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Voor-reden
Van den Schrijver.
VErscheyde boeken dienstig tot de bevordering der Godvrugtigheyd onder de Christen
Catholyke, heeft dese Eeuw, gelijk 'er vele Schryvers syn, ook voortgebragt. Sommige
van die handelen van schoone Leer-stucken en vermaninge tot het Geestelyk leven:
andere verschaffen Heylige overdenkinge ende stoffe, tot Godvrugtige beweginge.
In andere boeken vind men Gebeden, Litanien, en diergelyke Godsdienstige offeninge.
Verre van daer dat wy te klagen hebben, over gebrek van Godvrugtige boeken: veel
eer worden wy door de menigte, en te grooten hoop der selven als overladen.
Waerom het my wel de moeyte waerdig heeft gedagt: dat ik eens doorlopen en
doorsien soude, de Hoven en Plantsoenen, ik segge, de Godvrugtige boeken van alle
in het besonder: om, daer uyt-pikkende en versamelende de beste kruyden en
gewasschen, also te gaen beplanten een nieuw Paradys of Lust-Hof van vermaek,
dat is, der Godsdienstigheyt der Zielen: omdat ik also in een boek van dagelyks
gebruyk soude mogen bevatten, net sap en merck van al het gene behoort of dienstig
sy tot de oeffening, van de ware Godvrugtigheyd.
Dit is dan geweest myn oogwit ende insigt: gelyk gy uyt de order en beloop, in de
Tafel of Register deses boeks, hier naervolgende, breder sult konne sien.
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I. Deel. Gelyk de eerste dag der weke of dag des Heere, heb ik toege-eygend tot den
dienst der Aller-Heyligste Drievuldigheydt eenen Godt ende drie Persoonen; als het
eerste beginsel en het opperste eynde des mensch; om die te aenbidden. Waerom
eerst geleerd word de maniere om wel te bidden.
II. Vervat den dienst der Heyligen, die ons niet alleen een voorbeeld van Gods
aenbiddinge op aerde geweest sijn; maer ook nu heerschende boven inde Hemelen
by den Heere, door hunne voorspraken, ons behulpsaem komen te syn.
III. Leert ons na het voorbeeld der Heyligen, ook boete te doen op aerde en den
ouden mensch uyt te trecken. om den nieuwen aen te doen. Waerom hier besonderlyk
gehandelt word, om den sondaer op te wecken, tot een ware boetvaerdigheyd, ende
een opregte Biegte.
IV. Wyst ons aen de verscheyde deugden, van het Christelyk leven, nevens de
middelen om daer toe te geraken. Als niet genoeg synde, alleen de sonde te myden;
ten sy men ook de deugd ende Christelyke volmaektheyd betragte.
V. (Gelyk den 3. dag der weke ook sonderling toe-ge-eygend is ter eeren van het
Aller-Heyligste Sacrament) om nieuwe kragten te vergaderen, ende in dit leven niet
te beswyken, nodigt ons tot die Hemelsche Spyse, die van den Hemel nedergedaelt
is, ende het leven geeft aen de weerelt. Waerom wy hier handele van de H. Communie,
ende het H. Sacrificie der Misse.
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VI. Gelyk den Vrydag of 6. dag der weke ook eygen is aen het lyden des Heere: stelt
ons voor, het bitter Leven Lyden en Dood onses Saligmakers: om soo ons leven
schickende na Jesu voorbeeld, ook alle bekoringe, quellinge ende verdruckinge,
kloekmoediger en verduldiger, te onderstaen.
VII. En laetste Deel. Gelyk ook dien dag der weke voornamentlyk is toegewyt aen
de Aller-Heyligste Maget: