.18.8. ende 104.32.
ende 114.7
+

4.Esdr.16.12

+

Syr.16.18.
Esai.40.7.
+
Iac.1.10.
+

+

Esai.4.23.

+

Iob.30.20
Iob.34.25
+
Psal.49.7.
+
Luc.12.19.
+

+

mat.6.24.
Luc.16.13.

+

+

Psa.49.11

+

Iob.21.17

+

Iac.1.10.
1.Pet.1.24
+
Esai.40,6
+
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Sy ligghen snel,
Gaet ons Dauid ghewaghen,
Vast in de Hel,
De doot die moetse knaghen,
+
Haer hulp verout,
+
Die sy hadden aenschout,
+
En vast betrout
+
De Menschen moy
+
In groot rijckdom gheseten,
+
Vergaen als hoy,
+
Soo ons Dauid laet weten:
En worden saen
+
Als de beesten die vergaen,
Nae Schrifts vermaen.
+
Ghelijck een wolck
Die men henen siet drijuen,
Soo vergaet dat volck,
+
End' en moghen hier niet blijuen,
Maer varen daer
+
Henen int openbaer,
Haer Vaderen naer.
Met goe beschee
Gaet Esaias ontdecken,
Haer naeckt groot wee,
+
Die't een huys aen't ander trecken,
+
Met onrecht wint,
+
En den Mammon soo bemint,
+
Die is aerdtsch ghesint.
Den rijcken Man
Hadde veel goets en hauen,
+
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+

Psa.49.15

+

Luc.21,21.
Psal.39.5.
+
Syr.11,10.
+
Syr.20,11
+
1.tim.6,17
+
Esai.40.6.
+
Ps.102.11
+

+

Ps.49,13.

+

Iob,8.9.

+

Iob.14.1.

+

Ps.49.20.

+

Esaie,5.8.
Iob,20.19
+
Habac.3,5
+
Luc.16,23
+
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[Hy] moester van,
[In] de Helle werdt hy begrauen,
[En] badt met pijn
[Om] een druppel waters fijn,
[Ten] mocht niet zijn.
[G]hedenckt aldus,
[Sp]rack Abraham behendich,+
[Da]t Lazarus
[Vo]or u lach seer ellendich,
[In] smerten siet,
[M]et hongher en verdriet,
[Gh]y en gaeft hem niet.
Die haren schat+
[In] den Hemel vergaren,+
[Di]e sullen dat
[Gh]ebruycken sonder sparen,+
[Vo]or haer arbeyt+
[W]erdt haer ruste bereyt+
[In] eeuwicheyt.
Dus wilt u vrient+
[D]och van den Mammon maken,
[D]at hy u dient+
[O]m ten Hemel gheraken,+
[W]ant weldaedt groot,+
[V]erlossen van den doot+
[In] den laetsten noot.
Prince die hier
[G]oet doen sonder verdrieten,+
[D]ie sullen schier+
[O]uervloedich ghenieten,+
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+

Luc.16,25

+

Luc.12,33.
mat.19,21

+

+

1.Ti.5,17.
Sap.3,15.
+
Apo.14,13
+

+

Luce,16.5

+

mat.6,20.
1.tim.6,19
+
Tob.12,11
+
Dan.4.26
+

+

Gala.6,11
2.The.3.13
+
2.Cor.9.6.
+
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+

Voor den Mammon
Crijghen des leuens croon
Voor haren loon.
+

+

Luc.12,33.
Heb.13,16

+

Schrickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Vriendekens wilt aenmercken]
Nae de wijse: Alst begint.
+

VRiendekens wilt aenmercken
Op dat ghy niet en faelt,
Want nu door Satans wercken
+
Soo menich Mensche dwaelt
+
Alsoo Christum verhaelt
Int Euangelie al vooren,
+
Sy sullen segghen voorwaer,
Christum is hier en daer,
Maer en wiltse niet hooren.
+
Satan van den beginne
+
Die heeft altijdt benijdt,
Dat wy, t'onsen ghewinne,
Van Godt worden bevrijdt:
Daeromme voert hy strijdt
+
Met vele bouen maten,
Als Pharao met moede fel,
Ginck vervolghen Israel
+
Als sy hem wilden verlaten.
Soo langhe als sy hem dienden
En was Pharao niet gram,
Maer waren soo sijn vrienden
Tot der tijdt dat Moyses quam:
+
Als Pharao dat vernam,
Ginck hyse seer benijden,
Die nu van desen wil scheen
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+

2.tim.2,18

+

Galta.6,9
mat.24,23

+

+

Luc.17,23.

+

Genes.3.
Sap.2.24

+

+

Apoc.20,8

+

Exo.2,24

+

Exod.5,1.
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[N]ae Gods woordt sijn leuen leen,+
[D]ie moeten altijdt strijden.+
Wy hebben meer te strijden+
[D]an teghen vleesch en bloet,
[A]lle die ons benijden,
[M]aeckt ons Paulus vroet,
[Te]ghen den hooghen moet
[Va]n deser weerelt machtich:+
[Te]ghen Vorsten en ghewelt
[D]aer zijn wy teghen ghestelt,
[Om] altijdt te strijden crachtich.
Neemt Gods woordt daerentusschen+
[Al]s een zweerdt aen uwer zije,
[D]aer me cont ghy uytblusschen+
[De] pijlen van u partije:+
[Tr]eckt aen met moede blije
[D]at harnasch Gods eersame,
[D]at ghy t'uwer baten, fijn
[M]eucht van sijn soldaten, zijn,
[E]n voeren sijnen Name.
Als vrome Christen knechten+
[W]eest altijdt bereyt,
[N]eemt op u hooft, om vechten,
[D]en Helm der salicheyt:+
[V]an den Crist, ooch niet en scheyt+
[D]es gheloofs schildt, wilt vaten,
[E]n alsoo ten strijde gaen,
[O]m u vyandt wederstaen,
[G]helijck Christus soldaten.
Houdt altijdt goede wachte+

+

1.Pet.1,17
Iob.17.1.
+
Eph.6,12.
+

+

2.Cor.10,4

+

Esa.59,17

+

Sap.5,19.
Eph.6.16.

+

+

Luc.12,36.

+

1.Thes.5,8
Eph.6,17.

+

+

mat.26.30
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+

Voor die stadt delicaet
Den vyandt dach ende nachte
+
Ons als een Leeu omgaet,
Nijdich en obstinaet,
Of hy coste verweruen,
Door eenich listich feyt,
Op den wegh die daer afleyt,
Om ons Ziele te verderuen.
+
Vele valsche Propheten
+
Sullender opstaen,
+
Dit laet ons Christus weten
+
Al deur sijn goet vermaen,
Waert moghelijck ghedaen,
Souden ons maken dwalich,
+
Maer wie volstandich blijft,
+
Soo ons Matthei schrijft,
+
Sullen hier nae worden salich.

+

mar.14,38

+

1.Pet.5,8.

+

Mat.7,15
Deut.13,1
+
Iere.23,16
+
mat.24,11
+

+

mar.13,13.
mat.10,22
+
Apoc.3.11.
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.1[2]

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Veni creator Spiritus.
+

MIjn Ziele loeft den Heere, uyt alle [uwe] cracht,
Die u in sijner wooninghe heeft ghebracht[,]
Dach ende nacht wilt danck bewijsen,
+
Die Ziele en lijf can spijsen,
+
Wilt hem doch prijsen.
+
Ghy zijt wel prijsens weert, o lieve Hee[re] mij[n]
Want ghy zijt mijner Ziele een Medecij[n]
+
Olye en Wijn, nae Schrifts vermonden,
+
Goot ghy in onse wonden,

+

Psal.103.1 ende 104,14.

+

Deut.8,3.
Tob.13,19
+
Psa.104,1 ende 107,20
+

+

Sap.16,12
Luc.10,34.

+
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[W]iest af ons zonden.+
Wie heeft doch meerder barmhertichede ghedaen,+
[D]an ghy, o rechten Samaritaen,
[O]ns byghestaen ons schuldt ghedraghen,+
[D]ie wy ten eeuwighen daghen+
[M]oesten beclaghen.+
V moeten wy wel prijsen, o Heere bouen al,+
[D]ie ons heeft ghenesen van Adams val,+
[I]nt jammerdal, zijt ghecomen,+
[E]n hebt ons aenghenomen,+
[W]t dat verdomen.+
Want al wat dat de Wet niet en vermocht+
[D]at heeft Christus met sijn doot volbrocht
[D]at schaep ghesocht dat was verlooren,+
[O]m ons te vrijden al vooren+
[W]t Godes tooren.
Ghy hebt dat hantschrift gewendt tot onsen behoet,+
[E]n voor ons allen ghestort u bloet,+
[D]en Vader goet, ghestelt te vreden,
[D]ie Wijnpersse ghetreden,+
[E]n vele gheleden.
Om ons te bevrijden uyt den eeuwigen noot,+
[S]oo waert ghy, o Heere, de doot, een doot,+
[D]it vindt men bloot, seer claer geschreuen,+
[E]n ons zonden vergheuen,+
[O]p dat wy leuen.
Wie heeft meerder liefde, so ghy, o Heere, vertelt,+
[D]an die sijn leuen voor sijn schapen stelt,
[S]'Duyuels ghewelt, hebt ghy ghewroken,+
[D]ie seven Seghels ghebroken,+

+

Apoc.1,5.
Luc.10,37.

+

+

Rom.8,3.
Gal.3,13.
+
Deut.27.
+
Psal.103,1
+
Rom.5.12
+
Psal.84.7.
+
Ioan.7,37
+
Ioan.3,16
+
Rom.8,3.
+

+

Luce,15,6.
Ioan.3,17

+

+

Col.2,14.
Matt.27.

+

+

Apo.19.15

+

Esai.25,8.
Ose.13,14
+
1.Cor.15,55
+
Luc.24.46
+

+

Ioan.10,11

+

Heb.2,14.
Apoc.5,2.

+
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Dat Boeck ontsloten.
+
Want so lief hadde God die weerelt ydoon
+
Dat hy Christus sijnen Sone schoon,
+
Wt sijnen troon, hier heeft ghesonden,
+
Den stercken man ghevonden,
+
En vast ghebonden.
+
Ghy hebt voor ons, o Heere, so veel gelee[n]
+
Ende den Duyuel sijnen cop vertreen,
+
Voor ons ghebeen, in u verclaren,
Dat ons Godt der heyrscharen,
Soude bewaren.
+
O Princelijck Godt vol alder heerscha[p]pije[n,]
+
Die voor des weerelts begin was voorsie[n]
+
Ten laetsten tijen, vertoont int wesen,
+
En met u bloet ghepresen
Ons al ghenesen.

+

Ioan.3.16
Rom.8.4.
+
Luc.11.22.
+
Col.2.16.
+
mat.12.29
+
mat.27.34
+
Gen.3.
+
joan.17.15
+

+

Apoc.1.5.
1.Pet.1.20
+
rom.16.24
+
1.Pet.1.19
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.1[2]

Een nieu Liedt,
nae de wijse van den 51.Psalm.
+

GHy kinderen die de roe ontwassen zijt,
Wilt doch nu net, met, verstande wij[s]heyt leeren,
+
En neemt u waer, in de vreese des Heere[n]
Dat ghy hier naer, met den Heere verblijd
+
En stelt u niet ghelijck de weerelt wijdt,
+
Noch en wandelt oock niet op haren pade.
+
Sy is vol boosheyt, so ons Ioannes belijd
+
Wiese bemint, versuymen Gods ghenad[e]
+
Wie Gods ghenade mist, hem naeckt [en] swaer versucht,
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+

Syr.5.18.

+

Heb.10.24

+

Rom.12.2
Pro.24.1.
+
1.Ioan.5.19
+
Heb.12.15.
+
4.Esd.16.66.
+
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[Di]e sullen haer, hier naer, brengen tot schanden
[Wa]nt dat oncruydt sal de Heere verbranden+
[En] elcken boom die niet en brengt goe vrucht+
[Va]n joncx ghy dit wel ouerdencken meucht.+
En schickt u nae des Heeren woordt ghepresen,
[W]el die des Heeren jock draecht in sijn jeucht+
[En] niet op en wast int Goddeloose wesen.
Een kint dat Godt vreest, ghelijck ons+
Syrach uytleyt,
[Is] beter dan, van, duysent Goddeloosen,
[W]ant Godt en heeft gheen behagen tot den+
boosen,
[M]aer wie Godt vreest, veel goet is hem bereyt,+
[W]eest onderdanich die u met bescheyt+
[O]nderwijsen, met veel woorden vermanich,
[E]n zijt oock neerstich in uwen arbeyt,+
[D]at men u seyt, en zijt niet wederspannich.+
Wederspannich, is zonde van afgoderije,+
[G]hy moet u claer, daer, neerstelijck van+
wachten,
[V] Ouders raet, ooc nemmermeer verachten+
[D]ie u int goetdoen niet en zijn partije,
[W]eest onderdanich en leert van herten blije,+
[Q]uade fantasie, die moet ghy van u keeren
[O]p dat ghy niet en gaet, ghelijck die
[D]aer waren verscheurt al van de wilde
Beyren.
Wel twee en veertich kinderen also ick las+
[V]an uyt die stadt van Bethel ghecomen,
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+

mat.13.41.
Mat.3.11
+
Syr.6.18.
+

+

Tren.3.27

+

Syr.16,3.

+

Psal.5.5.

+

Syr.1.11.
Syr.3.6.

+

+

Eph.4.28.
1.Cor.4.12
+
1.reg.15.23
+
Syr.3.14.
+

+

Pro.4.10.

+

4.reg.2.23

+

4.reg.2.23
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En sy bespotten Elizeus den vromen,
Om dat hy slechs calu van hoofde was,
Maer Godt die heeftse ghestraft op tselue pas,
+
Twee wilde Beyren, namen haer daer dat leuen,
Maer wie Godt vreest, ghelijck Tobias,
+
Die werden eeuwelijck bevrijt van sneuen.
+
In sneven quamen Elijs kinderen alle bee
+
Om dat sy haren Vader niet en hoorden,
Want sy en dachten niet vele op die woorden,
Al wast dat hyse strafte met beschee,
Om hare zonden quamen sy in groot wee,
En wierden gedoodt, al van de Philistijnen
+
Sulcke exempels vindt men int oude mee,
+
Wie dat boos is, moeten als hoy verdwijnen
+
Wie dat de straffinghe hardtneckich van hem slaet,
+
Die sal t'verderuen, haestelijck ouervallen,
+
Want Goddeloose behaghen niet met allen
+
Den Heere, soo in den Psalm vijue staet,
De boose schalcke, en ooc die sprekers quaet,
+
T'samen met die leughenachtighe monden,
En sullen niet woonen by den hoogen raet,
+
Die haren naet, naeyen t'allen stonden.
+
En veracht uwe Ouders niet als sy zijn grijs,
Wilt haer in haer ghebreck comen te baten,
Want sy en hebben u oock noyt verlaten,
Maer opghevoedt met verstand en auijs,
Doet desghelijcx oock, tot des Heeren prijs,
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+

Tob.1,5. ende 10.

+

Syr.1,27.
1.Reg.4,11
+
1.Re.2,25.
+

+

Leuit.10,1
1.Re.2,10.
+
Prou.29,1
+
Pro.15,10
+
Psalm.5.5
+
Sap.14,9.
+

+

Ps.94.20.

+

Syr.19,1.
Syr.3,10.

+
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Soo doet ghy wijs, en oock nae Gods behaghen,
Vwe zonden sullen smilten ghelijck ijs,+
Want goet doen en sult ghy nemmemeer beclaghen.
Ghy kinders heb van den Heer een gebot,+
Ghy sult uwe Ouders houden in waerden,
Op dat ghy lange meucht leuen op der Aerden+
Dat is een vaste belofte van Godt,
Maer wie de straffinge haet, dat is een sot,
Waren sy wijs, sy souden haer verblijden,
Die haer verminghen onder dat boose rot,+
Die sullen de straffinghe altijdt benijden.
Prince vermaert, doet altijdt nae s'Heeren beuel,
Wilt uwe Ouders recht en slecht beminnen+
V wel bewaert, voor vleeschelijcke sinnen,+
Soo salt u hier en hier naer ghelucken wel:+
En vreest den Heer met een vast opstel,+
Die lusten fel, der jonckheyt wilt ontvlieden+
Haestelijck sal den Heere comen snel,+
Dan sal elck loon na sijn wercken geschieden.+

+

Syr.3,16.

+

Ephes.6,1.

+

Deut.5,16

+

Proy.15,5

+

Rom.8.9.
Psa.34,10
+
2.tim.2.22
+
Apoc.2,5.
+
mat.16,27
+
2.Cor.5,10
+
Iere.17.10
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Den Rechter staet voor de deure]
Nae de wijse: Ick en ben niet als de pluyme.
DEn Rechter staet voor de deure,+
Waeckt op, lieue Menschen ouer al,+
Wy en weten noch tijdt noch ure
Wanneer dat de Heere comen sal,+
Bereydt u wel, want hy sal snel,+

+

Iac.5,9.
Matt.24,42.

+

+

mat.25,13.
Luc.12.40.

+
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+

Als een dief in der nacht
Comen, seyt de Schriftuere,
+
Als men minst op hem verwacht.
Maer die den Heere verwachten,
+
Zijn als een ghetrouwe knecht,
+
Sy ghecrijghen nieuwe crachten,
Soo ons Esaias seght:
Dus neemt eenpaer, u seluen waer,
+
Gheen boosheyt meer en bedrijft,
Op dat ghy niet en moet slachten
+
Den boom daer Matthei af schrijft.
+
Comt al ghy weerelts eynden,
Segt de Heer, tot groot en cleyn,
+
Die my soecken, die sullen my vinden,
Om te worden van zonden reyn:
+
Want hy is, dat is ghewis,
Den rechten Samaritaen,
Hy sal onse wonden verbinden,
Als hy den ghequetsten heeft ghedaen.
+
Comt alle die zijt beladen,
Segt de Heer int openbaer,
Ick en sal u niet versmaden,
Maer vergheuen u zonden swaer,
+
Al waerse bloot, als bloedich root,
Christum die't alle gheneest:
+
Noch segt hy, ten sal haer niet schaden
Datse Goddeloos hebben gheweest.
Noch segt de Heere ghepresen
+
Tot den Godtloosen vry,
Keert van uwen boosen wesen,
+
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+

2.Pet.3,3.
1.Thes.5,2
+
Matt.24.44.
+

+

mar.13,33.
mat.24,45 ende 40,46

+

+

2.Cor.6,27

+

mat.21,19
Esa.45,22

+

+

Esai.55,6.

+

Luc.10,30. ende 34.

+

mat.11,28.

+

Esai.1,18.

+

Eze.33.12.

+

Esai.55,7.
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Veel verghevinghe is by my,
Wascht u, wordt reyn, voor my alleyn,+
Int goed-doen niet en vertraeght,+
Want Godt is een Godt, soo wy lesen,+
Die't Godtloos wesen, niet en behaeght.+
Het ware, heeft ons Esdras beschreuen,+
Beter ongheboren te zijn,
Dan dat wy in boosheyt leuen,
Om te lijden dat eeuwich ghepijn,
Want loon nae daet, t'zy goet oft quaet,+
Sal elck hier naer gheschien,+
Die haer tot de waerheyt begheuen,+
Sullen met Christum verblien.
Al die niet en bekeeren,+
Maer blijuen in haer leuenboos,
Onghenade, druck, en groot verseeren+
Sal op haerlieder blijuen altoos,
Gods toorn swaer, sal oock hier naer+
Worden gheopenbaert
Van den Hemel, nae Paulus leeren,
Dan worden alle quade beswaert.
Sy en sullen weten waer vluchten+
Alsse Christum in de Wolcken sien,+
Van benoutheyt des gheests, seer suchten,+
En niet weten waer henen vlien:+
T'werdt dan te spa, om hem van't qua+
Af te keeren tot goet:
Alle boomen sonder vruchten+
Die moeten in den eeuwighen gloet.
Daer comt eenen dach, die sal branden+

+

Esai.1,16.
Syr.18.25
+
Psal.11,6.
+
Psal.5,5.
+
2.esd.4,12
+

+

mat.16,27
2.Cor.5.10
+
Act.2,38
+

+

Psal.7,18.

+

Rom.2,9.

+

Rom.1,18.

+

mat.24.30
Act.1,10.
+
Apoc.1,7.
+
Sap.5,3.
+
mat.25,10
+

+

Mat.7,19

+

Mala.4,1
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Ghelijck eenen Ouen soo,
Dat alle stoute ter schanden,
En verachters worden als stroo,
Dien seluen dach, nae Schrifts ghewach,
+
Die salse aensteken met vyer,
En sullen de wercken harer handen
Moeten eten int eeuwich dangier.
+
Oft sy wijs waren datse wisten
Wat haer naer t'ontmoeten staet,
+
Haer soude wel dienen ten bisten.
+
Datse haer tonghen, bedwongen, vant quae[t]
+
Achterclap, strijdt, haet, twist en nijdt,
+
Tweedracht, secten die in ghelijck
+
Oncuysche, tooueraers en afgodisten,
+
Moeten al blijuen buyten Gods Rijck.

+

Prou.1,31

+

deu.32,29

+

Rom.8,28.
1.Pet.3,10
+
Gal.5,19.
+
1.Cor.6.10
+
Ephes.5,5.
+
Apo.22.15
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12

[Ist dat wy nae den wille des Heeren]
Nae de wijse: Comt al ghy duystere van ghesichte.
ISt dat wy nae den wille des Heeren
+
Wt Egypten zijn ghegaen,
+
En laet ons doch niet wederkeeren
+
Ghelijck als Israel heeft ghedaen,
Of het soude ons ziele schaen,
+
Laet ons lieuer met groote pijne
Hier gaen door dese Woestijne,
+
Soo sullen wy de eere ontfaen.
In dat beloefde Landt werdt vrede
Voor die daer zijn van't ghetal,
+
Ende dooden haer Aerdtsche leden,
+
End' aflegghen de boosheyt al,

+

1.joan.2.15
1.Cor.10,6
+
Hebr.3,10. ende 12. vers.6
+

+

Hebre.4,1. ende 11.vers.6.

+

1.Cor.2,9.

+

Colos.3,5.
Hebr.21.1.

+
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[En]de die gaen door desen wegh smal,+
[Da]er Matthei heeft af gheschreuen,+
[Di]e daer leeft tot t'eeuwich leuen,+
[We]l die daer in comen sal.+
[Z]ijn wy nu op desen wegh nouwe+
[Afg]hescheyden van den breen,
[Lae]t ons niet doen als Loths huysvrouwe+
[Di]e uyt Sodom was ghescheen:+
[Go]des ghebodt achte sy cleen
[Als] sy uyt Sodoma was gaende
[En]d' omme sach, bleef sy daer staende
[Ve]randert in eenen soutsteen.
Merckt wat den Man Gods gheschiede+
[Di]e van Iuda nae Bethel
[Gi]nck, en al wat hem Godt ghebiede
[D]at wiste hy te male wel:
[W]ant dat was des Heeren bevel:
[Gh]y en sult, wilt dit ghedincken,
[Gh]een broodt eten, noch water drincken,
[No]ch desen wegh keeren snel.
Den man Gods ginck henen met lusten,
[To]t Bethel toe in de stadt,
[M]aer als hy weder quam ginck rusten,
[W]ant hy wierdt op den wegh mat
[D]aer hy onder een Eycke sat,
[Q]uam hem aen een valsche Prophete,
[E]n seyt ghy moet met my gaen eten,
[G]odt die heeft beuolen dat.
Den Man Gods met hem wederkeerde,+
[E]n hy verliet dat Godt gheboot,
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+

Eph.4,22
4.Esd.7,7.
+
Mat.7.14
+
Luc.13,22.
+
4.Esd.7,7.
+

+

Luc.17,32
gen.19,24

+

+

3.Reg.13,1

+

3.Reg.13,19.
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En ded' dat den Prophete leerde,
Hy at, van dat, verboden broot,
Maer corts daer naer in grooten noot,
Daer hy quam al op den weghen,
Heeft hem eenen Leeu versleghen,
Dat hy bleef ter stede doot.
+
Die nu handt hebben ghesleghen
Aen den ploech, en omme siet,
+
En wijcken van des Heeren weghen,
Haer naeckt een eeuwich verdriet,
+
Siet, dat u sulcx niet en gheschiet,
En wilt een yeder niet betrouwen,
Of ghy comt in groot benouwen,
Het leeft noch, dat Eua verriet.
+
Satan ginck Gods woordt controleuren,
En Eua anders bedien,
Soo men aen Eua sach ghebeuren,
+
Can noch hedens daeghs gheschien:
Want daer al in de laetste tien
+
Valsche comen, die arbeyden,
En sullen der vele verleyden,
Maer my moeten sulcke mien.
+
Gheen vreemde stemmen en mach men hooren
Dan den Herder delicaet,
Want hy is ons ghetreden vooren,
+
Wel dien mensch die hem nae gaet,
En volghen sijnen goeden raet,
+
In die reyn wedergheboorte,
+
Gaen soo door die enghe poorte,
+
Die werden bevrijdt van't quaet.
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+

Luce,9.62

+

2.pet.2,21.

+

2.Thes.2,7

+

Genes.3,4

+

2.Cor.11,5

+

mat.24,11 ende 7,15

+

Ioan.10,5

+

1.pet.2,21

+

mat.10,28
Mat.7,13
+
1.Pet.1,5.
+
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[L]aet ons nu vast op dese bane+
[Bl]ijven al ons leuen lanck,
[Om] den smallen wegh te gane,
[Na]e des Heeren wille en danck:
[W]y en moghen niet wesen manck,
[Op] dat al onse voyagie,+
[Hi]er doende onse pelgrimagie,+
[Ni]et en is verloren ganck.
Verloren ganck, om cleen beloonen,+
[Ghe]schiedde Israel: want
[Va]n ses hondert duyst persoonen+
[En] quamer maer twee int landt,
[Om] datse door haer boos verstandt+
[Te]ghen Moyses murmureerden,+
[En] den Heere seer temteerden,+
[D]aerom quamen sy tot schandt.+
Prince, dit is ons een figuere,
[So]o Paulus maeckt bekent:
[O]p dat wy tot gheener ure
[To]t dat quaet en zijn ghewent,
[O]p dat wy blijven ongheschent,+
[W]aren wy jent, door de Iordane,+
[D]ie wy noch hebben te gane,
[S]oo waer onsen strijdt volent.+

+

Mat.7,14

+

Luc.13,22.
1.Pet.1,7.

+

+

1.Cor.10,5

+

Nu.14,29

+

Iude,1.5.
Hebr.3,18.
+
Deut.1.34
+
Nu.14,22
+

+

num.21,6.
Iosu.3,17.

+

+

2.Tim.4.7.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[O Heere der heyrscharen]
Nae de wijse: Daer is nu cleen couragie, by menigen vromen Helt.
[O] Heere der heyrscharen,+
Ghy zijt die't al vermeucht,+
[D]ruck, noot ende beswaren+
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4.esdr.6,11
Ioan.15,6
+
Rom.8.35
+
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Weerdt ghy van ons uyt deucht:
+
Nae den reghen vol pijnen
Laet doch Heere ten fijnen
De Sonne weder schijnen,
End' gheeft ons weder vreucht.
+
Op u moet men betrouwen,
Want ghy, o Heere zijt
+
Dat onsen druck en rouwen
Door u goetheyt verslijt:
+
Nae den reghen vol pijnen
Laet doch Heere ten fijnen
De Sonne weder schijnen,
+
End' gheeft ons noch jolijt.
+
Ghy wert uytcomste crachtich
Als wy zijn t'eynden rae,
+
Ghy zijt, och Godt, almachtich
+
Bewaert ons van den quaet
+
Nae den reghen vol pijnen
+
Laet doch Heere ten fijnen
V Sonne weder schijnen
End' gheeft weder ghenae.
+
Hoe souden wy verschromen,
V goetheyt is soo groot,
Ghy laet den mensche comen
+
Tot de poorte der doot:
+
Nae den reghen vol pijnen,
Laet doch Heere ten fijnen
V Sonne weder schijnen,
+
End' gheeft troost in den noot.
Troostse in den noot, o Heere,
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+

Tob.3,17.

+

Hebr.11,11

+

2.Cor.6,4. ende 11,25

+

Tob.3,17.

+

Luce,6,21.
mat.6,8.

+

+

deu.32,39.
Sap.16,13
+
Luce.11,4.
+
Tob.3,17.
+

+

1.Reg.2,2 ende 6.

+

Sap.16,13
Tob.3,17.

+

+

1.Reg.2,8.
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Die op u goetheyt wacht:+
Al zijn wy swack en teere,
Ons doch niet en veracht:
Nae den reghen vol pijnen+
[Laet] ons Heere ten fijnen
V Sonne weder schijnen,
En gheeft ons nieuwe cracht.+
Nieuwe cracht laet ghenieten,+
V swack instrument,
Soo salt ons niet verdrieten+
Dat ghy ons Heere toesent:
Nae den reghen vol pijnen+
Laet doch heere ten fijnen
V Sonne weder schijnen,
End' gheeft troost in ellent.
Troost ons, o Heere, int lijden,+
Als Tobias seer vroet,
En wilt ons soo castijden
Als eenen Vader goet:
Nae den reghen vol pijnen+
Laet doch Heere ten fijnen+
V Sonne weder schijnen,
En gheeft ons goeden moet.
Alle die Godt behaghen,+
Die moeten zijn bereyt
Om veel lijdens te draghen,
Ghelijck ons Syrach seyt:
Nae de reghen vol pijnen+
Laet doch Heere ten fijnen
V Sonne weder schijnen,
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+

Esa.40,31

+

Tob.3,17.

+

Ios.14,11.
Syr.46,11

+

+

Psa.34,20

+

Tob.3,17.

+

Tob.13,2.

+

Heb.12,9.
Tob.3,17.

+

+

Syr.2,5.

+

Tob.3,17.
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+

En gheeft ons lijdtsaemheyt.
+
Lijdtsamelijck ghedreghen
+
Heeft Iob al sijn misval,
Doe hy soo was ghesleghen
+
Hier in dit jammerdal:
+
Nae den reghen vol pijnen
Liet ghy Heere ten fijnen
V Sonne weder schijnen,
+
End' gauet hem weer al.
+
Het scheen hy was verlaten
Doe hy was aenghetast,
Maer ghy quaemt hem te baten,
Want hy betroud' u vast;
+
Nae den reghen vol pijnen
Liet ghy Heere ten fijnen
V Sonne weder schijnen,
En hebt hem noch ontlast.
+
O Heere, ghy wilt proeuen
V volck als gout int vyer,
+
Daerom wy behoeuen
Altijdt u hulpe hier:
+
Nae den reghen vol pijnen
Laet ghy Heere ten fijnen
V Sonne weder schijnen,
En zijt ons goedertier.
+
Princelijck Godt realich,
Verhoort onse ghebeen,
Gheeft ons wat ons is salich,
Soo zijn wy wel te vreen:
+
Nae den reghen vol pijnen

+

Rom.5,5.
Iac.5,11.
+
Iob,1.12.
+

+

Psal.84,7
Tob.3,17.

+

+

Iob.42.10
Iob.2,13.

+

+

Tob.3,17.

+

Prou.17,3

+

Syr.2,5.

+

Tob.3,17.

+

Apoc.1,5.

+

Tob.3,17.
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[Laet] doch Heere ten fijnen
[V] Sonne weder schijnen,
[Heeft] Tobias beleen.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[V wilt haken nae den vrede]
Nae de wijse: Periculeuse tijden.
[V] Wilt haken nae den vrede,+
Vrienden dat is mijn bede,+
[Ho]udt by de waerheyt stede,+
[Wi]lt wassen en uytbreyden,+
[En] wapent u daer mede+
[Te]ghen alle booshede+
[Als] reyne Christen leden:+
[W]ilt altijdt onderscheyden+
[Da]t licht ghewis+
[Do]ch uyt de duysternis,
[Wa]t in Syon expris
[Do]ch gheen suerdeegh en is+
[Om] t'soete te verseuren,+
[Da]t seer haest soud' ghebeuren+
[Da]tter veel omme treuren
[En] laet u niet besmeuren,
[M]aer houdt u reyn en fris.
Veel twisten en discoorden+
[C]omen dickwils om woorden,+
[D]ie doch soo luttel voorden,
[D]ie hoor men menichuuldich,
[...]gghent daertoe aenboorden+
[D]atser noch meer verstoorden,+
[W]aer ouer sy behoorden
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+

Heb.12,14
1.Ioan.2.24
+
Ioan.15,5
+
Eph.4,15.
+
Eph.6,14.
+
2.Cor.10.4
+
1.cor.12,12
+
Ephes.4.7
+
Esai.5.
+

+

1.Cor.5,6.
Gal.5.9.
+
Luce,12,1.
+

+

1.tim.5,22
2.tim.2,14

+

+

2.Cor.10.4
Pro.18,16

+
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Haer te bekennen schuldich,
Laet commer swaer
Doch achter weghe daer,
+
En neemt Gods woorden claer,
+
En handelt doch daer naer,
Ghelijck een wijs bevroeder:
+
Alsoo met uwen broeder
+
En zijt gheen quaet vermoeder,
+
Maer sijns Zielen behoeder
+
Wt reynder liefde aen haer.
En spreeckt doch gheen schandalen
Van al u Broeders qualen:
+
Maer als ghy hem siet dwalen
Soo wilt hem onderwijsen,
+
Wie dat doch is, can falen,
+
Laet de liefde soo stralen,
+
Want die't al sal betalen
Die sal u daer in prijsen:
+
Laet maticheyt
By u doch sijn planteyt,
+
Ghelijck Petrus seyt,
En tot vreden arbeyt,
Dat wy ten allen stonden
+
In vreden zijn ghebonden,
Prijsen als den ghesonden,
Met eendrachtighe monden
+
Gods groote Majesteyt.
+
Het is den Man groot eeren,
Hem van den twist keeren,
Gaet Salomon vermeeren,
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+

Ps.119.44
Leui.19.17

+

+

mat.18.15.
1.Tim.6.5
+
Iac.5.19.
+
Galat.6.3.
+

+

Galat.6.3.

+

Iac.3.2.
Rom.15.2
+
Syr.17.22
+

+

2.Pet.1.6.

+

2.Tim.1.7

+

Colos.3.14

+

Rom.15.6
Prou.20.3

+
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[Leer]en, als de vailjande,
[Om] los te sijn van verseeren,
[Vol]ght t'ghebodt des Heeren,+
[Die] gheerne rebelleren+
[Mo]eten comen tot schande:+
[Dat] merckt men snel
[Aen] t'huys Israel,
[Die] met een boos opstel+
[Mo]yses waren rebel,
[Da]t sy om sulcke dinghen,
[By] menichte verginghen,
[Hae]r straffe sy ontfinghen:
[Wi]lt u herte bedwinghen
[Va]n den twist, soo doet ghy wel.
T'was teghen Gods behaghen+
[Da]t sy soo ginghen claghen,
[Di]ese hadde ghedraghen
[Op ]vloghels seer behendich:
[To]t Tabera sy laghen,
[Gh]een vleesch-potten en saghen,
[Sy] weenden in dien daghen,+
[T']herte was seer afwendich:
[D]en water vloet
[To]t Mara met der spoet.
[D]ie was bitter onsoet,+
[T']volck hadde cleyne moet,
[D]at sy deur swaer versuchten+
[M]aeckten quade gheruchten,
[E]nd' wilden weder vluchten
[T]ot de Egyptsche vruchten:
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+

1.tim.6.11.
Prou.20.3
+
Exo.14.11 ende 15.24 ende
16.2.
+

+

Num.11.1.10. ende 14.1.26
en 21.5.

+

Nu.14.1.

+

Exo.16.4

+

Exo.15.23

+

Nu.13.32. ende 14.4.
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Alsoo doch niet en doet.
+
En wilt niet omme kijcken,
Noch Israel ghelijcken,
+
Nae die Egyptsche Rijcken
Die wy doch moeten deruen,
+
Want die van den wegh wijcken
+
Vallen in sware stricken,
+
Latet doch beter blijcken,
+
Dat ghy niet en moet steruen
In de Woestijn,
Soo sy ghevloden zijn,
Met seer swaer ghepijn
Ghestoruen van't fenijn,
Door't bijten van de Slanghen
+
Quamense in sdoodts verstranghen:
Leydet beter u ganghen,
+
En wilt altijdt aenhanghen
Christum den Medecijn.
+
Dit is ons alle gheschreuen
Tot exempel beneuen,
Op dat wy niet en sneuen
Ghelijck de onverstande.
Korach hooghe verheuen:
+
Dathan liet oock sijn leuen,
+
Abyron is ghebleuen
+
T'samen buyten den lande,
Hooghmoedt heeft daer ghebloeyt,
En hebben haer ghemoeyt,
+
Moyses, Aaron verfoeyt,
+
Godt die heeftse uytgheroeyt,

+

Luc.17,32.

+

1.Cor.10.6

+

Heb.10,38
2.pet.2,20
+
2.tim.2,26
+
Syr.16.
+

+

Nu.21.6.

+

1.Cor.6,17

+

1.cor.10,11

+

Nu.16,1.
Syr.45.22
+
Deut.11,6
+

+

Nu.26,9.
Nu.16,13.

+
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[De d]oot moesten sy smaken+
[In d]er hellen eylaken,
[T'en] zijn gheen cleene saken+
[Sulc]ken oproer te maken,
[Och, ]wat zijnder al vervloeyt?+
[P]rince dit wil ick toonen,
[Ses] hondert duysent persoonen+
[Wil]de Godt niet verschoonen,
[Om] haer zonde end' misdaden+
[Te]ghen der zonden loonen,
[Go]dt wil ons beter jonen,+
[In] der eeuwicheyt croonen+
[Do]or sijn louter ghenaeden,+
[In] de Woestijn wijt,+
[He]eft Godt ghebenedijt,+
[M]et vlijt, ghehoorsaem zijt,+
[Ve]rblijdt, u niet in strijdt+
[So]o comt ghy niet in blamen+
[Als] Israel by namen,+
[D]ie int landt niet en quamen,+
[M]aer ghelijck den vreedtsamen+
[So]o schickt u nae den tijdt.+

+

Psal.106,16.

+

Nu.12.30.

+

Syr.16,11.

+

Nu.14.22 ende 26.65

+

Deut.1,35 ende 2, int 13

+

Rom.8,6.
2.Tim.4,8
+
Sap.5,17.
+
Apoc.2,10
+
Tit.2,12.
+
Syr.1,13.
+
joan.15,14
+
Iac.3,16.
+
Nu.26,65
+
Deut.1,35
+
Iac.3.18.
+
Rom.12.
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Al die in Sion zijt.
[A]Lle die hem bekeert,+
Die comen tot ghenade,
[S]oo Syrach leert
[M]et goe woorden perfeckt,
[E]n niet en vermeert+

+

Syr.17,13

+

Philip.1,1
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+

Der Goddeloosen pade:
Maer dit Godt eert
In de waerheyt subjeckt,
+
Die wordt verweckt
In een reyn leuen nieu,
+
Die den enghen wegh treden // schoon,
+
En hier haer aerdtsche leden // doon,
Segghen Weerelt adieu,
Als haer dat quaet berieu.
+
Al die sulcx heeft ghedaen,
Oft te doene begheeren,
+
T'en sal haer niet schaen
+
Dat sy waren Godtloos,
+
Christus die wilse ontfaen
Die haer tot hem bekeeren,
En oock ontslaen
+
Van zonden quaet en boos,
Hy is altoos
+
Tot ons gheneycht met vlijt,
+
Soo hy't bewijst met woorden // waer,
Oock aen den fellen Moorde // naer,
Soo Mattheus belijt
Scholt hy sijn sonden quijt.
Wie dat oock soo terstont
Van't quaet soecken te scheene,
Met herte end' mont
Belijden soo haer schult:
Seer onghesont
+
Was Maria Magdaleene
+
Als Christus haer vont

+

Ioan.15,8

+

Rom.6,4.

+

Mat.7,14
Colos.3,5.

+

+

Syr.17,13.

+

Eze.18,26
Eze.33,12.
+
mat.11,28
+

+

Iere.6,16.

+

Syr.6,26.
Luc.23,43

+

+

Ioan.12,3
marc.14,3

+
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Met alle quaet veruult,+
Deur groot ghedult
Heeft hy haer quijt ghemaeckt+
Seven onreyne gheesten // me,+
Als sy boete ten eesten // de,
Nieuwe cracht heeft ghesmaeckt,+
Is sy daer uyt gheraeckt.
Sy wandelde niet meer
Ghelijck sy was ghewoone,
Maer volghde de Heer+
Wt reyner herten vast:
Den seluen keer, nam den verloren Sone,
Die met oneer
Sijn goet al heeft verbrast,
Oock niet ghepast+
Op sijns Vaders conuent,
Maer bleef euen vermeten // straf,
Tot dat hy ginck om eten // draf,
Doe heeft hy sijn elent
Door armoede bekent.
Hy sprack, sijnde confuys,+
Als d'armoede ginck dwinghen
Dat sware cruys
Dat dede lijden groot,
In mijns Vaders huys
Daer zijn veel huyrlinghen:
Sy hebben gheenen noot,
Noch oock ghebreck van broot,
Maer ick die bloot
Hier van honger vergae,
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+

mat.26,6.

+

Mar.16.9
Luce,8.2.

+

+

Esai.40.

+

Luce,8.2.

+

Luc.15,13.

+

Luc.15,17.
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Ick sal als een misdader // saen,
Weder tot mijnen Vader // gaen,
Bidden hem om ghenae
Op dat hy my ontfae.
Als den Sone nu quam
Tot den Vader expeerdich,
End' hem vernam
Dat vaderlijck ingien,
Ootmoedich als een Lam
Sprack hy ick en ben niet weerdich,
Vaderlijck stam,
Dat ick t'eenighen tijen
V kint soude ghedijen,
Den Vader tot hem ginck,
End' viel hem aen met lusten // tem,
+
Aen sijnen hals, en kusten // hem,
Vriendelijck hem ontfinck
Niet als een huyrlinck.
Sulcke blijdschap eenpaer
Is int Hemelsche wesen,
+
Als den sondaer
Wederom boete doet,
Onder d'Enghelsche schaer,
Als wy in Lucas lesen
Ouer hondert maer,
Een min, die daer zijn goet:
+
Maer die onboet+
Veerdich zijn sullen swaer,
+
Hier naer, moeten verschromen // al
+
Wanneer den Heere comen // sal
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+

Luc.15,20.

+

Luce,15,7.

+

Ioan.8.14
Esai.13,8.
+
2.thes.1,10
+
mar.13,26
+
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[In de] Wolcken claer+
[Me]t heyrcracht en misbaer.+
[D]esen dach comt seer ras
[Die] daer eeuwich sal branden,
[Soo] Malachias+
[In s]ijnen Boeck ghewaeght,
[De] quade op dat pas+
[Sul]len dan staen met schanden:+
[Wa]nt daer en was+
[No]yt sulcken dach vertsaecht:
[Da]n werdt beclaecht+
[Da]t quaet hier is ghewrocht,+
[W]ant al haer doen int leuen // fijn+
[D]at sal daer al gheschreuen // zijn,
[...] den Heere ghedocht,+
[...] voorschijne ghebrocht.+
Met seer swaer versucht+
[s]ullen sy dan verschroemen,+
[E]n haren vlucht+
[W]erdt in speloncken wreet,
[Ha]er doen en vreucht+
[Is] als de distel-bloemen
[D]ie niet en deucht,
[S]oo een yeder wel weet:+
[D]an werdt haer leet,
[A]lst niet baten en mach,+
[D]aer sy int leuen waren // quaet,
[A]lst herte vol beswaren // staet,
[W]ant t'werdt sulck eenen dach
[A]ls noyt gheen mensche en sach.+

+

mat.24,30
Luc.21.25.

+

+

Mal.4,1.

+

Esai.13,9.
Ioel,2,2.
+
Amo.5,18
+

+

Syr.17,19
2.Cor.5,10
+
Sap.4,14.
+

+

4.3s.16,66
Esai.2,19.
+
Ozee,10,8
+
Apoc.6,15
+
Luc.23,29
+

+

Sap.5,15.

+

2.Thes.1.8

+

Rom.2,9.

+

Iere.30,7.
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+

Prince, weest soo bereyt
Gheluck de wijse maghden,
Blijft in waerheyt
Met Gods heylighen schoon,
+
Druck, pijne en leyt
+
Sal de Heere verlaghen,
Goeden arbeyt
+
Crijcht heerlijcken loon,
+
Een schoone croon
+
Van Godt ghebenedijt,
Met Palm-tacken in de // handt,
+
Nae dat eeuwich beminde // landt
+
Vol vreuchden en jolijt,
+
Dus schickt u nae de tijt.

+

Mat.25.1

+

2.Thes.1.7
Sap.5.16.

+

+

Sap.5.17.
mat.25.54
+
4.esd.2.46
+

+

joan.16.22
Rom.12.11
+
Rom.12.11
+

Een nieu Liedt,
nae de wijse: Van Brugghe en Sluys.
GOds wijsheyt met verstande
+
Wensche ick u lieue maet,
+
Dat Gods woordt in u brande,
En nemmermeer uyt en gaet,
Op dat ghy deur Gods goeden raet
Doch wederstaet
+
De lusten van dese Weerelt quaet.
+
De aenlockende lusten
Verderuen soo vele dat goet,
En wilt daer op niet rusten
Dat ghy haren wille doet,
+
Maer volght altijt uwen Bruydegom soet
+
Als maeghden vroet,
Altijdt met een verslaghen ghemoet.

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

Syr.1.10.
Luc.24.31.

+

+

1.joan.2.26
Sap.4.6.

+

+

Apo.14.13
mat.25.10

+
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[T'g]hemoet, tot goet gheneghen+
[...]aeght den Heere wel,
[Du]s blijft op sijne weghen,+
[En] doet naer sijn beuel,
[Op] dat ghy meught ontcomen snel
[Da]t eeuwich ghequel,
[En] vliedt de lusten der jonckheyt fel.+
[D]en lust smijt onder voeten,
[M]et cracht haer ouerwint,
[W]iltse nemmermeer boeten,+
[En] zijt gheen vleesch ghesint,+
[V] eyghen ziele altijdt bemint,
[...] een vroom kint,
[G]edinckt dat eynde wat ghy begint.+
Doodet u aerdtsche leden,+
[...] strijden sy dickwils seer,
[E]n volght gheen quade zeden,
[M]aer dwijngtse meer en meer
[I]n heylichmakinghe en in eer,+
[N]ae Paulus leer,
[D]at ghy bequaeme zijt den Huysheer.
Den Huysheere ten besten+
[V] seluen oock niet en spaert,
[O]p dat hy u ten lesten
[V]an alle quaet bewaert
[A]ls hy hem van den Hemel verclaert,+
[D]ie't quade beswaert,+
[D]at ghy dan niet en moet zijn bastaert.+
Maer wesen meucht deelachtich
[D]at van Godt is beset,+

+

Phil.2,13.

+

Mat.7.14

+

2.tim.2,22

+

rom.13,14
Rom.8,6.

+

+

Syr.7,39.
Colos.3,5.

+

+

1.thes.4,4.

+

2.tim.2,21

+

mat.24,30
2.thes.1,10
+
Hebr.12,8.
+

+

1.Pet.1,4.
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Weest dit altijdt ghedachtich
Als een vroom Christen let,
+
Op dat ghy u Bruylofts-cleedt net
Niet en besmet,
Dus draeght wel sorghe van lancx soo bet.
En latet niet verscheuren
Dat Bruylofts-cleedt seer jent
Noch nemmermeer besmeuren,
+
En comt gheen peck ontrent,
Dat men niet onreyns en bekent
Aen u present,
Dus draeght wel sorghe tot in den ent.
+
Tot den endt sorghe draghen
Moet van ons zijn ghedaen,
+
Dat wy de wreede slaghen
Hier naer moghen ontga[e]n,
En in s'Heeren toecomste saen
+
Moghen bestaen
+
Met alle vrome die erue ontfaen.
Alle Gods uytvercoren
Die sullen nae desen tijdt
Des Heeren stemme hooren,
En worden seer verblijdt,
+
Die ouerwinnen in den strijdt,
Worden dan quijt
+
Van al wat haer vyandich benijdt.
+
Satan die onbesweken
Niet en rust dach noch nacht,
+
Dat vleesch vol quade treken
Heeft oock dat selue ghedacht,
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+

Gal.3,27.

+

Syr.13,1.

+

mat.24,13

+

Luc.12,48

+

mat.27,21
mat.25.34

+

+

Apoc.2,11

+

1.cor.15,26
1.Pet.5,8.

+

+

Gal.5,17.
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[En w]y't niet wederstaen met cracht,
[Houd]en goe wacht,+
[Soo s]alt ons bringhen haest in de gracht.
Prince, als Loths huysvrouwe+
[En si]et doch nemmermeer om,+
[Ma]er blijft altijdt ghetrouwe,+
[En v]reest voor gheenen schrom,
[En v]liedt met alle Gods heylighen vrom,
[De] weghen crom,+
[End]' soeckt altijdt dat eeuwich rijckdom.+

+

Iac.4,7.

+

gen.10,24
Luce,1,32.
+
Apoc.2,10.
+

+

Colos.3,1.
Phil.3.20.

+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Wy vinden seer claerlijc in Gods woort]
Nae de wijse: Godt schiep den Man eerst van den begin.
Wy vinden seer claerlijc in Gods woort,
Hoe Man end' Wijf behoort+
[Te] leuen in accoort,+
[Elc]kander recht beminnen:
[Ma]er lacen de liefde, deur twist en discoort
[In] vele haest versmoort,
[Da]er uyt comt voort en voort
[Tw]ist in veel huysghesinnen:
[W]ant een vrouwe onbeleeft
[D]aer den Man gheen vreucht aen heeft,+
[M]aeckt hem, wilt dit ghehinghen,
[V]erdrietich tot allen dinghen.
Een quade vrouw soo Syrach sprack,+
[Al]s sy met toorn ontstack,
[S]y verandert als een sack,
[I]n haer aensichte stuerich,
[T]ot goet doen is sy luy en slack,
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+

2.Cor.7,3.
1.Pet.3,7.

+

+

Syr.25,32

+

Syr.25.24
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Gheeft den man menighen snack,
+
Als een druypende dack,
Is sy kijuende gheduerich:
Den man is wel ghequelt
Die alsoo is ghestelt,
Hy moet dat wel beweenen
+
Sy is als etter in sijn beenen,
Gheen listiger hooft segt ons Syrach jen[t]
+
Als dat hooft van een Serpent,
Gheenen toorn bekent
En gaet bou[e]n des Wijfs toorn
Ick woonde lieuer by Leeuwen ghewent,
+
En by Draecken ongheschent,
Dan een quaet Wijf ontrent,
Als sy haer gaet laten hooren,
+
Sy spreeckt dat niet betaemt,
En haren Man beschaemt
Deur haer ongheschickte wesen,
Soo wy in Syrach lesen.
Ghepresen en wordt een qua Vrouwe nie[t]
+
Waer men, vaet mijn bediet,
Al de Schrift deure siet,
Maer aenghewesen hare vlecken,
+
In ander houen sy altijdt wiet,
En als dit soo gheschiet,
Can sy seer veel verdriet
Daermede wel verwecken:
Want sy heelt, vaet mijn bescheet,
Al dat sy niet en weet.
+
Sy heeft dat vooren spreken,

+

Pro.19.13. ende 27.15

+

Prou.12.4

+

Syr.25.22

+

Syr.25,23

+

Syr.25.25

+

Syr.42.35

+

1.Tim.5.8.

+

Syr.25.27
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[Dit z]ijn al qua ghebreken.
[Go]dt schiep den man, seer wijs beraen,+
[Vin]den wy gheschreuen staen,+
[Dae]rnae t'Vrouwelijck graen
[Schi]ep hy uyt sijner zijde+
[Niet] om den man te bouen te gaen,
[Ma]er wesen onderdaen,+
[Hoor]ende sijn vermaen
[Seer] onderdanich blijde:+
[Wa]nt ten schickt niet te saem,
[Tw]ee hoofden op een lichaem,+
[Dus] hoort den man ten fijne
[Haer] ouerhooft te zijne.
[M]aer lacen dit wort by vele verkeert,
[Die]'t Houwelijck vermeert
[And]ers dan Schriftuere leert+
[Soo] men mach sien en hooren,
[De] liefde die wort seer haest verteert,
[Da]er de Vrouwe verheert.
[De]n man wordt niet gheeert+
[M]aer sy willen woonen vooren,
[T'i]s Salomons verstandt,
[Be]ter in een woeste landt,
[Te] woonen eendrachtich,+
[Da]n by een Wijf kijfachtich.
Een schamel Godtvreesend' Vrouwe eerbaer+
[En] spreke ick niet te naer,+
[W]ant ick en meene haer
[Do]ch gheenichsins daer mede.+
[Di]e haer beroepinghe wel nemen waer,+

+

Gen.1.26.
Mar.10.6

+

+

Gen.2.21.

+

1.Cor.11.8.

+

1.Pet.3.1.

+

1.tim.2.12.

+

sap.14.24

+

Syr.26.10

+

Pro.21.19.

+

Syr.26.1.1
Pro.18.22 ende 19.14

+

+

Syr.25.11.
1.Pet.3.1.

+
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Die zijn int openbaer
Als schoone lichten claer,
+
Met haren Man in vrede:
+
Want een goet wijf int slot,
+
Is een gaue van Godt,
+
Die my, lof Godt ghepresen,
Goote jonste heeft bewesen.

+

Syr.20,21
Eph.5,22
+
Pro.19,14
+
Syr.26.3.
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12

[Zijt ghy nae des Heeren wille goet]
Nae de wijse: Loeft end' verblijdt in des Heeren werck.
+

ZIjt ghy nae des Heeren wille goet
Wt Egypten ghetoghen,
Zijt mannelijck in u ghemoet,
+
Dat ghy niet en wordt bedroghen:
+
Want die den Heere voor ooghen:
Hebben, en sijn woorden diuijne,
Die werden bevrijdt van pijne,
+
Doet ten sijne, nae des Heeren beuel,
Beter dan Israel,
+
Die daer in de Woestijne
+
Verginghen door haer boos opstel.
+
En laet u des quaets ghelusten niet,
Om de weerelt te beminnen,
+
Al wat men met den ooghen aensiet
Keert daer van uwe sinnen,
+
En wilt weder van nieus beginnen
Godt te vreesen van gantscher herten,
+
En dempt alle boose perten:
Want ist dat ghy u met Sichem laet besnij[en]
+
Het sal u in corten tijen

+

Colos.3.1.

+

Eph.4,13.
Colos.2,8.

+

+

Hebre.4.1.

+

Nu.14,23
Deu.1.34.
+
1.Cor.10,6.
+

+

2.Cor.4,18

+

Galat.3,3.

+

1.Pet.4,22

+

gen.34.25.
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[Oock] wederomme smerten,
[Dus] wilt doch wel in tijdts toesien.
[W]andelt oprecht nae der liefden aert,+
[Als] Christenen behooren,
[Op d]at ghy hier nae meught zijn bewaert
[Van] Gods grimmighen tooren,+
[En d]raeght u als een nieu herboren,+
[Zijt] altijdt gheestelijck gheneghen,+
[End'] en laet u niet beweghen
[Van] die des Heeren wooninghe verstoort,
[Sul]ck een stemme niet en hoort,
[Heb]t ghy waerheyt ghecreghen.
[Soo] gaet al de enghe poort.+
[D]e poorte is enghe, den wegh is cleyn,+
[Die] daer leydt tot den leuen,
[We]ynighe vinden hem certeyn,
[Sp]reeckt Christus hooghe verheuen,
[W]ant seer nauwe is hy beschreuen
[Va]n Esdras, maer een voet wijde,+
[En] noch lighter aen d'een zijde
[Ee]n diep water nae Schrifts allegier,
[En] op d'ander zijde een vyer,
[W]ijckt ghy t'eenigher tijden,
[S]oo valt ghy in des doodts dangier.
[H]oe wilt ghy desen smallen wegh doorgaen+
[M]et een onghesont ghebeente,
[D]incket wat Symon Magus heeft gedaen
[H]y bedroogh Gods Ghemeente,+
[H]et streckte hem tot sijn vercleente,
[D]us en wilt doch alsoo niet hincken,
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+

1.Pet.1.17

+

Rom.1.18
Iac.1,18.
+
Rom8,5.
+

+

Luc.13,22.
Mat.7,13

+

+

4.Esd.7,8

+

4.Es.7,14

+

Act.8,12.
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Maer wilt altijdt ghedincken
+
Dat Godt heeft ooghen als vyervlamme[n] clae[r]
+
T'is voor hem openbaer,
+
En sal oock elcken schincken
+
Loon naer sijn wercken hier naer.
Voor Godt en geldt te male gheen
+
Wet, Voorhuydt, noch Besnijden,
Dan een nieuwe creature reen,
Soo Paulus gaet belijden,
+
Wilt alle quade schijnen mijden,
En wandelt op den wegh des vreden,
+
En doodet u aerdtsche leden,
Lust, hoererije, end' oock begheerten quae[t]
En dat daer gheschreuen staet,
Dat voor sulcke quade zeden
+
Een gherechtich licht opgaet.
Wilt in goetdoen ghewillich zijn,
Niet met ijdel ghebaren,
Voor Godt en geldt gheen heylich schijn,
+
Hy doorsiet de Vijghe blaren,
Want als die twee int Lusthof waren,
Soo ginghen sy haer daer mede decken,
+
Maer Godt die sach haer vlecken:
Want alle herten die zijn voor Godt minjoo[t]
+
Te samen naeckt en bloot:
+
Dus wilt Adam uyttrecken,
Op dat hy doch mach zijn ghedoodt.
+
Den ouden mensche gheheel doch sterft,
Wilt hem gantsch t'onder drucken,
+
(Die door lust der dolinghe verderft,)

+

Apoc.2,18
Syr.15,23
+
Hebr.4,13.
+
2.Cor.5,10
+

+

Galat.5,6 ende 61,7.

+

1.thes.5,22

+

Colos.3,5

+

Ma.5,16

+

Gen.3,17.

+

Heb.4,13.

+

Syr.15,23
Eph.4,22

+

+

Colos.3,5.

+

Eph.4,22
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[Soo m]acht u wel ghelucken,
[End'] en laet u niet verrucken+
[Van] die verleyders menichvuldich,
[Op d]at ghy doch ontschuldich
[Meu]ght wesen, met dat vrome ghetal,
[Als d]e Heere oordeelen sal:+
[Blijf]t by sijn woordt ghehuldich,
[Soo] en comt ghy niet ten val.
[En]d' en volght niet u eyghen hooft,+
[Ma]er dat ghebodt des Heeren:
[Een] yeder gheest niet en ghelooft,+
[Wil]tse wel examineren,
[Wa]nt sy souden u haest verkeeren+
[Op] hare weghen seer versmadich:
[Wa]nt blijft ghy niet ghestadich
[In] Godes vreese alsoo Syrach vertelt,+
[V h]uys werdt haest ghevelt,
[En] werdt u seluen schadich,
[Wa]nt het u eyghen ziele ghelt.
[G]heen moes voor u gheboorte en kiest,+
[Qu]ackels voor man ydoone,
[Da]t ghy deur lust niet en verliest+
[T'l]andt van beloften schoone,
[W]ant daer werdt ghegheuen ten loone
[E]en croone seer hooghe van weerden,+
[V]oor al die hier volheerden,+
[Ae]nveerden wilt Gods harnas met jolijt,+
[D]at ghy in den quaden tijdt,+
[Al]s Pelgrims op Aerden,
[N]ae des Heeren wille strijdt.
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+

2.Cor.11,8

+

mat.25,31.

+

Syr.21,12

+

1.joan.4,1

+

Syr.13,2.

+

Syr.27,6.

+

gen.25.32.

+

Nu.11,31.

+

4.Esd.2,4
mat.24,13
+
Ephe.6,11
+
4.Esd.16,41.
+
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+

Dus en volght niet u quaden lust,
Wilt u nae Gods woordt voeghen
Met eenen stillen gheest gherust,
+
Laet u daer med' ghenoeghen,
En wilt doch in gheen vreemt jock ploegen,
Noch en staet doch nae geen nieuwe renen,
+
Ghelijck die van Athenen,
Sommige hielden met Gods woort den spot,
End' gheloofden niet aen Godt,
Superstitieus schenen,
Maer kiest ghy doch een beter lot.
+
Prince, dit wensche ick voor u deel,
Tot u beste beclijuen,
Dat ziel en lichaem mach gheheel
Hier nae behouden blijuen,
En doet nae Mattheus beschrijuen,
+
Wilt door die enghe poorte dringhen,
En wilt u ghestadich dwinghen
Van die daer wesen des Heeren stemme moe,
+
Stopt vast u ooren toe
+
Van vreemde huerelinghen,
Op dat ghy wandelt als de vroe.

+

Colos.3.5.

+

2.cor.12,9. ende 6,14.

+

Act.17,21.

+

2.Thes.5,23.

+

Mat.7,13

+

Psal.58,7.
joan.10,13

+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

Een nieuwe Liedt,
nae de wijse: Als men schreef duyst vijfhondert.
IN Numeri twee mael achte,
+
Daer vinden wy gheschreuen claer,
Dat een uyt Leuijs gheslachte,
Korach ghenaemt, dit is voorwaer,
+
Dathan en Abyram mede,

+

Nu.16,1.

+

Syr.45,22
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[Elia]bs sonen uyt Rubens stam,
[Ma]er maeckten door haer booshede,+
[Een]en oproer vol onvrede,
[Da]er door seer groot verderuen quam.
[N]och sachmen haer toekeeren,
[So]o wy vinden nae Schrifts bedien,
[De] principaelste Raedtsheeren,
[W]el twee hondert en vijftich lien
[Ve]rgaderden haer ghewillich
[Te]ghen Moyses en Aaron aldaer,
[En] spraken seer onbillich,
[Da]t volck is ouer al hillich,+
[En] den Heere is onder haer.
Dat en viel Moyses niet lichte
[Al]s hy sulcke woorden heeft ghehoort,
[Hy] viel op zijn aensichte,
[E]n spracker tot Karach voort,
[M]orghen sal den Heer uytghelesen
[K]ennelijck maken seer expeert,
[W]ien hy verkiest in desen,
[T]ot sijnen offer ghepresen,
[D]ien sal't wesen dien hy begeert.
Noch sprack Moyses seer reynich
[T]ot Korach, lieue hoort doch ghy,
[I]s ulieden dat te weynich,+
[O] ghy kinderen van Leui?
[D]at u Godt heeft afghescheyden
[V]an de menichte Israel,
[O]m t'officie te beleyden,
[E]nd' spijs-offer te bereyden
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Nu.26,9.

+

Exod.19.6

+

Num.3,6
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In des Heeren wooninghe snel.
Daer toe heeft Godt vercoren
De kinderen van Leui seer vroom,
Wat soeckt ghy als verloren,
Wederom dat Priesterdom?
Ghy en al uwe ghesellen
Maeckt een oproer teghen den Heer,
Wat is Aaron willet stellen,
Dat ghy als den rebellen
Teghen hem murmureert soo seer?
Moyses liet roepen henen
Dathan en Abyron vermaert,
Sy deden sulcke renen,
Wy en comen niet opwaert,
Maer spraken met onverstande,
Sal u dat te weynich zijn?
Dat ghy ons hebt uyt den lande
Ghebrocht dat wy hier ter schande
Ghedoodt souden werden in dees woestijn.
Seer stout sonder bedwinghen
Hebbense Moyses noch meer verfoeyt,
Hoe fijn hebt ghy ons connen bringhen
Int landt daer melck en honich vloeyt?
Wijnberghen onbesweken
Ons tot een erfdeel bespiet,
Wilt ghy noch, ginghen sy spreken,
De lieden de ooghen uytsteken?
Wy en comen opwaert niet.
Moyses vergramde seere,
En sprack door sulcke rebellicheyt,
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[En k]eert u niet, O Heere,
[Tot] haren spijs-offer bereyt:
[Als] sy niet en wilden comen,
[Doe] sprack Moyses seer belaen:
[Ick] en hebbe t'mijner vromen
[No]yt Ezel van haer ghenomen,
[No]ch haer oock gheen leet ghedaen.
[M]oyses sprack tot dese Mannen,
[To]t Korach en sijn gheheele rot,
[Be]reyt morghen u pannen,
[M]et vyer en reuckwerc daer in voor Godt.
[Aa]ron sal oock ghestichtich
[He]m daer toe maken bereyt,
[N]eemt uwe pannen ghewichtich
[T]e samen twee hondert en vijftich,
[D]at heeft Moyses tot haer gheseyt.
Sy hebben smorghens ghenomen
[H]aer pannen met reuckwerck seer fris,
[M]aer alsse zijn ghecomen
[V]oor de Hutte der ghetuyghenis,
[D]e Heerlijckheyt des Heeren
[O]penbaerde dees menichte coen,
En sprack tot Moyses vol eeren,
Wilt u van dees menichte keeren,
Want ick wilse terstont verdoen.
Moyses vol reynder zeden,
En sijn broeder Aaron seer licht,
Hebben voor't volck ghebeden,
En sy vielen op haer aensicht,
En spraken soo vele ten goeden
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Als een Man heeft zonde ghedaen,
Wilt ghy, Heer, nae u bevroeden,
Ouer dees menichte woeden,
Datse daeromme souden vergaen.
Doe sprack Godt tot Moyses schoone
Segghet dese menichte al te saem,
Datse wijcken van der woone,
Korach, Dathan, end' Abyram:
Moyses ginck sonder sparen
Met de ouders Israels voort,
Wijckt af, ginck hy verclaren,
Van de hutten deser sondaren,
En roert niet aen wat haer toebehoort.
Die lieden zijn gheweken
Van haer hutten aen alle zien,
Doe ginck Moyses noch spreken,
En dese steruen als ander lien,
Soo sult ghy daer aen mercken
Dat de Heere my tot u sondt,
Ist dat Godt wat nieus gaet wercken,
Dat hy d'Aerde in dese percken
Opent, end' al dees lieden verslondt.
Als Moyses hadd' uytghesproken,
Soo heeft d'Aerde onder haer ghescheurt,
End' heeft haren mondt ontloken,
Daer is wat vreemdts ghebeurt,
Korach verginck te gronde
Met sijn rotten onsubjeckt,
Huys, haue, t'werdt al verslonden
In de Helle, ter seluer stonden
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[He]eftse de aerde weer ouer ghedeckt.
[A]ldus verginghen sy stranghe
[M]et groot gheroep alsoet wel schijnt,
[Do]e sprack Israel seer banghe,
[D]at ons de aerde oock niet en verslint,
[Sy] vluchten voor dese verbannen,
[W]ant Gods straffe was voor de handt,
[Di]e twee hondert end' vijftich Mannen
[Di]e daer stonden met ander Pannen,
[Zij]n vant vyer uyt den Hemel verbrandt.
Godt sprack tot Moyses ydoone
[V]oor de menichte int openbaer,
[S]egt u broeder Aarons sone
[D]en Priester Eleazar,
[D]at hy neme sonder vertsaghen
[Al] dees Pannen uyt t'vier,
[E]n tot bleck worden gheslaghen,
[S]y zijn heylich, dus Gods ghewaghen
[D]oor hare zielen menighertier.
Eleazar sonder beyden
[D]ie is van stonden aen ghegaen,
En liet de Pannen bereyten,
En ded'se tot breedt bleck slaen,
En hinckse sonder mincken
[A]en den Altaer nae Gods raedt,
Om dat Israel soude ghedincken,
En gheen vremde meer offeren schincken,
Dan die daer zijn van Aarons zaedt.
Des morghens sonder cesseren
Soo ginck de gheheele menichte groot
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Teghen Moyses murmureren,
Seyden ghy hebt Gods volck ghedoodt:
Twist ginghen sy verwecken
Teghen Moyses ingheleyt
Met hem voor de Hutte te trecken,
Een wolcke quamse bedecken,
Godt openbaerde sijn heylicheyt.
Als dat volck sach dese wolcke,
Soo dede de Heere Moyses cont,
Wijckt af van desen volcke,
Want ick wilse verdoen terstont:
Maer Moyses sonder beyden
Viel op sijn aensicht saen,
En sprack met onderscheyden,
Wilt u panne met haest bereyden,
Want de plaghe is aenghegaen.
Ten hadde Aaron niet anne
+
Te doene sijns Broeders begeerte daer,
Hy nam reuckwerck in sijn panne
En dat vyer van den Autaer,
End' heeft hem haest begheuen
Tot der menichte met der spoet,
En stont, soo't staet gheschreuen,
Tusschen de dooden en leuen,
Met sijn reuckwerck dat volck verboet.
Daer zijn weest niet verwondert,
Ghestoruen van dese plaghen fel,
Veerthien duyst en seuen hondert
In eenen corten tijdt seer snel,
Sonder die met Korach storuen
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[Die] en zijnder niet me ghetelt:
[Wa]t hebben sy verworven,
[M]et jammer zijnse verdoruen,
[We]e die hem teghen den Heere stelt.
[P]rincelijck Godt ghepresen,
[T'is] wel ghelijck dat Dauid ghewaecht,
[Da]t t'Goddeloose wesen
[En] heeft u noch noyt behaecht,
[Da]t is hier wel ghebleken,
[Ae]n dees lieden zijn wy gheleert,
[Om] dat sy waren gheweken
[Va]n den Heere, hy wildet wreken,
[M]aer de plaghe wiert noch ghekeert.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Daer sullen doet ons Christus vermaen]
Nae de wijse: Een eeuwighe vreucht die niet en vergaet.
[D]Aer sullen doet ons Christus vermaen,+
Al in de laetste tijden,+
[S]eer veel valsche Propheten opstaen+
[D]ie teghen de waerheyt strijden,
[E]n sullen segghen voorwaer,+
[C]hristus is hier en daer,+
[N]ochtans in den Hemel gheseten:
[D]us wacht u wel van haer,+
End' volght de waerheyt naer:+
End' wacht u wel voor valsche Propheten.+
V wel voor valsche Propheten wacht,+
Haer stemme en wilt niet hooren,+
Op dat ghy niet en valt in de gracht+
Daer ghy in mocht versmooren:+
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mat.24,11
1.Tim.4,1
+
Matt.24.24.
+

+

mar.13,21.
Matt.24,23.

+

+

Hebr.1,3.
Luce,21,7.
+
Ioan.8.12
+
Mat.7.15
+
mat.24.25
+
Ioan.10,5
+
mat.15,14
+
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Maer volght Christus alleen
+
Den Herder end' anders gheen,
+
Soo en werdt ghy nemmermeer ghebeten
Van de Woluen onreen,
+
Dus blijft op den vasten steen:
+
End' wacht u wel voor valsche Propheten
+
Siet hoe den man Gods quam int verdriet
Door't lieffelijcke praten,
End' dede dan den Prophete riet:
Gods woordt heeft hy verlaten,
End' den Prophete gheeert,
Want hy is weder ghekeert,
Met hem ghedroncken end' ghe'ten,
Maer hy hadt seer wel ontbeert,
+
Dan hier deur zijt gheleert:
+
End' wacht u wel voor valsche Propheten.
Die valsche Propheten nae mijn gevoel,
+
Die werden noch met schanden
+
Gheworpen in den vyerighen poel
+
Die daer eeuwich sal branden,
+
End' die haer leeringhe blent
+
Voor goet en recht bekent,
Die werden oock met haer versmeten:
+
Dus blijft vroom tot den endt
By de waerheyt excellent,
+
End' wacht u wel voor valsche Propheten.
Waer dat ghy gaet Zuyt Oost oft Noort
+
Wandelt doch als den vromen,
+
End' houdt u vast aen des Heeren woort,
Tot dat ghy wech zijt ghenomen:
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joan.10,4.
joan.10,12

+

+

1.Pet.2,6.
Mat.7.15
+
3.Reg.13.24.
+

+

Rom.15,4
Mat.7,15

+

+

Apo.13,14
Apo.19,19
+
mat.25,42
+
2.thes.2,10
+
Esai.9.15.
+

+

mat.24,13

+

Mat.7,15

+

Ephes.4,1
2.The.2,7

+
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[M]et Iosua hebt moet,+
[Hie]r u pelgrimagie doet,+
[Eer] dat u schoen worden versleten+
[Die] ghy hebt aen uwen voet,+
[En]d' volght uwen Leydtsman goet,+
[En]d' wacht u wel voor valsche Propheten.+
[D]at selue dat Eua verriedt+
[Is] noch op Aerden stranghe,
[T']welck Gods woordt qualijck bediedt,+
[M]aer niet meer deur de Slanghe,+
[M]aer deur sijn Dienaers al,
[D]ie daer een groot ghetal+
[Zi]jn in de Weerelt, soo wy weten:+
[M]aer merckt op haren val
[D]ie ouer haer comen sal,+
[E]nd' wacht u wel voor valsche Propheten.+
Sy belouen u vrijheyt fijn,+
[H]oe wel sy selue knechten
[D]er verderffenisse zijn:
[D]us siet wel toe ten rechten,+
[E]nd' wilt alsulcke mien
[D]ie't trouwen end' spijs verbien,+
[E]nd' spreken leughenen vermeten+
[D]eur gheveynstheyt t'allen tien,+
[A]ls een slanghe wiltse vlien,+
[E]nd' wacht u wel voor valsche Propheten.+
Wy vinden in Ezechiel+
[S]eer veel vreemde propoosten.+
[H]oe dat de kinders van Israel
[H]aer dickwils lieten troosten,+

+

Nu.14,9.
1.Pet.1,17
+
Deu.29,7
+
Eph.6,15.
+
joan.10,4.
+
Mat.7,15
+
Genes.3,4
+

+

Ps.94,20.
2.Cor.11,5

+

+

2.cor.11,15
mat.24,11

+

+

Rom.1,18
Mat.7,15
+
2.pe.2,19
+

+

2.The.3,6

+

1.Tim.4,3
2.thes.2,9.
+
2.Tim.4,2
+
Syr.21,2.
+
Mat.7,15
+
Hebt.13,9.
+
Iere.23,19
+

+

Esai.3,11.
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+

En haer vrede toegheseyt,
Maer den steen der salicheyt
Die hadden sy eylaes vergheten,
+
Alsoo waren sy verleyt,
+
Maer maeckt hier in onderscheyt,
+
End' wacht u wel voor valsche Propheten
+
Prince wilt doch met een vast opset
+
Den Heere van herten vreesen,
+
Laet ons malcander int ghebedt
Altijdt ghedachtich wesen,
+
Al moeten wy nu scheen,
+
Blijft by de waerheyt reen,
+
Want die haer wel hebben ghequeten,
+
Werden los van gheween,
+
Godt die wil u gheleen,
End' wacht u wel voor valsche Propheten
+

+

Heb.13,16
deut.32,18

+

+

Ier.23,26
Esai.5,20
+
Mat.7,15
+
heb.10,23
+
Syr.1,25.
+
Eph.6,18.
+

+

Act.20,38.
mat.24,21
+
mat.25,21
+
Apoc.1,7.
+
Mat.7,15
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12

[Druck, lijden, en ellende]
Nae de wijse: Een dinck doet my weder peynsen, etc.
+

DRuck, lijden, en ellende
Is den Mensche opgheleyt,
Maer alle cruys dat heeft een ende,
Hoe wel dat niet haest en scheyt,
Al gaet het toe met swaer abeyt,
+
Ghy moet u schicken naer den tijdt,
+
V ziele besitten met lijdtsaemheyt,
+
Want de Heere die comt subijt.
+
Als nu sal comen de Heere,
Dit dient menichmael bedacht,
+
Dan sal alle druck verkeeren

+

Ps.34,20.

+

rom.12.11
Luc.21,16.
+
2.pet.3,10.
+
1.Thes.5,1
+

+

Colos.3,4.
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[In] een blijdschap groot gheacht,
[Ia]e in volcomender cracht
[Su]lt ghy dan wesen verblijdt,+
[Ald]us op sijn toecomste wacht,
[W]ant de Heere die comt subijt.+
De cruycen zijn menigherhande,+
[D]'eene swaer end' d'ander groot,
[D]raeght u cloeck als de vaillande,
[Z]ijt ghetrouwe tot der doot,+
[W]ant de Heere helpt in noot
[O]uerwinnen in den strijdt,
[Al]dus en vreest voor gheenen stoot,
[W]ant de Heere die comt subijt.+
Dat cruys is van Godt ghegheuen,
[E]n latet niet wesen swaer,
[A]lle straffe hier beneuen+
[E]n wordt niet aenghesien voorwaer
[D]oor een blijde dinck, dits claer,
[S]oo ons Paulus belijdt,
[M]aer vreucht salse gheuen hier naer,
[W]ant de Heere die comt subijt.+
Iob en Tobias vercooren+
[H]adden cruys met ouervloet,+
[S]ulcke exempels zijn ons vooren,
T'welck in onsen druck versoet:+
Dus en zijt niet cleene ghemoet,
Al zijt ghy t'cruys hier selden quijt,
Maer zijt ghetroost in teghenspoet,
Want de Heere die comt subijt.+
Elias en dient niet vergheten,+

+

Ioan.16,22

+

2.pet.3,10.
1.Pet.1,6.

+

+

Apoc.2,10

+

2.Pet.3,10

+

Heb.12.11.

+

1.Pet.3,10
Iob,5,17.
+
Tob.13,2.
+

+

Hebr.12,5.

+

2.pet.3,10
1.reg.10,10

+
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Wat een cruys dat hy verdroech
Van al die valsche Propheten
+
Die hem quelden spade ende vroech:
Wie dat handt slaet aen den ploech
Die sal hier worden benijdt,
Dus schept hier in troost gheno[e]ch,
+
Want de Heere die comt subijt.
+
Dat cruys dat plach eertijts te wesen
Met vyer, water, en deur zweerdt:
Maer nu de Heere zy ghepresen
Die dat van ons heeft gheweert,
Dat hem een yeghelijck gheneert
+
Om te doene sijn profijt:
+
Dus wat u toecomt aenveert,
+
Want de Heere die comt subijt.
Sommighe hebben t'cruys inwendich,
Och, hy weet soo wel die't proeft,
+
Satan die is soo behendich,
Die noch dach noch nacht en toeft,
Om dat men hem niet en behoeft,
Daerom quelt hy ons uyt spijt:
+
Aldus u niet seer en bedroeft,
+
Want de Heere die comt subijt.
+
Sommighe hebben t'cruys der questen
Dickwils in haer eyghen huys,
+
Elckanderen niet houden ten besten,
Daer uyt comt een groot confuys:
+
Och is dat niet een swaer cruys,
Daer d'eene d'ander wat verwijt?
Elck wachte hem wel van sulck abuys,
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+

Rom.11,3

+

2.Pet.3,10
Ioan.16.2

+

+

Syrach,2.
2.pet.3,10.
+
Iob,7.1.
+

+

1.Pet.5.

+

1.Pet.1,6.
2.Pet.3,10
+
Iac.3,14.
+

+

Rom.2,8.

+

rom.13,13.
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[W]ant de Heere die comt subijt.+
[S]ommighe hebben t'cruys vol drucken,
[In] de kinders die hy wint,+
[D]at het haer niet en wil ghelucken,+
[W]orden vleeschelijck ghesint,+
[M]aer haer in hare jeucht bemint,
[E]n by maticheyt castijt,
[O]p dat ghy namaels vreuchde vint,+
[W]ant de Heere die comt subijt.+
Prince, soude ick't al vertellen+
[E]nd' noemen de cruycen al,+
[H]ier in en soude ick't niet ghestellen+
[D]ie daer zijn int Aerdtsche dal,+
[L]aet ons gaen door den wegh smal,+
[E]n de Heer vreesen met vlijt,+
[D]at cruys haest eynde nemen sal,
[W]ant de Heere die comt subijt.+

+

s.pet.3.10.

+

deut.21.18
1.reg.2.22.
+
Syr.16.1. ende 30.11
+

+

Pro.19.18
2.pet.3.10.
+
Syr.40.30
+
Sap.3.5.
+
Rom.8.18
+
Syr.2.4.
+
Mat.7.14
+
Ps.34.10.
+

+

2.pet.3.10.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Den moedt wilt my ontsincken]
Nae de wijse: Van den Graue van Rome, die ten heylighen Lande track.
DEn moedt wilt my ontsincken,
Als ick tot aller stondt
Op't voorleden leuen gae dencken,+
Dat ghy Heer by my vondt,
Al langhe Heer ick u kende // Dat ende+
Leydt tot der Hellen grondt.
Ick hebbe, och laes, bedreuen+
Veel quaets teghen u leer,+
Ick was vervreemdt van't leuen+
Dat uyt u is, och Heer,
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+

Eph.4.17.

+

Rom.6.19 ende 21.

+

Mat.7.13
Eph.4.18.
+
Rom.2.8.
+
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+

Ick stont in onghenade // den quade
Hadde in my den keer.
+
Den keer, is sweerelts wesen
+
Was t'leuen quaet en boos,
+
Iae sonder Godt ghepresen
+
Was ick gantsch Goddeloos:
+
Iae doot door mijne zonden // ghebonden
+
Was ick van haer altoos.
+
Aldus hebbe ick lanckduerich
+
Weerelt en vleesch ghedient,
+
Want ick sochte seer kuerich
+
Te zijne des weerelts vrient,
+
Wat boosheyt dat ick dede // T'was vrede
Met dat Babels ingient.
+
In ghenoechte en in weelden
Sat ick in Babel vast,
+
Wy droncken end' wy speelden,
+
Doe hebt ghy my aen ghetast:
+
Wt was al mijn vermoghen // bedroghen
+
Was ick seere belast.
+
Doe was ick seere verslaghen,
+
Weenen dat was mijn lot,
+
De conscientie quam claghen,
Ick en hadde gheen vrede met Godt,
+
Ick en wiste niet wat maken // Dan hake[n]
Om den Heere Zebaoth.
+
Ick badt soo menich weruen
+
Den Heere in mijnen noot,
+
Dat ick niet en soude steruen
De lichamelijcke doot:
+
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+

Ephes.2.2.
1.Ioan.2.15
+
Rom.6.2.
+
Ephes.2.1.
+
Rom.8.7.
+
Ephes.2.1.
+
4.es.16.78.
+
Rom.6.16
+
Ioan.8.34
+
Rom.8.5.
+
Iac.4.4.
+
Rom.1.32
+
Iere.8.8.
+

+

Ephe.4.22

+

Rom.6.21
Iob.5.17.
+
Pa.119.67
+
1.joan.3.20.
+
Esa.26.16
+
Sap.12.1.
+
1.joan.3.20.
+

+

2.Math.6.12.

+

Syr.2.21.
Prou.2.11
+
Esa.26.16
+
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[Ma]er dat hy my soude sparen // T'beswaren+
[Der] zonden was soo groot.
Met claghen en met carmen+
[Ba]dt ick Heer om ghenae,
[Da]t hy my wilde ontfarmen+
[Me]t den Coninck Hiskia,+
[En] verlangen mijn daghen // Want slagen
[Qu]amen my toe hier nae.+
Doe hadt ghy medelijden+
[In] al mijn teghenspoet,+
[Ho]e was al u castijden
[Gh]elijck een en Vader goet,+
[N]iet met mijnen verderuen // Beeruen,+
[B]egonst ick weder moet.+
Ick dacht, sonder berommen,
[D]ickmaels in mijn gheween,
[O]ch Heere, mocht ick becommen,+
[I]ck soude uyt de Weerelt scheen,
[E]n u met herten vreesen // Nae desen+
[Z]ijn in mijn ooghen cleen.+
Doe wilden mijn ghebeuren,+
[S]oo haest als ick ghenas,
[D]at ick ghelijck te veuren,+
[H]aer wederom ghelijck was,+
[M]aer ic dacht om mijn castijden // Benijden
[S]inghen sy my seer ras.+
Mijn vrienden en mijn maghen+
[W]aren oock op mijn gram,+
[T]en was niet haer behaghen
[D]at ick Godt te vreesen aennam:+

+

4.Esd.15.78.

+

Ps.119.71.

+

1.pet.2.10.
4.Reg.20.6.

+

+

Luc.12.47
Iob.5.17.
+
Esai.26.16
+

+

Prou.2.11
Ind.8.25
+
Baruch.4.
+

+

Esa.26.16

+

Eph.2.13
Syr.1.12.
+
1.Pet.4.4.
+

+

Iac.4.4.
Rom.12.2

+

+

Iob.5.17.
Mich.7.6
+
mat.10.35
+

+

Ps.38.12.
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+

Maer sy hieldent voor verleyden // En seyden
Dat van Godt niet en quam.
+
Aldus liet ickse varen,
Hielt my van haer absent,
+
En sochte te vergaren
Met Godt en zijn volck bekent,
+
In sijne rechte koyen // Verstroyen
Moeste ick doch in den ent.
+
Och Medecijn der Zielen
+
My ghenadich aensiet,
+
Die ootmoedich voor u vielen,
+
Die en verwierpt ghy niet,
+
Als Maria Magdaleene // Onreene
Was sy, soo Schrift bediet.
+
Met den verloren sone
Hebbe ick hongher ghesmaeckt,
Wilt my ghenade jonen
+
Want ick hebt al qualijck ghemaeckt
Voor u, Vader vol eeren // Mijn cleeren
Sijn wech, end' ick ben naeckt.
O Heere, wilt my spijsen
+
Met dat Hemelsche broot,
+
Op dat ick mach verrijsen
+
In een nieu leuen deuoot,
+
End' wilt my daer in stercken // Mijn werke[n]
+
Zijn voor u naeckt en bloot.
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Lof heylich Schepper, van al dat men siet]
Op de wijse van den 129.Psalm: Van der jeucht aen, etc.
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+

Syr.1.12.
Psal.88.9.
+
mat.15.14.
+

+

mat.12.30

+

Ioan.10.9

+

Sap.16.12
Luc.18.13.
+
ma.18.26
+
joan.6.37.
+
Luce.8.2.
+

+

Luce.15.17

+

Rom.6.21

+

Ioan.6.50
Rom.6.6.
+
1.Cor.6.14
+
Syr.17.22
+
Hebr.4.13.
+
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[L]Of heylich Schepper, van al dat men siet+
Vwer handen werck, en is niet om deur+
gronden,+
[He]mel en Aerde hebt ghy gemaect uyt niet,+
[N]oyt en was sulck eenen Godt gevonden.+
Ghy hebt gheseyt het worde Hemel fijn,
[G]helijck dat ons Esdras gaet betooghen,
[D]oe is u woordt een volcomen werck gezijn,
[S]o dat wy't aenschouwen met onsen oogen.+
De Aerd' hebt ghy op't water uytgebreyt+
[D]oor uwe cracht, dat sy niet en can sincken,
[S]ulck een vast fundament hebt ghy geleyt,
[T]'welc onbegrijpelijc is om ons te dincken.
Sulck eenen Godt en vindt men niet int+
Landt,
[D]ie ons can gheuen vruchtbarighe tijden,
[C]oudt, hitte, windt en reghen abundant,+
[E]nd' spijs om onse herten te verblijden.+
Ghy spijset al Heer met uwen ouervloet,+
[A]llerley vleesch, het sy van wat natuere,+
[A]lle ooghen sien op u, o Heere goet,
Dat ghy haer spijse gheeft tot elcker ure.+
Ghy hebt, o Heer, den dach verordineert+
Dat hem den Mensch daer in soude gheneeren
In zijnen arbeydt, elck een practiseert,
Dat hy ghenoech crijghe om te verteeren.
Dan comt de nacht, op dat den mensche+
rust,
Dan gaen hem roeren alle wilde Dieren,
Om hare spijs, op dat worde gheblust
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+

Colos.1.18
Psal.33.6.
+
Genes.1.1.
+
Ioan.1.3.
+
4.Es.6.38.
+

+

Ioan.1.3.
Rom.1.20

+

+

4.Esdr.6.48.

+

Ps.18.23.
Gen.8.22.
+
Ps.104.15
+
Psal.136.25
+

+

Psal.145.15.
Psal.104.23.

+

+

Psal.104.20.
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Haren hongher, die sy des daeghs logieren.
De visschen, Heer, ghy ooc niet en vergeet,
Die daer by duysenden int water sweruen
+
Ghy gheeft haer spijs, op dat een yeder eet,
Dat sy van honger niet en moeten steruen.
+
O wijse God, hoe hebt ghy't onderscheyt?
Dat alle dinck dus heeft zijn ganc end' wesen
Dat uwen Naem, end' hooghe Majesteyt
Moet door u wonder wercken zijn gepresen
+
T'is recht dat men u groote eer' toe schrijft
+
Ghy zijt een Godt, geenen by u gheleken,
+
Ghy zijt een Godt die daer ooc eeuwich leeft
Vwe Iaren en sullen niet ontbreken.
De menschen leuen hier een cleen termijn,
+
Dan moeten sy weder tot stof der eerden,
Want ghy zijt aerde, sprac ooc Godt diuijn,
+
En moet hier naer, weder tot aerde werden.
+
Ghy sult, o Heer door u cracht en ghewelt
+
All' menschen hier naer weder doen verrijsen,
+
Sy sullen al voor u worden ghestelt,
+
Om loon t'ontfaen, nae dat sy hier bewijsen
+
Gelijck ghy, Heer de weerelt hebt verdaen
+
Met den Suntvloet om al des menschen zonden
Alsoo salt oock ten jongste daghen gaen,
+
Die niet recht voor u en worden bevonden.
+
De Aerde sal branden met fel tempeest,
Dan sult ghy der boosheyt een eynde maken,
+
End' al die u niet en hebben ghevreest,
Die sullen dan moeten t'verderues smaken

Schickt u nae den tijdt Rom.12
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+

Ps.104.27 ende 136.25.

+

Ps.35.10.

+

Psa.35.10
Ps.102.28
+
Hebr.1.12.
+

+

Syrac.40.26.

+

Gen.3.19.
Syr.17.8.
+
Ioan.5.29
+
2.Cor.5.10
+
Syr.17.22
+
Genes.6.5.
+
mat.24.38
+

+

Luc.17.30.
2.Pet.3.10

+

+

2.Thes.1.8
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[O Godt van Hemelrijcke]
[O]p de wijse: Den Vader ginck daer med' deure, Den moedt, etc.
[O] Godt van Hemelrijcke,+
Ghy zijt al onsen schuldt,+
[B]ewaert ons alghelijcke
[D]oor u ghenade mildt,+
[E]nd' wilt ons wijsheyt gheuen,+
[E]nd' sterckt ons met accoort // int woort
[O]p dat wy moghen leuen,+
[A]ls Christenen behoort.+
Vredich te leuen leeren
[L]aet ons tot aller tijdt
[O]ns nae den vrede keeren,+
[D]ie naevolghen met vlijt,
[D]at wy wandelen puere+
[S]oo onsen roep ghenaemt // betaemt,+
[R]echt reyn nae de Schriftuere
[V]redich by een versaemt.
Ghy zijt een Godt des vreden,+
Niet een Godt der tweedracht,
Soo moeten al de leden+
T'hooft nae volghen met cracht,+
V lieden twist en discoorden,
Als voor een slanghe quaet // verslaet,+
Recht nae des Heeren woorden,
Bewijsent met der daet.+
Wilt met der daedt bewijsen.
Laet blijcken vruchten goet,+
Dat de Weerelt mach prijsen
V Hemels Vader soet,+

+

Psal 91.4.
Psal.121.3

+

+

joan.16.23
Iac.1.5.

+

+

Ephes.4.1.
Ro.12.18.

+

+

Heb.12.14.

+

Col.1.10.
Ephe.4.1.

+

+

2.cor.13.12

+

1.cor.12.12
Eph.4.15.

+

+

Syr.21.2.

+

Rom.6.3.

+

Mat.7.8.

+

1.Pe.2.12.
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Laet lichten seer manierich
+
V licht int openbaer, seer claer,
+
Als maechden wijs vercierich,
+
Volght u Bruyd'gom eenpaer.
Laet ons vredich nae ganghen
+
Dat hooft Christi voorseyt,
+
T'verstandt gheuen ghevanghen
In zijn ghehoorsaemheyt,
+
Die Gods gheboden houwen
Volght niet sijn eyghen hooft // verdooft,
Segt ons Syrach vol trouwen
Dat vry van hem ghelooft.
Dat sout sijn cracht verlooren
+
Moet uyt, soo Schrift ghewaecht,
+
Dat suere deech al verlooren
+
Moet worden al uytgheuaecht,
+
Op dat wy mochten wesen
Sonder schalckheyt en list // vol t'wist,
+
Ontrecken bouen desen
+
Van die de waerheyt mist.
+
Die d'arghernisse aen rechten,
+
Die stroyen quaet fenijn
Daer deur des Heeren knechten
+
Dickmael vererghert zijn:
T'waer, nae Schrifts vermonden,
+
Beter een Molensteen // niet cleen
Aen sijnen hals ghebonden,
+
Gheworpen in de Zeen.
Sulck' arghelijcke leden
+
Moeten, soo ick verstae,

+

Mat.5.16
Luce,8,16.
+
mat.25.10
+

+

Ephe.4.15
1.Cor.10.5

+

+

Syr.21.12.

+

Mat.5.13
mar.9.49.
+
1.Cor.5.6.
+
Galat.5.9
+

+

1.Cor.5.7.
rom.16.16
+
1.Thes.3.6
+
rom.16.16
+

+

Mat.18.6

+

marc.9.41

+

Luce.17.2.

+

mat.5.30.
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[Va]n 't lichaem zijn ghesneden,
[W]ant sy doen groote schae,+
[Sy] zijn als die opbreken+
[De] watterdammen sterck // haer werck
[W]ordt daer by vergheleken,
[N]ae Salomons opmerck.
Wat mocht doch Korach baten,
[N]athan, Abyron me,
[D]atse Israel bouen maten+
[B]rochten in grooten onvre,
[S]y maeckten groote oproeren
[T]eghen s'Heeren verbont // terstont,+
[M]aer leuendich sy voeren
[A]l in der Hellen gront.
Seba vol van pracktijcke,
[D]ie droech op Dauid nijdt,
[H]eeft Israel autentijcke
[V]erweckt tot eenen strijdt,
[M]aecktese seer afwendich+
[A]l van den Coninck goet // den bloet,
[Q]uam oock noch seer ellendich
[I]n de doot met der spoet.
Die heymelijcke steken
Wonden haer seluen seer+
Ghelijck dat is ghebleken+
Aen Haman, en noch meer,+
Die Israel benoude,+
Maer loon hy van sulck dinck, ontfinck,
Den boom hy om haer boude,
Daer hy noch selue aenhinck.
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+

mat.9.42.
1.Cor.5.5.

+

+

Nu.16.3.

+

Syr.45.22

+

2.reg.20.1.

+

2.re.2.22.
Syr.28.1
+
Sus.1.62.
+
Hest.7.10.
+
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+

Balam schalck sonder misse,
Gaf heymelijck raet,
En stelde een aeghenisse
+
Onder Israels zaet,
Want Balack die sandt Vrouwen
+
Int Legher opgherust // seer juyst,
Daer deur quamen in rouwen
Wel drie en wintich duyst.
+
Prince, den twist wilt schuwen,
+
Hebt tot vrede uwen sin,
Zijt meer ghesint om spuwen,
+
Dan om blasen daer in,
Soo sult ghy niet verbranden
+
Comt ghy hem niet te naer // voorwaer,
In steden en in Landen
Maket vyer groot misbaer.

+

Nu.25.1.

+

Apoc.2.14.

+

1.Cor.10.8.

+

1.The.5.22
Heb.12.14

+

+

Syr.28.18

+

Iac.5.6.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[O Ghy dochter Babel, moeder vol hoererijen]
Nae de wijse: Ick hoorde in Sion een lieffelijcke stem.
+

O Ghy dochter Babel, moeder vol hoererijen,
Hoe haest dat ghy u vruchten wederomme laet sien,
Vol nijdt en strijdt, jae vol booshede,
Wie met u niet en is, die en condt ghy niet ghelijen,
+
Op uwe strate oft trede
+
En is gheen vrede.
O dochter van Zion, hoe stout dat ghy nu praet,
Om dat ghy so lange tijt vrede hebt gehad[t]
Ten sal u niet altoos ghelucken,
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+

Apoc.17.2.

+

Esai.59.8.
Rom.3.17.

+

363
[Da]t oncruyt en hebbe ic in lange niet geuaet+
[Wt] al mijn tarwe stucken
[Sa]l ick't uyt plucken.
[G]hedenckt, o Babel, dochter vol hooghen moet,+
[Ho]e lange dat ghy hebt gelegen onder voet,
[En] dorst nauwe u hooft uytsteken,
[M]aer nu gaet ghi weder storten onschuldich bloet
[V] sal veel machts ghebreken+
[W]ilt ghy't soo wreken.
Ten helpt u niet, o Zion, dat ghy soo vele seght,
[I]ck hebbe soo menich Man die voor my vecht,
[O]uerheeren recht, nae mijnen sinne,
[D]ie my niet en houden ghelijck ghy doet so slecht,
[M]aer als een Coninginne,+
[T]'mijnen ghewinne.+
Zijt ghy, o dochter Babel, daerom also blije
[Dat ]ghy weder oprechtet al u Afgoderije?
[Dinc]kt u dat soo groot een eere,+
[End'] alle die Godt vreesen, die houdt ghy+
voor partije,+
Ghy versmaedt de rechte leere
Van mijnen Heere.
De leeringhe die uwen Bruydegom heeft+
gheleert,
Die is tegen de mijne soo gantschelijck verkeert,
Daerom wil ickse niet verdraghen,+
En alsse yemant heymelijc by my vermeert
Dien sal ick t'allen daghen+
Dooden, verjaghen.+

+

mat.13.27

+

Apoc.17.4

+

Esa.59.7.

+

Esai.47.8
Apoc.18.7

+

+

Rom.12.3.
Iere.2.24.
+
Sap.11.16
+

+

Rom.1.18.

+

Apoc.6.4.

+

Apoc.19.2
Apoc.6.20

+
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O ghy dochter Babel, hoe condt ghy zijn soo bot,
Dat ghy u durft stellen teghen so groot een Godt,
+
Hy is een hoogh Coninck verheuen,
+
Sijnen heylighen naem is Heere Zebaoth,
+
Hemel end' Aerde beneuen
+
Moet voor hem beuen.
+
Ghy prijst wel seer uwen Bruydegom: vailjant,
+
Maer hoe veel heefter hy getrocken uyt mijn handt?
+
Van al die ick hebbe ghecreghen
+
Ick hebse onthooft, versmoort, en oock ghebrandt,
Die my in aller weghen
Yet stonden teghen.
Dies meer en sal, maer naken uwen val,
+
Want onsen Godt is sterck, die u oordeelen sal,
En werpen int eeuwich verderven,
+
Al zijn onse ingangen hier ter weerelt smal,
Wy sullen naer ons steruen
+
T'wijde beeruen.
Ick sal u, o Zion, noch wel doen swijgen ras,
+
Waert dat ic alle dinck weder hadde op sijn pas,
+
Ghy sult mijn handen niet ontloopen,
Ic sal ooc erger zijn, dan dat ic noyt en was,
+
End' u met grooten hoopen
+
Noch doen becoopen.
Het is wel gelijc, dat ons Dauid beschrijft
So lange als den stouten hoochmoet bedrijft
Sullen de ellendighe lijden,
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[Ma]er hy moet te gronde, die teghen Godt kijft,+
[Du]s wilt u daer af mijden,+
[Va]n teghen-strijden.
[S]wijcht, o ghy Zion, van verstande seer cleen,
[M]eent ghy dat ick u loonen sal, ick segghe neen,+
[Sw]ijght, oft u sal veel drucx ontmoeten,
[Oc]h oft ick u noch sage verscheuren van een +
[Da]n soud' ick t'mijn versoeten,
[M]ijnen lust boeten+
[V]erstooringe en verderuen, dat is op uwen padt,+
[W]aert dat ghy't maer slechts na uwen wille en hadt,
[D]en wolf sou volgen sijn natuere,+
[V]an dat onnoosel bloet en zijt ghy nemmermeer sadt,
[Al] Christus Schapen pueren
[S]oudt ghy verschueren,
Al de gantsche Weerelt houdt u voor ketterije,+
[D]aerom soo moet ick verstroyen alle die
[M]ijne leeringhe hier versmaden,+
[I]st dat ick dat oncruydt niet uyt en wie,+
[S]oo salt al wel versaden+
[A]l van den quaden.
Princelijck Godt, groot machtich van ghewelt,+
[H]elpt my deur genade altijt behouden t'velt+
[T]eghen Babel hooghe vermeten,
[A]l ist datse my met onrecht seere quelt,+
[D]oor haer valsche Propheten,
[H]ooghe gheseten.+

+

Esai.45.9.
1.Reg.2.10

+

+

2.Cor.1.27

+

2.Esd.5.1. ende 15.6.

+

Ioan.16.2
Rom.3.16

+

+

joan.10.12

+

Act.24.14.ende 28.22

+

Apoc.18.6.
Ioan.16.2
+
Esai.5.20.
+

+

Apoc.1.5.
2.Cor.2.16

+

+

4.Es.15.8.

+

Apo.19.20

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.
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[Christus hooghe van waerde]
Nae de wijse: Gheroert ben ick van binnen.
+

CHristus hooghe van waerde,
Die spreeckt met woorden plat,
+
In den Hemel, en niet op Aerde
+
Wilt vergaderen uwen schat,
Daer gheen dieuen, wilt weten,
+
En comen, noch Motten eten,
Maer eeuwelijck sal blijuen dat.
+
Laet ons veel goets vergaren
+
Daer wy eeuwelijck blijuen by,
+
En ons met gheen dreck beswaren,
+
Maer stellent op d'eene zy,
Op dat wy moghen gheraken,
+
En met vreuchden moghen smaken
Dat Auondtmael des Heeren bly.
+
Christus, Luce sesthiene,
+
Die spreeckt met goeden bedie,
Men can gheen twee Heeren dienen
+
Die elck ander zijn partije,
Dat is Mammon beneden,
En Christus reyn van zeden,
+
Dus kiest het beste deel in tie.
+
Dus wilt u vrienden maken
Van den Mammon onrecht,
Op dat ghy meucht gheraken
In de stede daer Christus segt,
+
Dat is ten Hemel binnen,
En laet u niet ouer winnen
Om te worden een Mammons knecht.
+
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[B]ileam vol van begeeren+
[Nae] Balaks gheschencken jent,
[Teg]hen t'beuel des Heeren
[Hee]ft hy hem derwaert ghewent,+
[Ver]blint, quijt van verstande,
[Bro]cht hy hem seluen tot schande,
[En]d' om dat goet in swaer tormen.+
[A]braham, Gods knecht vol eeren,+
[Di]e sochte, alsoo ick las,+
[Vo]or de Weerelt vol verseeren,
[Ee]n ander wooninghe ras:
[Is]aac end' Iacob mede,+
[Di]e verwachten oock een stede
[Da]er Godt den Timmerman af was.
Maer Israel onrustich
[D]ie waren alsoo men wel vint,
[N]ae Egypten weder lustich+
[E]nd' hebbent soo bemint,
[S]y hadder meer lust te wesen
[D]an int Landt van Beloften ghepresen,
[M]aer laet ons soo niet zijn ghesint.+
Wy vinden in de Schriftuere
[V]an eenen rijcken man,+
[H]y moeste meerderen sijn schuere,+
[O]m al de vruchte de hy wan,
[E]nd' meende hooghe verheuen+
[N]och langhe tijdt hier te leven,
[M]aer onversien schiet hy daer van.
Hy sprack Ziele wilt rusten,
[E]en en dinckt sonder vaer,+

+

Nu.22.19

+

2.pe.2.15.

+

Nu.31.8.
Rom.4.3
+
Gen.15.1.
+

+

Heb.11.10.

+

Nu.14.4.

+

Hebr.3.17.

+

Luc.12.16.
Syr.5.1.

+

+

Psal.52.9.

+

Luc.12.19
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Want ghy hebt veel goets met lusten
Vergadert teghen veel Iaer,
Hy hadde veel rijckdommen,
Sijn Ziele werdt wech ghenomen,
Wat baette hem al sijn dreck seer swaer.
In Timotheum sesse
+
Seer claer gheschreuen staet,
Giericheyt, hoort dese lesse,
Is den wortel van alle quaet,
Daer deur de menschen commen
In versincken en verdommen,
+
Doorens verderuen t'goede zaet.
In desen wortel gierich
Is met neersticheyt bedeckt,
+
Die den mensch seer schoffierich
Van de weghen des Heeren treckt,
Dat sy't ghelooue afdwalen,
End' Gods Rijcke moeten falen,
+
Siet dat ghy u niet en bepeckt.
Als Adam hadde ouertreden
Des Heeren ghebodt eylaes,
Daer hy was int Hof van Eden,
+
Soo vlocht hy Vijghenblaets,
End' ginck hem daer me decken,
Maer Godt die sach sijn vlecken,
+
Ghelijck hy deed' den rijcken dwaes.
Godt die't al can regieren
In den Hemel, end' oock hier,
+
Hy doorsiet herten end' nieren,
+
Heeft ooghen als vlammen vyer,

+

1.tim.6.10

+

mat.13.22

+

1.tim.6.10.

+

Syr.13.1.

+

Genes.3.7.

+

Luc.12.20.

+

Iere.17.10.
Apoc.2.18.

+
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[M]en cant hem niet ontdrayen,+
[D]at men zaeyt, dat sal men mayen,+
[El]ck werdt gheloont nae sijn bestier.+
Wy en hebben niet op Aerde+
[Gh]ebrocht, nae Schrift bediet,+
[Ho]e hooghe sy zijn van waerde,
[Sy] en draghen met haerlieder niet,
[M]aer moetent hier al laten:
[D]at mach dan rijckdom baten,+
[D]aer deur men comt in groot verdriet.
Als Iob hadde verlooren+
[Al] sijn goet, doe sprack hy saen:
[N]aeckt ben ick van moeder gheboren,
[N]aeckt ben ick weer heenen gaen:
[H]y heeft den Heere ghepresen,
[V]an dat hy hem hadde bewesen,
[I]ob heeft niet sottelijcx ghedaen.
Prince, met wijse sinnen+
[L]aet ons doen nae Christus raet,+
[G]heen rijckdommen soo beminnen
[A]ls den jonghelinck wel verstaet,
[M]aer ghebruyckent by maten,
[A]ls oft wy't niet en besaten,+
[W]ant t'wesen van dese weerelt vergaet.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

Van't vyer van Elias,
nae de wijse: Ick ben bedroeft int herte mijn.
DEn sone Ahabs en Iesabel,
Ahasia beschreuen,
Wierdt Coninck ouer Israel
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+

Tot Samarien verheuen,
End' regeerde twee Iaren, vaet mijn bediet
Maer dat en behaeghde den Heere niet,
Hy wandelde seer t'ondeghen
In al sijns Vaders weghen.
End' in de weghen Ieroboam
Die't volck sondighen deden
End' verweckte den Heere tot toorne gram,
Hy heeft Baal aenghebeden
Ghelijck sijnen Vader end' Moeder straf,
De Moabijten vielen doe af
+
Van Israel te gader,
Nae de doot van sijnen Vader.
Ahasia viel deur de tralien stranck
Te Samary in sijn zale,
Daer van was hy gheworden kranck,
Sandt boden, van die quale,
Seyde, gaet vraeght voor my ydoon
Baalzebub den Godt, tot Ekron,
Of ick noch sal nae desen
Van mijn cranckheyt ghenesen.
Den Engel die sprack haest met der spoe[t]
Tot Elia den Thisbite,
Gaet henen de mannen int ghemoet,
Die den Coninck met vlite,
Ghesonden heeft, end' segt soo tot,
En is in Israel gheenen Godt?
Datmen Baalzebub moet gaen vraghen,
Doe ginck Elias ghewaghen.
Ghy en sult, heeft de Heere gheseyt,
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4.Reg.1.1.

+

2.Reg.8.
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[Van]'t bedde niet gheraken
[Da]er op dat ghy u hebt gheleyt,
[Ma]er den doot sult ghy smaken.
[De] boden zijn haestich omme ghekeert,
[En]d hebben dat den Coninck vermeert,
[Ga]et sprack hy, die wy vonden,
[Tot] die u heeft ghesonden.
[E]n segt tot hem, soo seyt de Heer,
[En] isser nu oock gheenen
[Leu]ende Godt in Israel meer,
[Da]t ghy, tot sijn vercleenen
[To]t Ekron uwe boden, sendt,
[Om] te vraghen de Afgoden, blendt,
[Da]erom soo sult ghy steruen,
[En]d' gheen ghesontheyt verweruen.
[A]ls de boden hadden vertelt,
[So]o ginck den Coninck vraghen
[Ho]e was den seluen Man ghestelt
[D]ie u sulcx ginck ghewaghen?
[S]y spraken vryelijck ouer luydt+
[D]en man hadde aen, eenen rouwen huydt,
[M]et eenen gordel om zijn lenden,
[D]en Coninck Elia kenden.
Den Coninck seer haestelijck sant
[E]enen Hooftman ouer vijftich,
[M]et sijne vijftich seer vailjant,
[T]ot Elia ghestichtich:
[M]aer doe hy by den berghe quam,
[S]oo sprack hy teghen Eliam,
[G]hy Man Gods sonder schromen,
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Ghy soudt haestich af comen.
Elia antwoordde den Hooftman fier,
Be[n] ick een man Gods met namen?
Soo come van den Hemel dat vyer
End' verslinde u al te samen:
Doe viel dat vyer van de Hemel expeert,
End' heeft desen Hooftman verteert
Met sijn vijftich persoonen,
Men sach niet een verschoonen,
Den Coninck die sandt wederom
Eenen Hooftman, als vooren,
Met ander vijftich mannen vroom,
Den Coninck moeste hy hooren,
En quam tot Elia nae by,
Man Gods, comt hastich af, sprack hy:
Want den Coninck onuerholen,
Die heeft u sulcx beuolen.
Ben ick een man Gods, sprack Elias
Tot den Hooftman publijcke,
Soo come dat vyer van den Hemel ras,
End' verteere u al ghelijcke:
Doe viel dat vyer van den Hemel terstont
End' heeft alle dese lieden verslont,
Daer en is niet een ghebleuen
Die daer behielt zijn leuen.
Den Coninck sandt ten derden mael
Eenen Hooftman seer spoedich,
Met sijne vijftich ghenerael,
Maer die sprack seer ootmoedich,
End' smeeckte, Elia ghy man Gods recht
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[Lae]t doch die ziele van uwen knecht
[Ee]n weynich zijn van waerden,
[Hy] buyghde hem tot der aerden.
[D]at vyer is gheuallen van den Hemel
[Op] de twee eerste Helden,
[En] op haren vijftich, wy wetent wel,
[So]o laet ons ziel wat ghelden:
[ D]oe sprack den Enghel des Heeren tem
[To]t Elias: gaet henen met hem,
[En]d' en wilt u niet vreesen
[Vo]or den Coninck te wesen.
Elia ded' den Coninck condt,
[So]o seyt de Heere almachtich,
[O]m dat ghy henen boden sondt
[To]t Baalzebub oncrachtich,
[Al]s ofter in Israel wijs bedocht,
[G]heen Godt en ware, die men mocht
[E]en woordt vraghen manierich,
[S]oo en sult ghy, sprack hy vyerich.
Van dat bedde niet meer opstaen
[D]aer ghy op zijt gheleghen,
[O]m dat ghy sulcx al hebt ghedaen,
[I]s u den Heere teghen:
[D]us starf den Coninck met groote pijn,
[N]ae den woorde des Heeren fijn,
[D]eur Elia ghesproken,
[D]at woordt bleef onghebroken.
Princelijcke Godt, almachtich en sterck,
[D]at is niet uyt te spreken,
Wonderlijck zijt ghy in u werck,
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Gheene by u gheleken,
Soo't met der daedt wel seere, blijckt,
Wee die van u, o Heere, wijckt,
Ander Goden verkiesen,
Dat leuen sy verliesen.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[VVapent u Zion in dese quade tijen]
Nae de wijse: Laet ons den Heere gaen singhen een lof.
+

VVApent u Zion in dese quade tijen,
Want men sal u bespien,
+
Belegghen aen allen zijen
Want dat sal u gheschien,
Veel lien, zijn daer nu toe gheneghen,
+
Om u, als nu te spreken teghen:
Maer wilt wel vast op Godt betrouwen,
+
Sonder verflouwen, houdt Gods ghebodt,
+
Soe en comt ghy niet in spot,
+
Maer neemt uwen toevlucht tot,
Den Heere Zebaoth,
+
Met Godt, sult ghy dat veldt behouwen.
+
Wapent u cloeck als een vroom Heldt,
Op dat ghy met gheweldt,
+
Den Vyandt te neder veldt.
+
Die ons hier seer quelt,
+
Hy stelt, hem alle tijdt om schaden,
+
Maer blijft op des Heeren paden,
+
Soo sal hy u uytcomste gheuen,
+
Aentleven, wilt desen Hooftman expeert,
+
End' zijn heylich woordt aenveert,
+
V daer me cloeckelijck weert.
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[En] ghebruyckt gheen ander zweert,+
[Be]gheert, van Godt, en soeckt dat leuen.+
Leuende cracht comt van Godt minjoot,+
[W]ant de Heere deuoot+
[Is] een hulper in den noot,+
[Al] is den strijdt seer groot,+
[D]e doot, en sal u niet verslinden,+
[M]aer ghy sult een hulper vinden+
[...]en uwen Hooftman Godt almachtich,+
[C]rachtich, winden, met groot ghedruys,+
[D]ie bewaeyen dat huys+
[D]en vyant vol confuys,+
[M]et dat twistich abuys,
[V] cruys, dat draeght, zijt het ghedachtich.+
Met uwen schilt, wilt vroom wederstaen+
[G]helijck dat heeft ghedaen+
[D]en vromen Ionathan,
[H]y is met zijn tween ghegaen,
[O]m slaen, dat heyr der Phelistijnen,+
[M]aer Godt die hielp den sijnen,
[S]oo dat hy haer brochte tot schanden,
Met sijnen handen, hy dapperlijck sloech
Datter niemandt om en loech,
Want elck sach sijn onghevoech,
Met die zijn wapen droech,
Ioech, hy den vyandt uyt den lande.
Sampsoen, seer coen, en was niet verschrict,+
Al hebben haer onghemickt
Veel lieden by een gheschickt,
Haer noch veel macht ghebrickt,
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Verquickt heeft God Sampson ter deghen,
Dat hy hem niet liet beweghen
Van die Israel seer benoude,
Sampson betroude, op sijn hoecksteen,
Dat hy, nae Schrifts verbreen,
Duysent Mannen groot en cleen,
Met een Ezels kakebeen,
Alleen ghedoodt, dat ment aenschoude.
+
In dat Harnas, ras, blijft vroech en spa
Op dat ghy deur Gods ghena
+
Met den vromen Assa,
Den Coninck van Iuda,
+
Dat qua, heeft hy onderghetreden,
Maer heeft den Heer ghebeden,
Dat hy hem wilde helpen strijden,
Ten seluen tijden, wierdt hy versocht
Van Serach listich bedocht,
Die duysent mael duyst ghebrocht
Heeft al in eenen tocht,
Verwrocht, zijn al nae Schrifts belijden.
En wilt doch niet, siet, vergheten dat,
Hoe daer oock vermeten trat
+
Eenen grooten Goliath,
Hy was ghecomen van Gath,
Een stadt, der Philistijnen namen,
Om Israel te blamen:
Maer Godt den smaet van zijn volck wende
Hy sende, Dauid een Ionghelinck vailjant,
+
Om te worden den Heylant,
Met den slingher in de hant:
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[M]aer Godt dede hem onderstant,
[De]n quant, heeft hem vernielt int ende.
[I]udich ydoon // schoon, brochte in den val+
[De]r Assyriers ghetal,
[Da]er heeft den Hooftman, van al,
[Di]e haer soo vele qual,
[So]nder gheschal, sijn hooft verlooren,
[Als]oo viel hy in Gods tooren,
[Om ]dat hy hem wilde gaen moeyen,
[E]n uyt te roeyen, gansch Israels zaet,
[Su]lck een voornemen quaet
[Go]dt de Heere teghen staet,+
[Di]e Achiors goeden raet,
[W]t grooten haet, ginghen verfoeyen.+
Princesse Bruyt uytvercooren // soet,+
[D]ie nu veel hooren // moet,+
[V]an die u verstooren // doet:+
[M]erckt wie u vooren // stoet,
[S]ijn bloedt uyt liefde heeft vergoten,+
[E]nde voor ons, de Deur ontsloten,+
[W]ant hy heeft ons zonden ghedreghen,+
[S]onder verweghen, verduldich // strijdt
[D]aer is menichuuldich // nijdt,+
[M]aer den smaedt ghehuldich // lijdt,
[D]inckt dat ghy't schuldich // zijt,+
[S]ubijt, sult ghy worden ontsleghen.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Twee Engelen quamen tot Sodoma voort]
Op de wijse: Van den ouden Tobias end' sijnen soon.
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+

Iud.13.10 ende 4.12.

+

Iud.5.25.

+

Apoc.21.2.
2.Cor.11.4
+
Act.20.30.
+
1.Pet.2.21
+

+

Apoc.3.7.
1.pe.2.24.
+
Syr.5.11.
+

+

Mat.5.11

+

Ioan.16.22
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+

TWee Engelen quamen tot Sodoma voort
Maer Loth die sat tot Sodom in de poort
Als sy quamen op den weghen,
Soo stont hy haestelijck op te voet
En ginck dese mannen int ghemoet,
Tot der aerde heeft hy gheneghen.
Loth die sprack tot haer, mijn Heeren recht,
Comt in ten huyse van uwen knecht,
End' wilt u voeten wasschen laten:
Blijft ouer nacht hier, hy haer versloech,
Op dat ghy inde morghen vroech
Meucht reysen u lieder straten.
Doe spraken de Enghelen wijs bedacht,
Neen, wy willen den gantschen nacht
Hier op der straten blijuen:
Maer Loth die dwanckse nae sijnen sin,
Soo datse zijn ghecomen in
Zijn huys tot sijnen beclijuen.
Als Loth de Mannen in hadde gheleydt,
Heeft terstondt een maeltijdt bereydt
En ginckse vriendelijck tracteren,
Hy bieck onghesuerde koecken met vlijt,
Ende sy aten soo, de Schrift belijt
Vriendelijck sonder murmureren.
Maer eer sy haer leyden te slapen wat,
Soo ghinghen de lieden uyt de stadt
Van allen eynden daer vergaren,
En quamen, te samen, met groot ghedruys,
Cleen ende groot, ende beleyden Loths huys.
Om dese Mannen niet te sparen.
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Gen.19.1.
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Sy spraken tot Loth seer onbeleeft,
[S]iet dat ghy ons dese Mannen gheeft,
[D]ie by u zijn versteken,
[B]rengtse ons hier uyt, spraken sy coen,
[O]p dat wy onsen wille daer me doen,
[M]aer Loth die ginck teghen haer spreken.
Loth sprack tot haer, met goet bediet,
[O]ch Mannen Broeders, en doet so qualijck niet
[M]aer laet dese Mannen vry leuen,
[I]ck hebbe twee dochters excelent,
[D]ie en hebbe noyt gheenen man bekent,
[D]ie sal ick u lieuer gheuen.
Sy spraken tot Loth seer buytertier,
Ghy zijt een eenich vreemdelinck hier,
En wilt ghy ouer ons regieren?
Wel aen wy willen u plaghen noch meer,
Sy dronghen den man so jammerlijck seer,
Om de Mannen te schoffieren.
Ten holp hem niet, wat dat hy haer bat,
Maer liepen van hem nae de deure, dat,
Sy die wilden op smijten:
Doe quamen de Enghelen onghefaelt,
En hebben Loth weder in huys ghehaelt,
Wt alle de Sodomijten.
Godt sloechse met blintheyt ter seluer uer
Soo datse niet en costen gheuinden de deur
Om Loth noch te beswaren:
Maer Godt die heeft Loth, en sijn huys bewaert
Soo dat dien Sodomijtschen aert
Sochten, tot dat sy moede waren.
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De Enghelen spraken tot Loth ydoon,
Hebt ghy hier eenen behouden soon,
Oock sonen oft dochters mede,
Brengtse al hier uyt, en haest u seer,
Want wy zijn ghesonden van den Heer
Om te verderuen dese stede.
Loth die hoorde des Enghels vermaen,
Ginck tot sijn toecomende swaghers saen,
Die sijn Dochters souden trouwen:
Maeckt u haest op, uyt dese hoecken, al,
Want de Heere dese stadt besoecken, sal,
Maer sy hebbent voor boerde ghehouwen.
Des morghens als den dach opstont,
Soo deden de Enghelen Loth noch cont:
Neemt u dochters en u vrouwe,
Al watter nu voorhanden is,
Treckt uyt de stadt, want sy sal ghewis
Comen in grooten rouwe.
Maer doe Loth noch een weynich vertrack
Soo grepen de Enghelen des Heeren strack
Haer by de handen al seer spoedich,
+
En leydense alsoo uyt Sodoma,
Die ginghen vooren en sy volghden nae,
Want Godt aensach Loth, seer ootmoedich.
Maer als sy die buyten hadden gebracht
Soo spraken de Enghelen wijs gheacht,
Verlost u Ziele tot die lieden,
End' en siet, niet, te rugghe quaet,
In dese contreye niet stille en staet,
Maer op de Berghen sult ghy vlieden,
+
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Dat is Swagher gheseyt.

+

Luc.17.29

381
Loth scheen dat te hebben wat noo,
En sprack, o Heere, niet alsoo,
T'ongheval mocht my ontlijuen:
Hier is een cleyne stadt nae by,
Verloeft nu daer in te gane my,
Dat ick by den leuen mach blijuen.
De Enghelen spraken ten seluen tien,
In dit stuck hebben wy u aenghesien,
Dat wy die stadt niet en bederuen,
Daer ghy van hebt ghesproken eerbaer
Daerom so heet oock dese stadt Soar,
Wilt hastich daer inne sweruen.
De Sonne men op der Aerde vernam,
Doe Loth in de stadt van Soar quam,
Doe liet den Heere van den+
Hemel af reghenen solfer end' vier
Op Sodom en Gomorra, na schrifts allegier
En lietse tot assche verbranden.+
Alle de inwoonders cleen en groot,
Die moesten daer t'samen steruen de doot,+
Want haer boosheyt altijdt vermeerde,
De steden met dat omligghende landt,
En al t'ghewas datmen ten velde vant,
In Gods toorn al omme keerde.+
Och wat eer ghecrijsch en groot gheclach
Moeste daer wesen, somen wel dencken mach
By soo veel duysent persoonen
Als daer verginghen haest met der spoet,
Maer hadden daer in doch geweest thien goet+
Godt die hadse al wel willen verschoonen.
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+

deu.29.23.

+

4.Esd.2.8.

+

Eze.16.49

+

Esa.13.19.

+

Gen.18.32
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Aldus zijn dese vijf steden verdaen,
Daer den rechtveerdigen was uyt gegaen:
+
Maer sijn Wijf die sach omme,
Gods woort, soo't schijnt, sy niet en onthielt
Soo is sy gheworden in een bilt
Van eener sout-calumne.
Abraham is s'morgens vroech opgestaen,
+
En ginck ter plaetse daer hy seer belaen,
Met den Heere hadde ghesproken,
Heeft sijn aensicht tot Sodoma ghewent,
Doe hadde Godt sijn straffe ghesent,
Want Abraham die sach noch token.
Loth en heeft niet lange in Soar geweest
Maer hy trock daer uyt, want hy heeft gevreest,
Dat sy tot Soar blijuen souden:
Maer met zijn Dochters hy heenen vloodt
Op de Berghen, soo hem Godt gheboodt,
Heeft hem in een speloncke ghehouden.

Prince.
+
Petrus en Iudas hebben beyde vermelt
+
Sodoma is tot een exempel ghestelt,
Voor die wandelen in booshede,
Princelijcken Godt, ghy doet oock gewach,
Dat soo sal gaen, in den Iongsten dach,
+
Alst met de Sodomijten dede.

+

Sap.10.6.

+

Gen.18.30

+

2.Pet.2.6.
Iude.17.

+

+

Luc.17.30.

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

[Dat Rijcke Gods vermaert]
Op de wijse: Al die in Syoen zijt.
DAt Rijcke Gods vermaert
Is by een Net gheleken,
+
Daer men allerley aert
+

mat.13.27.

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

383
[V]an Visschen mede treckt:
[C]hristus heeft onghespaert
[T]ot Visschers onbesweken,+
[N]eerstich vergaert+
[S]ijn Iongheren perfeckt,
[D]ie seer subjeckt
[D]eden naer sijne stem,
[E]n ginghen in alle scholen, sterck,+
[D]eden soo haer beuolen, werck,+
[A]ls goede Visschers tem+
[E]erst in Ierusalem.+
Want op den Pincxterdach
[W]aren des Heeren Ionghen+
[M]et goet verdrach
[V]ergadert minst en meest,
[A]l daer men sach
[A]en haer ghedeylde tonghen,+
[N]ae Schrifts ghewach,
[O]ntfinghen sy Gods Gheest,
[S]eer onbevreest, Hebben sy, soo ick las,
[V]oor alle het volck, met reden // claer,+
Christum Iesum beleden // daer,+
Vrijmoedich op dat pas,+
Dat hy Gods Sone was.+
Sy hebben in de stadt
Des Heeren Net ghespannen,+
Waer in sy wat
Ghecreghen met der spoet,
Want al die dat
Woordt Gods, vrouwen en mannen
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+

Mat.4.19
marc.1.17.

+

+

Luc.5.5.
mat.19.27
+
Mat.10.5
+
Act.1.8.
+

+

Act.1.2.

+

Act.2.3.

+

Act.3.13.
Act.5.31.
+
Act.4.10.
+
Act.5.19.
+

+

Act.5.43.
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+

Ontfinghen rat,
Deden oprechte boet,
Ter zielen behoet
Lieten sy doopen haer
+
In den name des Heeren // goet,
Die't visschen oock vermeeren // doet,
Want by drie duysent claer
+
Quamen int net aldaer.
+
Hoe recht ende wel
Heeft Godt tot sijn bekenden
Hezechiel // ghesproken hoe dat hy
Met goet opstel
+
Noch Visschers wilde senden,
Die daer seer snel // spannen s'Heeren net vrij
Van Engeddij // tot Eneglaim veer
Sullen sy staen seer spoedich // frisch,
Want daer werdt oueruloedich // visch,
Na Hezechiels leer,
+
Als in een groote Meer.
Paulus heeft oock ghevist
Met dat rechte net des Heeren,
T'woordt Iesu Christ
+
Veel menschen gheopenbaert,
+
Neerstich gheweest
+
Veel volcken te bekeeren,
+
Soeckende t'bist
Tot haer eeuwich welvaert,
Die daer beswaert
+
Waren met zonde alom,
+
Voor Godt hadde ghesondich // swaer,

+

Acr.2.41.

+

mat.28.19

+

Act.2.41
Eze.47.10

+

+

Iere.16.16

+

Act.9.20.

+

Act.11.44.
rom.15.20
+
1.cor.15.10.
+
Act.13.38.
+

+

Gal.2.16.
Act.13.38.

+
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[H]eeft hy boete vercondich // maer+
[D]at Euangelium // liep tot Elyricum.
Lieue Visschers ydoon+
[D]ie nu in dese tijden
[D]es Heeren Net schoon+
In den vrede regiert,
Wacht u persoon,+
Wilt de ondiepte mijden,
Groot werdt den loon,+
En ghy t'schip recht stiert,+
Maer daer logiert
Den Leuiatan quaet,
Van daer met een goet vertrouwen // vliet,+
Eer dat ghy hem met benouwen // siet,
Op dat ghy niet en slaet+
Dat Net en t'schip vergaet.
Wilt houden goede wacht,+
Siet altijdt op de baken,
Als hy in der nacht
Om visschen trecken sult+
Op dat hy slacht+
Petrus in al u saken,+
Arbeyt met macht,+
Dat s'Heeren Net veruult:+
Maer die in schult
Voor Godt is vonden boos,
Werpt uyt des Heeren netten // puer,+
Eer sy ander besmetten // suer,
Want sulcke Visschen loos+
Verderuen t'goet altoos.+

+

rom.15.19.

+

Mat.4.19

+

mat.13.47

+

2.cor.11.28

+

2.Pet.5.4.
Tit.1.9.

+

+

Iob.41.8.

+

Iob.41.22

+

Heze.3.8. ende 33.7.

+

Esai.62.6.
3.tim.4.5.
+
Ioan.21.3
+
Luce.5.5.
+
Eccl.8.10.
+

+

Act.8.19.

+

Tit.1.12.
2.tim.2.25

+

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

386
+

O Visschers excelent,
Zijt als ghetrouwe knapen
+
S'Heeren Net ontrent,
+
Op dat tot gheen termijn
Gheen Visch-dieven blent
V listich en betrapen
Daer deur gheschent
Des Heeren Net sou zijn,
+
Met quaden schijn
+
Zijn veel Visschen planteyt,
+
Deur Alexander Coper // smet
+
Dies sijn saken seer proper // set:
En Philetus arbeyt,
Zijn veel Visschen verleyt.
+
Oock noch Hermogenus
En Phigellus behendich,
Die hebben aldus, des Heeren Net verschuert
Sy makten flus
Seer veel Visschen afwendich,
Al van Paulus // in Asien ghebeurt,
+
Maer als ghy speurt // int Net een scheure staen
Haestelijck sonder beyen // vroet,
De scheure weder toe breyen // moet,
+
Als Zebedeus saen
Sijn derder heeft ghedaen.
+
Lieue Visschers minjoot
+
Als ghy uyt zijt gheuaren
+
In de Zee groot,
+
Daer comt tempeest van windt.
Dat schip in noot
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+

1.Co.15.5.

+

mat.25.21
2.cor.11.15

+

+

Tit.1.10.
2.tim.4.14
+
1.tim.1.20
+
2.tim.2.17
+

+

2.tim.1.15.

+

Tit.1.10.

+

Mat.4.21.

+

marc.1.19.
Ioan.6.18
+
marc.6.48
+
mat.14.24
+
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[I]s, van de stercke baren,
[W]erpt uyt dat loot
[D]at ghy goed' diepe vindt,
[D]en Cabel bindt+
[A]ent Ancker vast en sterck,+
[D]ats Christus onbeweghelijck,+
[B]ewaert u Roer, dats deghelijck,+
[V]isschers met goet opmerck,
Elck neme waer sijn werck.+
Breenuymers, kakers, dit+
Moet ghy ten besten weten,
Niet luy en sit,+
Maer doet u werck met vreucht,
Haelreepers ghy wit,
Soo ghy sonder vergheten,
Met sout onbesmit
De Visschen souten meucht:+
Vercondicht sijn deucht+
Die u gheroepen heeft,+
Wt de duyster vlecken // al,+
Als Christus sijn Net trecken // sal,+
Dat ghy dan niet en sneeft,+
Maer met hem eeuwich leeft.
Prince seer vailjant,+
Visschers en visschen t'samen,+
Doet onderstandt+
Elck ander waer ghy zijt,+
Biedt elck de handt,+
Op dat naer den betamen,
Den vreden bandt
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Hebr.6.19
Syr.2.6.
+
Iac.3.4.
+
Act.20.
+

+

Ephe.4.1
1.Cor.12.

+

+

1.cor.12.28

+

1.Pet.2.9
Esai.4.9.
+
mat.13.41
+
mat.19.20
+
1.thes.5.12.
+
Hebr.13.7 ende 17.
+

+

Eph.4.12
Gal.6.8.
+
Rom.12.5
+
Ephes.4.1
+
Col.3.14.
+
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+

Versterckte seer subijt,
Op dat den strijt
+
Door den vrede verslijt,
+
En dat elck met coragie // fier,
+
Mach doen sijn pelgrimaghe // hier,
+
In dese Weerelt wijdt,
+
Soo Schickt u naer den tijdt.
+

+

Iac.4.1.
Phil.4.7.
+
rom.12.16.
+
1.Pet.2.11
+
Tit.3.12.
+
rom.12.11.
+
Colos.
+

[O Heere Godt van machten // groot]
Op de wijse: Vader onse in Hemelrijck.
O Heere Godt van machten // groot,
+
Voor u zijn mijn ghedachten // bloot,
Daer en is niet soo erghen // man,
+
Die hem voor u verberghen // can,
Want ghy binnen en buyten // siet,
Men can voor u opsluyten // niet.
+
T'is voor u als den lichten // dach,
+
Gheeft in my dat wel stichten // mach,
+
Eenen nieuwen bequamen // gheest,
Met al die uwen Name // vreest,
+
Dat ick mach hier beneden // pleyn,
+
Wandelen in der vreden // reyn.
+
Sonder den vrede seer dier // baer,
En sal men moghen sien hier // naer,
Godt in sijn eeuwich wesen // fijn,
De knecht sal niet ghepresen // zijn,
Die met onvrede quellen // gaet,
+
En sijn medeghesellen // slaet.
Met stocken oft met roede // stijf,
+
En meen ick op dat goede // lijf,
+
Maer met der tonghen en haesten // praet,

+

Hebr.4.13.

+

Syr.23.13

+

Psa.33.13
2.par.16.9
+
Psal.51.12
+

+

rom.12.18.
2.cor.13.11
+
Hebr.13.14
+

+

Mat.24.49.

+

Psal.15.3.
Iac.4.11.

+
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Spreken van sijnen Naesten // quaet,
Soo niet der tonghe griefde // rat,
Maer niet en leert de liefde // dat.+
Al trockt ghy oock een bloedich // mes,+
Teghen u vriendt die noodich // es,
En u goet principalijck // riet
Soo doet ghy noch qualijck // niet,
Als dat ghy met versmaden // maeckt,
Hoe men in cromme paden // raeckt.
Die sijnen mondt tot laster // went,
Den vred' hy veel t'onvaster // kent,
Want naer Syrachs ghewaghen // goet,+
Hy doet van al sijn daghen // boet,
Die hem tot qualijck spreken // gheeft,
En selue vol ghebreken // leeft.+
Heere bewaerdt my in de // padt,+
Naer die reyne beminde // stadt,+
Mijn tonghe en mondt beneuen // dien,+
Dat ick hier naer mach t'leuen // sien,+
En goede daghen mede // voort,
Och Heere mijner bede // hoort.
Mijn ghebedt, Heer, verhooren // wilt,
Dat daer deur uwen toorn // stilt,+
Ouer alle mijn zonde // boos,+
Door u ghenade, gronde // loos,
Vergheeft my die al t'samen // vroet,+
Want ick my voor u schamen // moet.
Laet my, Heere voor u vri // gaen,
Van zonden, als den Publi // caen,+
Die voor u in den Tempel // bat,
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1.cor.13.4
Syr.22.26

+

+

Syr.23.20

+

Iac.4.11.
Mat.7.14
+
Apoc.20.9
+
1.Pet.3.10
+
Ps.34.13.
+

+

manas.12.
Syr.2.22.

+

+

Psal.51.6.

+

Luc.18.13.
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Gheeft my naer dat exempel // wat,
Dies ghy naer u verclaren // vast,
Quijt maecktet van den swaren // last.
Of ick u soo behaechde // reen,
+
Heer ghelijck als Magde // leen,
+
Doe sy verkoos dat beste // deel,
+
Scholdt ghy haer quijt de reste // heel,
+
Der zonden // tot versoeten // dies,
+
Sy, met tranen u voeten // wies.
Veel biddens, sy met tranen de,
+
Oock dat Vrouken van Canane
Sy badt met goet betrouwen // snel,
Voor haers dochters benouwen // fel,
+
Ootmoedich en van herten // leech,
+
Van u sy haer begheerten // creech.
Haer dochter deedt ghy, Heer, bystandt,
Sy was ghequelt van den vyandt,
+
Deed' haer veel persequeren // an,
Maer ghy sacht dat verneren // van,
+
S'moeders ghelooue machtich // sterck,
Soo toondet ghy u crachtich // werck.
Seer veel crachtighe daden // soet,
+
Heere, ghy deur ghenaden // doet,
+
Wie tot u met ghelooue // quaem,
+
Melaetsche, Creupel, Dooue // Lam,
+
Den Blinden sach, den Stommen // sprack,
Ghy hebt van haer ghenomen // t'pack.
+
Och Heere Godt barmhertich // Vaer,
Den Man die achtendertich Iaer
+
Op't Bedt hadde gheleghen // kranck,

+

Ioan.12.3
Luce.7.37.
+
marc.14.3.
+
Luc.10.42.
+
Psal.27.4.
+

+

Luce.7.38.

+

mat.15.22
marc.7.25.

+

+

mat.15.28

+

marc.7.26

+

Ioan.5.20
Ephes.2.7
+
ma.15.30
+
Luce.7.22. ende 18.42
+

+

Ioan.9.6.

+

Ioan.5.5.
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[H]ebt ghy cloeckheyt en deghen // ganck,+
[W]t liefden hem goet ront // ghejont,+
En maecktet hem terstont // ghesont.
Princelijcke Godt diuijn // zijt mijn
Een eeuwich Medecijn // met wijn
En oly my inwendich // bint,+
[W]aer dat ghy't, Heer, ellendich // vint,+
[I]n my een gheest verslaghen // schept,+
[D]aerin ghy goet behaghen // hebt.

+

Mat.9.3.
Apoc.1.5.

+

+

Luc.10.34.
Psal.103.3
+
Psal.51.12
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

Een Liedeken van Campen,
op de wijse: Ick ben bedroeft int herte mijn.
GHenade en vrede van onsen Godt
Moet by u altijdt vermeeren+
Om te doen naer sijn ghebodt+
Als goe Campers vol eeren+
Sonder afkeeren beraden // zijt,
Opdat ghy in den quaden // tijdt
Christus Wapen meucht draghen,+
Teghen alle aenslaghen.
Men moet hier wesen in den strijdt+
Sijn leuen lanck gheduerich,+
O Campers, weest daer in verblijdt,+
Al vallet u wat suerich,+
Weest niet truerich // maer vierich // wacht,+
Op dat ghy seer manierich // slacht,+
Die tsestich stercke Helden
Die Salomon bestelden.+
O Campers, hoe beloofden wy+
Onsen Hooftman ghetrouwe
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1.Pet.1.2.
Ephes.1.2.
+
Galat.1.3.
+

+

Eph.5.16. ende 6.11.

+

2.Cor.10.4
Iob.7.1.
+
4.es.16.41.
+
1.Cor.6.5.
+
2.cor.11.25
+
Mat.24.45.
+

+

Cant.3.7.
1.tim.6.12

+
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+

Al ons daghen te blijuen by,
En hem te dienen nauwe,
+
Om druck noch rauwe // te laten // hem,
Maer als vrome soldaten // tem,
+
Te wreken naer't behooren,
Die den vrede verstooren.
+
Ons vyanden vol haet en nijt,
Comen met veel ghewelden,
+
En vreest niet Campers haer verwijt,
+
Hoe seere datse oock schelden,
+
Sy quelden // onsen Hooftman // maer,
+
Al waren sy veel // hy verwan // haer,
+
Heeft haer den cop vertreden,
+
En soo voor ons ghestreden.
+
Al comt aen alle zijden noot,
+
Campers wilt niet vervaren,
+
Strijdt voor de waerheyt tot ter doot,
+
Vredich met Gods dienaren,
+
Die sonder sparen // te wacht // gaen,
+
En de Kudde wel achte // slaen,
+
Voor des vyandts vernielen,
+
Waken sy voor onse Zielen.
+
Den vyandt heeft daer in groot lust,
+
De Oorden in te breken,
En dat de Campers met onrust
Moghen worden ontsteken,
En spreken // seer onbillich // vry,
+
Dat de menichte hillich // zy,
Als die Israeliten
Moyses ginghen verwijten.
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+

Phil.3.18.
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+
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+
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+
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+
Rom.8.37
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+

+

Nu.16.3.
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Ontrust maken sy Israel,+
[D]ie't Landt ginghen bespieden,
[E]n hebben met een quaet opstel
[V]an't Landt soo gaen bedieden:
[W]y vonden lieden // van leden // vroom+
[A]ls reusen, en haer steden // om
[H]adden seer hooghe mueren,
[D]at volck ginck daerom trueren.
Sy hebben al den nacht gheweent,+
[D]ie woorden die sy onthilden,
[M]oyses hadden sy schier ghesteent,+
[E]n alle diese stilden,
[S]y wilden // verkiesen ter plecken // daer,
[E]en Hooftman // om te trecken // naer
[E]gypten sonder beyden,+
[E]n soo van Moyses scheyden.
Scheyden en laet ons vroech noch spa,
[L]ieue Campers ghepresen,+
[M]aer als Caleb en Iosua
[D]en Heere ghehoorsaem wesen,+
Want desen // hoop verworuen // noch,
Die spraken oft wy storuen // doch+
In dees Woestijne t'samen
Daer vielen haer lichamen.
O lieue Campers, ghy die' twit+
Soo laet ons doch niet dolen,
Siet toe dat by niemandt en sit
Achans herte verholen,
Ghestolen // had' hy in Iericho,+
Daerom dat sy al ghelijck // soo

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

Num.13.28.

+

Nu.13.33.

+

Nu.14.1.

+

Nu.14.10

+

Nu.14.4.

+

Nu.14.24

+

Nu.14.30

+

Nu.14.2.

+
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+
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+

Moesten wijcken met schanden
Voor Ay haer vyanden.
+
Ghedenckt oock Machabeus daet,
Aen Iamnia bedreuen,
Hy track op nae des Heeren raet,
+
Om haer te nemen t'leuen,
Aencleuen // en mochten geen mannen // yet,
Van't goet dat daer verbannen // hiet,
Maer daer waren sulcke gasten
Die dat verbrande aentasten.
+
Corts daer nae sachment gheschien,
Dees lien // wierden gheslaghen
Die daer hadden die clenodien
Wt Iamnia ghedraghen:
Sy saghen // al den vremden // schat
+
Die daer onder de hemden // sat
Verborghen voor haer allen,
Godt lietse daerom vallen.
+
Blijft lieue campers excelent
+
In Gods ghehoorsaemhede,
+
Op dat ghy uwen loop volent,
Alsoo Paulus oock dede,
In vrede // t'ghelooue behouwen // meucht
Ghy sult hier naer aenschouwen // vreucht
+
Want al die ouerwinnen
Die sal Christum beminnen.
+
Prince, die nae Christus vermaen
+
Dat Campen hier aenveerden,
+
En moeten gheen quaet wederstaen
+
Met uytwendighe zweerden,
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Iosua.7.7.

+

2.mac.2.8.

+

Deu.7.24.

+

2.Mach.12.39.

+

2.Mach.12.40.

+

Ephes.12.
Ephes.4.5
+
2.tim.4.7.
+

+

Apoc.3.21.

+

mat.11.29
Eph.6.12.
+
Mat.5.39
+
joan.18.11
+
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Hier om eerden // meer leeren // moet,
Campen met t'woordt des Heeren // goet,+
Naer Ephesien seste+
Daer staet des Campers lesse.+

+

2.tim.2.4.
2.Cor.10.3
+
Eph.6.13.
+

Schickt u nae den tijdt. Rom.12.

Een Liedeken van Leyders,
nae de wijse: De Weerelt is gheheel in roere.
[O] Lieue Leyden van Godt vercoren,
Naer dat exempel Christi eerbaer,
[D]ie sijn Schaepkens ootmoedich ginck voren,
[W]eydet sijn kudde de cleyne schaer,+
[O]p goed' weyde wilt brengen haer, met vlijt+
[G]root sal den loon wesen hier naer,+
[D]us wilt u schicken naer den tijt.+
Moyses een Leyder van Godt met namen+
Ouer dat gantsche Israel,
Maer alsse in de Woestijne quamen
Soo vielen sy teghen hem rebel,
Maer ten verginc haer ooc niet wel, Als dan
Wilden sy met een quaet opstel+
Verkiesen eenen nieuwen Hooftman.
Quade Leyders, valsche Propheten+
Warender, staet in Petrus brief,
Sommighe hebben Moyses verweten,
Dat hy hem ouer Gods volck verhief,+
Maer dat en was voor God niet lief, Noch weert
Brochen haer seluen in doodich grief,
Sommighe zijn van dat vyer verteert.
Esaias Godt wel behaeghde,+
Om t'volck te leyden al met sijn woort,
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+

Ioan.10.4
1.Pet.5.2.
+
2.tim.2.16
+
1.Pet.5.4.
+
rom.12.11.
+

+

Nu.14.4.

+

2.Pet.2.1.

+

Nu.16.3.

+

Esai.6.8. ende 49.1.
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Maer Godt over de Leyders claeghde,
Die't volck verleyden was hy verstoort,
+
En al die haer hebben ghehoort // Seer fijn,
In de verleydinghe altijdt gaen voort,
Die sullen t'samen verloren zijn.
Veel quade Leyders die t'volck verleyden,
+
Zijn ouer langhe tijd opghestaen,
Die't volck in ander plaetsen bescheyden,
Dan daer sy wel behooren te gaen:
+
Hieromme doet Christus vermaen, V wacht
Laet varen de blinde Leyders saen,
+
Oft ghy valt t'samen in de gracht.
Van quade Leyders is veel exempel,
Daerom en ghelooft haer niet soo licht,
+
Sy roepen hier is des Heeren Tempel,
+
Hier is des Heeren Tempel ghesticht,
En spreken haer eyghen ghesicht, Ongoet,
+
Verleyden de simpel herten slicht
Door haer predicatie soet.
Quade Leyders zijn der gheuonden,
Alsoo verhaelt ons Ieremias,
Al en waren sy oock niet ghesonden
+
Van Godt, nochtans soo liepen sy ras,
En predickten op t'selve pas, T'sermoen
Dat dat volck gheern hoorende was,
Als alle quade Leyders doen.
Maer als haer Ieremias ginck leeren,
+
Dat was dat volck enckel verdriet,
Ist dat ghy in den name des Heeren
Predickt, soo willen wy hooren niet,
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+

Esal.9.15.

+

Iere.23.13

+

2.tim.3.13.

+

mat.15.14.

+

Syr.19.7.
Iere.7.4.

+

+

Rom.16.17.

+

Ier.23.21.

+

Ier.44.16
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[D]at volc hem op leugens verliet, Soo vast,+
[I]eremias die haer dat beste riet,
[W]as by haer als een onweerdich gast.
Sy spraken laet ons sonder falen
[T]eghen Ieremias houden raet,
[O]ns Priesters die en connen niet dwalen+
[I]n de Wet Moysi seer delicaet,
[O]nse Propheten leer en daet, Is recht,
[D]at men hem met der tonghe dootslaet,
[E]n niet en acht wat Ieremias segt.
Men ginck Amos tot Bethel benijden,+
[O]m dat hy haer bestrafte van't qua,
[D]at volck en conde sijn woordt niet lijden:
[D]oe sprack den Priester Amasia
[T]ot Amos, gaet ghy in Iuda, Gheneert
[V] daer, en comt hier vroech noch spa,
[V] preken dat volck niet en begeert.
Ahab hadde vier hondert vermeten
[P]ropheten, die spraken eenderley+
[D]aer van werdt Micheas ghesmeten,
[O]m dat hy niet dan Gods woordt en sey,+
[T]en was niet naer des Conincx grey, Ten strijt
[T]rocken die Coninghen alle bey,+
[M]aer Ahab was haest sijn leuen quijt.
De quade Leyders deur loose praten+
Hebben veel Menschen afghewent,
Alsoo't wel bleeck aen die van Galaten,+
Iae gansch Asien dat wierdt gheschent,
Daer toe waren twee Leyders blent, Die dus
Ghenaemt zijn in het Testament,+

+

Iere.7.4.

+

Iere.18.18

+

Amos.7.1.10.

+

3.Reg.22.24.

+

2.Par.18.17.

+

3.Reg.22.34.

+

Gal.5.10.

+

Gal.3.1.

+

2.tim.1.15.
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Hermogenes en Phigellus.
Quade Leyders en luye buycken,
+
Paulus die oock wel tot Creten vant,
+
Die daer Menschen verstandt gebruycken,
+
En lieten varen Gods woort vailjant:
Alexander aen sijnen cant // Niet min,
Philitus met zijn quaet verstandt
Verleyde soo menich huysghesin.
+
En laet u nemmermeer beroouen
Deur loose Philosophie meest,
+
Gheen quade Leyders wilt gheloouen,
Maer proeft of uyt Godt is den Gheest,
+
Want hebben wy gesmaect den keest, Van Godt
+
Ghy alle die den Heere vreest
+
Laet u niet leyden van sijn ghebodt.
+
Weest onderdanich broederen zedich,
+
Vwe voorganghers en Leyders schoon,
+
Die u vermanen weest met haer vredich,
Want sy en dienen u niet om loon,
In dubbel eere houdt haer persoon, O[m] t'wer[ck]
+
Dat haer van Christum de Heere ydoon
+
Is opgheleydt uyt te voeren sterck.
Prince dit en is ons niet verholen,
+
Hoe Gods sijn Wakers seer playsant,
+
Sijn kudde soo dier heeft beuolen,
+
Waerschout hy t'volck niet aen elcken can[t]
Dat zweert quame so ouer 'landt, T'v[...]do[..]
Veel menschen, van des Wachters hant
Sal Godt noch eysschen haer lieder bloet.

Schickt u nae den tijdt. Rom.1[2.]
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Tit.1.12.
2.tim.2.14
+
1.tim.1.20
+

+

Col.2.8.

+

1.Ioan.4.17.

+

1.Pet.2.3.
Syr.1.13.
+
Eph.4.14
+
Heb.13.17.
+
1.tim.5.17
+
1.Pet.5.2.
+

+

2.Tim.4.5
1.thes.5.13

+

+

Hebr.13.17
Hezec.3.9.
+
Hezec.33.8
+
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[Ghy knechten Gods verheuen]
Op de wijse: Ghy Adams zaedt verheuen.
[G]Hy knechten Gods verheuen+
Gheteeckent seer ghetrau+
[Al] met dat teecken Tau,+
[B]orgheren Gods gheschreuen+
[O]p desen wech seer nau+
[V]ersterckt de herten flau+
[D]'ander die willen steruen+
[I]n desen quaden tijdt voorwaer,+
[S]oeckt men seer te verderuen
[D]en Wijnbergh Christi claer,+
[S]oo men siet verr' end' naer
[G]odt late cracht verweruen
[O]m uyt te weeren swaer+
[D]ees Vossen allegaer.
Ghy herders op de muren+
[V]an Ierusalem al // Laet-hooren u gheschal:+
[R]oept, crijscht tot aller uren+
[O]p desen wegh seer smal+
[V]ergaert een groot ghetal:+
[D]oet nu dat volck ontwaken,+
[D]at hem elck nu daer toe ras nu haest+
[O]m in de stadt gheraken+
[D]eur dees poort aldernaest,+
[H]oe seer de weerelt raest,+
[W]illet s'volck herten maken+
[V]an vreesen seer verbaest,+
[S]oo de Basuyne blaest.+
Wilt de Basuyne blasen
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+

Exod.12.7
Ezech.9.4.
+
Apoc.7.3.
+
Heb.12.23.
+
4.esdr.7.7.
+
Mat.7.14
+
Apoc.3.2.
+
Ephe.5.17
+

+

Ps.80.14.

+

Cant.2.15

+

Esai.52.8.
Esai.62.6.
+
Ezech.3.8.
+
Eze.33.7.
+
Mat.7.14
+
Psal.50.5.
+
Ioel.2.16.
+
rom.13.11.
+
Eph.5.14.
+
1.Thes.5.6.
+
Ioel.2.1.
+
1.Cor.14.8
+
Ioel.2.1. ende 2.16.
+
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Op Sions berch met macht,
+
Houdt vromelijck de wacht,
+
Hoe seer de Menschen rasen,
+
Vreest niet dit erch gheslacht,
Want sy gaen in der nacht:
Daerom soeckt te vermeeren
Altijdt het volck van Godt certeyn,
Met den woorde des Heeren,
Hier in des Weerelt pleyn,
+
Waerschout groot ende cleyn,
+
Dat sy aendoen de cleeren
Van Christum al ghemeyn,
Die suyuer zijn, en reyn.
+
Princen Godt der princieren,
+
T'is al in u ghewelt,
+
Ons vrome herders stelt
+
Die trouwelijck regieren,
+
Want wit staet nu het velt,
+
Arbeyders sonder gelt,
+
Wil tot den Ougste bringhen,
+
En niet ghelijck de weerelt al,
+
Dat zijn al huerlinghen
+
Veel ghenoech int ghetal,
+
Maer een recht Herder sal,
+
Soecken voor alle dinghen
+
Op desen wegh seer smal,
+
Veel Schaepkens in den stal.

Door P.V. Nazaretten.

[Vrienden eerbaer, die langh met druck ginck treuren]
Op de wijse: Den tijdt is hier, dat men sal vrolick wesen.
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Act.20.28.
Ioan.21.15
+
1.Pet.5.2.
+

+

Ezec.33.2
Colos.3.12

+

+

1.tim.6.15
Luc.1.33.
+
Mat.9.38
+
1.Cor.4.2.
+
Ioan.4.35
+
Mat.10.8
+
Act.8.19.
+
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+
Zac.11.16.
+
Ioan.10.12
+
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+
Eze.34.23
+
1.joan.3.16.
+
Heb.13.20
+
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[V]Rienden eerbaer, die langh met druck+
ginck treuren,
[S]onder vergaer, van t'samen-comst tot vreucht,
[O]ntslaet nu s'drucx doleuren:+
[M]idts u troost mach ghebeuren,+
[E]nd' u verheucht, met toenemen in deucht,
[Al]s nieu verjeucht+
[D]oor s'Heeren woordt verstaet,+
[O]effent dat wel perfecktelijck,+
[R]eynhertich onbevlectelijck,+
[P]rijst Gods weldaet+
[D]ie sijn volck niet verlaet.
Ende als ghy t'saem, geestich in liefd' vergaren+
[O]m sonder blaem, t'hert te vermaken reyn,
[W]ilt dan Gods Wet verclaren,+
[E]nd' u daer door bewaren,+
[Al]s die certeyn, t'best daer in soeckt alleyn,+
[La]et blijcken pleyn+
[T]'herboren zaet te zijn,
[T]welck groeyt, ende niet verloren, gaet,
[M]aer vry blijft van't verstooren quaet,+
[D]us draeght u fijn
[Le]ersaem t'allen termijn.+
Een onclaer licht, heeft lang t'huys Gods+
omdweenen,
[D]aer door t'gesicht, van velen wert verblint,
[D]oe men Schrift ginck vercleenen,
[D]oende nae t'goede meenen,
[N]iet pertinent, nae't Christen fundament,+
[M]aer int absent+

+

Psa.137.1

+

rom.12.12.
Ephe.5.19 20.

+

+

1.Pet.2.2.
1.Pet.1.23
+
1.tim.4.13
+
1.Tim.1.5.
+
Eph.5.20
+

+

1.Cor.14.3.

+

Hebr.13.9
Col.3.16.
+
Iere.15.16
+
Sap.16.26
+

+

1.Pet.1.23

+

2.Pe.3.14
2.Par.28.24. ende 29.7.

+

+

1.reg.15.20
Pro.14.12

+
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Blameerden Broeders seer,
Ghelijck vreemde quaey Hoeders, coen,
+
Die druck den soon haers Moeders, doen,
Daer Dauids leer
Sulcx straft, als grof verseer.
Wacht u voor al, dat sulcx nu niet gheschieden,
+
Want t'brengt ten val, end' t'maeckt manck vrienden twist
+
Dus acht nu op t'bedieden,
+
Dat den vreed' naer t'ghebieden
Niet werde gemist, noch achteloos verquist
Door bedroochs list,
+
Maer sticht elckander vroet
+
Wt reyne suyuer vaten, gheeft
+
Wat men ter Zielen baten, heeft,
End' wat ghy doet,
Verswaeckt niemants ghemoet.
+
Tot rechte boet, en betringh' int leuen,
+
Vermaent wel vroet, elck een naer Paulu[s] lee[r]
+
Gheen onsticht, wilt aenheuen,
+
Maer Godt rechten lof gheuen,
+
Die u wacht seer, als sijn oogh-appel teer.
+
Dat ghy niet neer
+
Struyckelt als veel onsijn,
+
Door dat sy swaer end' smadelijck
+
Andre onteeren schadelijck,
Onder Schrifts schijn
Gantsch teghen t'woordt diuijn.
Zijnde bevrijdt, van dit onaerdich wes[...]
V des verblijdt, als kinderen Gods toe ste[...]
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+

rom.12.10.
Eph.4.3.
+
Phil.2.2.
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2.pet.3.14.
rom.15.14.
+
1.thes.5.11.
+

+

Mat.3.2.
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+
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+
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+
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[E]nd' weest niet sonder vresen+
[I]n singhen, noch int lesen,+
[M]aer houdt goey maet, want God die t'hert doorgaet,
[T]'gheloof aenvaet+
[Al]st oprecht is van aert,+
[G]helijck men leest van Abraham,+
[E]nd' Loth die Sodoms straf ontquam,+
[W]ant Godt bewaert+
[D]e vrome onbeswaert.
Iacob wel vloot, voor Esau sijnen broeder+
[M]aer creech ter noot, troost slapend' op den steen,
[M]oyses, als wijs bevroeder,
[V]loodt weeld', werdt Schapen hoeder,
[D]ies hem met een, Gods heerlijckheyt verscheen:+
[I]osua reen+
[T]'gheloof dadich bewees,+
[D]aer door hy werdt ghepresen, fris,+
[E]nd' noyt door druck verknesen, is,
[I]n s'Heeren vrees
[D]ient Godt ghetrou als dees.
Ioseph werdt wreedt van sijn Broeders versonden+
[S]ijn bonte cleedt, met Geyten-bloet besmet
[I]acob meend', door't oorconden,
[E]en wildt hadt hem verslonden,
[M]aer Godt wel net, met honger haer beset+
[S]ijn Broeders (let)+
[S]y hem noch sochten raet,
[D]aer mede hy vertoonde haer,
[D]at hy goet voor quaet loonde daer,
[D]ies sy verstaet
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rom.11.20.
Syr.33.39

+

+

Iere.17.10
Gen.15.6.
+
Rom.4.3.
+
Gen.19.15
+
Sap.10.6.
+

+

Gen.28.15

+

Exod.2.2.
Heb.11.24
+
Nu.14.9.
+
Syr.46.4
+

+

Gen.37.28

+

Gen.37.32
Gen.42.2.

+
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Beschreyden haer misdaet.
+
Schriftuer vermelt, veel zijn beswaert ontschuldich
+
End' seer gequelt, maer God haer niet verliet
+
Doorleest de Schrift gheduldich,
Daer vindt ghy sulcx veeluuldich,
+
Als Naboth siet, met Daniels verdriet,
+
End' t'gheen gheschiet
+
Susanna, ende veel meer:
+
Maer die, die haer beswaerden, fel,
Sach men haer straf aenvaerden, snel,
Ghy Christen teer
Blijft vry van sulck verseer.
+
Tobias fijn, end' Iob ginc men verachten
+
Midts Godt diuijn, haer scheen t'aendoen gequel
+
Tot profijt van haer ghedachten,
Doe sy uyt t'gheloofs crachten
Godt dienden wel, onder een volck rebel,
Sara oock fel
+
Beschimt werdt van't Ionckwijf,
Oft sy haer Mans had quaet, verdaen,
Maer Godt liet t'haerder baet, verstaen,
Dat sulck bedrijf
Quam om der Mannen grijf.
Voor t'sluyten vaet, verstaet Tobias les[se]
+
Gods volck versmaet, sal noch werden versaem[t]
+
Maer Niniuees fortresse
Sal vergaen in destresse,
Dus reyn befaemt, verciert u alst betaemt
Dat ongheblaemt
V deucht mach zijn verbreydt,
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3.reg.18.17
Amos.7.10
+
Heb.11.35.
+

+

3.reg.21.9.
Dan.6.16.
+
Susan.35.
+
Susan.62.
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+

Tob.2.16.
Iob.2.9.
+
1.tim.4.10
+

+

Tob.3.10.

+

Tob.13.9.
ob.14.7. ende 14.13

+
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[Do]or't leersaem end' het stichtich woort,
[Als] die wijs en voorsichtich voort
[Go]ds hulp verbeyt+
[In]t tgheen u werdt voorleyt,
Prince niet scheyt nae u singhen oft lesen
[Ee]r danck gheseyt, den Heer van alles is,
[W]ant sijn Naem dient ghepresen,
[Da]tmen dus vry mach wesen,
[D']Ouerheyt fris, gedenckt int goed' gewis+
[W]ant sy ons is+
[Du]ldend' sonder verdriet:+
[Bi]dt God, macht tot nut dienen, stil,
[Da]t hy't ons voort veelienen, wil,
[En]de vergheet niet
[D]en dichter van dit LieT.

Poocht nae t'beste

[Mijn hert versucht om Sions strijdt]
Nae de wijse: Gheeft my te drincken nae mijnen dorst.
[M]Ijn hert versucht om Sions strijdt,
End' om Ierusalems ellende,
[Ha]er noodt deert my in desen tijdt,
[W]ant cloeckheyt verwoest haer, behende,
[M]ild' Godt dat elck de gheesten kende
[D]ie leyders zijn van dit verderf,
[T]'werck sal noch crijgen sijn loon int ende,
[G]odt gheef elck boete voor sijn versterf.
Veel sien op menschen in dit doen,
[O]m datmens' huwet, begaeft met zeden,
[W]aghen daer op haer zielen coen,
[M]eynen t'dient al ter zielen vreden,
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+

Ephe.5.15

+

Iere.29.7.
Baru.1.1.
+
1.tim.2.12
+
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Als t'volck beweecht werdt met ghebeden,
Dat men nochtans sijn Naesten slaet
Met achterclap in land' end' steden,
Maer denckt dat dat niet wel en gaet.
Smeeckende woorden prijst Schrift niet,
+
Want t'verleydt der simpelen herten,
+
Esaias achtenvijftich siet.
Hanghende hoofden doen veel smerten,
Als sy volghen schadighe perten,
Daer met andre werden beswaert,
Wandt men vindt gheen schadigher derten,
+
Dan schoon ghelaet, nae Ioabs aert.
Ten verschoont niet op Menschen sien,
+
Al staen sy wel strafloos int wesen,
+
Godt moet alleen t'herte bespien,
Heylsaem in leer is hoogh ghepresen,
Die't Woordt oprecht t'volc voor gaen les[en]
Straffend' d'onghemanierde snel,
Wiens tonghen lasteren sonder vreesen,
Daer door't volck werdt ghemaeckt rebel.
+
Eli al was hy selue vroom,
Werdt ghestraft om t'werck van sijn sonen
Die niet en leefden onder Schrifts toom,
Om dat hy haer gheen straff' ginck toonen
+
Maer smeeckende haer ginck verschoonen
Al behaeghd' hem haer wesen niet,
+
Salomon seyt, straff' crijgt gunst te loonen
Meer dan die't smeeckend' ouersiet,
+
Straft uwen Naesten, op dat ghy
+
Sijnent haluen gheen schuldt moet draghe[n]

+

rom.16.17.
Esai.58.5.

+

+

2.reg.20.9

+

Ier.17.10.
Tit.1.9.

+

+

1.reg.2.30.

+

1.reg.2.22.

+

Prou.27.5 ende 6.

+

Psal.141.5
Leu.19.17.

+
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[T']is beter straff' dan snoo party,
[Al] ist dat ghestrafte soud' claghen,
[W]at noodt ist, als ghy Godt behaghen,
[D]'onwijse acht doch straffinghe quaet,
[M]aar wie zond' verschoont ure oft daghen,
[D]aer straff' behoort, Gods Wet verlaet.
T'werdt nu gheseyt, als twist op stiet,
[D]an moet straffen ophouden mede,
[R]echt oft Gods woort sulckes ghebiet,
[M]aer anders leert Schriftuerlijck zede,
[D]rijft spotters uyt, soo houdt ghy vrede,+
[W]ant twist den Heere seer mishaecht,+
[D]ie manck broeders maeckt twistichede,
[I]s t'ghen' Salomon hooghst aenclaeght.
Gheen ander grondt mach zijn gheleyt,+
[D]an d'heylsaem leer, t'welc staet beschreuen+
[G]heen Enghelschen schijn vol claerheyt,+
[A]ndre Wetten Gods volck mach gheuen,
[M]aer men moet nae Schrifts reghel leuen,
[D]ie d'leeringh mist, heeft gheenen Godt,
[A]l schijnet wel, t'moet zijn verdreuen,+
[W]ant weerelt wijs, is Hemels sot.
Straf comt uyt Godt, end' niet uyt proef+
[V]an menschen, door t'ghemeen besluyten,+
[G]ods Wetten hebben gheen behoef,+
[D]oor proef te crijghen haer viertuyten,
[M]aer all' goetduncken blijft daer buyten:
[D]aer men niet nau op t'Woordt en past,
[M]ist men haest s'Gheest reyne conduyten,
[D]aer deur t'verstandt dan werdt verrast.

Karel van Mander, De harpe, oft des herten snarenspel

+

Pro.22.10
Pro.6.19.

+

+

1.Cor.3.11
Galat.1.8.
+
Col.2.18.
+

+

2.Ioan.1.9

+

1.Cor.1.18
Deut.1.18
+
2.Pet.19.10
+
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Mattheus achthien werdt wanckelbaer,
Nae't verstandt dat hem nu laet hooren,
Want men vindt dus beschreuen claer,
Dat d'aenghesproken straf comt vooren,
Soo hy voor aenwijs stopt sijn ooren,
T'welck voor en nae hem werdt ghedaen,
Maer t'moet nu al zijn werck verlooren,
Wat sonder proef is aengheuaen.
Recht oft Mattheus deed' vermaen,
Sondicht u broeder, laet de ghemeente,
Eerst proeuen oft macht zone bestaen,
+
End' straft hem dan nae dese vereente:
+
Maer Gods woordt, edeler van ghesteente
Leert gheen aenspraeck dan daer zond' is,
Welck zond' oock van 'tlichaems ghebeente
Ghestraft werdt, als t'aenwijs slaet mis.
Maer nu seyt men, t'mocht wel geschien
Dat d'aensprekers t'onrecht beswaerden,
T'welck Dienaers aenwesen ghemeen,
D'aensprekers, die nochtans verclaerden
De Ghemeynt' soud' de saeck aenvaerden
Teghen t'aensien der Dienaers vroet,
Dan moesten de Dienaers van waerden
Dees' volghen teghens haer ghemoet.
End' stellent uyt Mattheus leer,
Als een verschil voor al t'volcx ooren,
Tot druck van d'aenghesproken teer,
D'aensprekers ten ghevall' als vooren,
Op dat men door een proef mocht spooren
Wie dat van beyden werdt verstaen,
+
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+

Mat,18.

+

Prou.3.15
Sap.7.9.

+
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[D]ats der Ghemeenten straf minst hooren,
[E]nd' wie van beyden soud' afstaen.
Hoe soud' dan, nae Mattheus woort,
[D]'aenghesproken t'aenwijs verwachten,
[A]ls d'aensprekers, zijnde verhoort,
[D]aer selfs tot afstandt moesten trachten,
[W]aer bleef dan Christus woordt in achten,
[D]ie d'aenghesproken schuldt aenwijst
[V]oor end' nae in formelijcke crachten,
[E]nd' niet hoorend' zijn straff' oprijst.
Daer twee zijn oneens end' in twist+
[(]Segghen sy) moet een scheyder wesen,
[D]ats recht: maer dan werd ter] ghemist,
[A]ls nae nae Mattheus sal zijn ghepresen,
[W]ant dat leert Christus (soo wy lesen)
[G]heen twist, maer vred', merckt sijn instel:+
[M]aer die twistich dees Wet verknesen,
[S]ijn selfs sterflijck, nae Schrifts beuel.
Want soo d'aenspreker draeght den naem
[V]an twister, dats Gods Wet oneere
[D]en sin Christi, weerdich van faem,
[B]eueelt niet twistich door sijn leere,
[Y]emandt sijn Naesten te verseere,
[M]aer t'moet reyn in s'gheests sin geschien,
[D]ie't siet, keer' t'quaet, eer het loopt te verre
[T]'ongheluck dient in tijdts voorsien.
Dan seyt men, mocht door onverstandt
[E]en strafbaer saeck werden versweghen,
[D]oor Dienaers die't hadden in handt
[E]nd' hadden t'werck in vred' vercreghen,
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+

1.Cor.6.5.

+

mat.18.15.
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Niet zijnde nae Gods will' te deghen,
Is dit oneer dubbel sout
Van Dienaers, dien t'ghelooues seghen
Reynmoedich moet werden vertrout?
+
De Dienaers moeten wel voorstaen,
Dan zijn sy weerdich dobbel eere,
Den ghenen die qualijck wil gaen,
Niet volghen, maer toonen Schrifts leere,
Maer soo sy hem achten als Heere,
+
End' volghen en hem als dienstbaer knecht,
Heet dat wel voorstaen voor die teere?
Och neemt al houdtment voor oprecht.
Men moet niet volghen int beswaer
Sijns Naesten, als hy is onschuldich,
Maer eyscht den noodt om al ghevaer
Te voorcomen, soo is men huldich
Den ghenen die't eysschen gheduldich,
Te dienen met Ghemeynten raet,
Dits t'verstant dat men hoort veeluuldich
Voor valsch gaen lasteren achter straet.

Reyn van herten.
Finis.
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De Tafel.
A.
ABimelech loos van sinnen.

Page 250

Abrahams Godt, waer op, etc.

224

Ahasueros een seer groot.

58

Al die in s'doods schadu logieren.

33

al eer men comt ter eeren siet.

6

Alle die hem bekeert.

325

Alle die daer op den Heere.

188

Al die om strijden hebben lust.

82

Als Godt Hemel end' Aerde.

3

Als wy Gods leer gheloouen, etc.

287

B.
BEroert ben ick van binnen.

111

Boet' is d'eerste lesse der, etc.

244

Borghers Ierusalem vermaert.

281

Broeders deuijn, het placht te zijn.

144

Broeders vrienden generale.

194

C.
CHristen Egade mijn.

175

Christus Gods Sone goedertier.

200

Christus hooghe van weerde.

366

Comt en ick sal u toonen hier.

35
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D.
DAer sullen, doet ons Christus, etc.

347

Dat Rijcke Gods vermaert.

382

De Hooft-somme des ghebodts.

123

De Heere sal in den Iongsten dach.

268

De hooveerdy, is Gods party.

206
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412

De Hooft-somme des ghebodts.

123

Den eersten Hof van lusten plaisant.

241

Den Heyrlegher van Israels, etc.

101

Den moedt wil my ontsincken.

353

Den Rechter staet voor de deure.

311

Den sone Ahabs end' Iesabel.

369

Den soeten Somer-tijdt.

98

Den Somer int saysoene.

103

Den tijdt van gratien, is int saysoene.

47

Den Wijn, die edel Creatuere.

72

Dochteren van Sara, hoort en, etc.

198

Dochter Syon, eersame maecht.

94

Druck, lijden en ellende.

350

E.
EEn Cananeertsche Vrouwe, etc.

197

Eenen gheboren blinden sat.

252

Een seer fijn Liedt moet uyt, etc.

209

Egypten-lant vol schoon samblant.

181

Elck Christen ledt, aen't lijf.

202

Elck waerheyts amoureus,

189

C.
GHenade ende vrede van onsen, etc.

391

Ghy Christen schaer // eerbaer.

291

Ghy kinderen, die de roep, etc.

308

Ghy Israel, meucht wel.

178

Ghy knechten Gods verheuen.

399

Ghy vry verstroyde Nacy.

192
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Godt alleen wijs, weet alle dinck.

18

Godt, voor wiens ooghen, etc.

334
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413

Godt weet wel wat sijn, etc.

156

Gods wijsheyt met verstande.

330

Gods wijsheyt slechtich, etc.

229

Grijpt eenen moedt seer coragieus.

185

H.
HAdd' ick een vloedt van tranen.

211

Heer, uwen Naam, is groot, etc.

32

Herders eerbaer // alle die daer.

129

Het placht te zijn.

173

Hoe Paulus hem beriep op den, etc.

75

I.
IEsus des soons Syrach.

29

Iephthath een strijdtbaer Heldt, etc.

131

Ick ben alleen de Heere uwen, etc.

262

Ick ben bedroeft in mijn ghemoet.

294

Ick roep u Hemelsche Vader aen.

246

In desen tijdt fel ende stranck.

108

In cromme weghen duyster, etc.

125

In Eliseus tijden.

238

In Numeri twee mael achte.

340

Int Aerdtsche dal.

162

In den beginne schiep Godt, etc.

226

Ist dat wy nae den wille des, etc.

314
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L.
LAet ons den Heere louen, etc.

271

Laet ons met herten jolijt.

222

Laet ons offeren danck.

160

Laet ons verjolijsen.

48

Lof Godt seer vroet, eeuwighen, etc.

274
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414

Lof heylich Schepper van al, etc.

357

Looft met jolijt.

66

Looft onsen Godt alle sijn knechten.

216

M.
MEt herten wil ick u bewijsen.

22

Mijn fijn ydoone.

41

Mijn hert versucht om Syons strijt.

405

Mijn jock is soet, de Heere sprack.

220

Mijn ziele loeft den Heere uyt, etc.

306

Mijn ziele sucht in ellende.

126

N.
Nebucad Nezar triumphant.

53

O.
O Broeders, u vermanen wy.

64

O Bruydegom, mijn Vorst, etc.

84

O Bruydegom verheven.

88

O Christen leden.

51

Och Heere der heyrscharen.

300

Och hoe verblint, ydel ghesint.

142

Och schoone ydoone, greyn.

204

Och suster mijn.

183

Och vrienden al.

180

Och weerelt, ghy singt, speelt, etc.

205

Of ick ghehanghen conde.

227
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O ghy Christen eerbaer.

138

O ghy Dochter Babel, etc.

362

O Godt van Hemelrijcke.

359
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415

O Heere Godt van machte groot

388

O lieve Leyders van Godt, etc.

395

Om niet te verliesen.

36

Onder de Bruydegommen.

196

Onder veel meyskens die men vindt.

86

Open u ooghen, al met, etc.

90

R.
REyn cleyne schaer.

128

Rocken van vellen dat waren, etc.

43

S.
SAul door groot onghehoor.

115

Schriftuere doet ons weten.

39

Seer vriendelijcke salutacy.

117

Siet een Man Gods, door, etc.

148

Stelt uwen voet.

118

Sterckt mijn hert, sin, en ghemoet.

297

T.
TAmme Lammekens Christi.

135

Een tijde Debora.

168

Twee Enghelen quamen tot, etc.

378
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V.
VAn ghenade en recht singhen.

163

Verblijt, Zuydt, West en Noort.

96

Vrienden eerbaer, die langhen, etc.

401

Vrienden expeert // aenveert.

278

Vriendelijck wilt aenmercken.

304

Vrienden wilt onderscheyden.

283

Vrienden loyael.

25
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416

VV.
VVApent u Zyon in dese, etc.

374

Wat vindt men nu al blinde lien.

70

Weest al verblijdt.

190

Wy en zijn niet te samen.

140

Wie onder de bescherminghe.

146

Wy hebben een goe mare verstaen.

27

Wie ist die daer langhe wil leuen.

259

Wy hebben een stadt ten besten.

164

Wy vinden seer claerlijck in, etc.

333

Wilt haken nae den vrede.

321

Z.
Zijt ghy nae des Heeren, etc.

326

Finis.
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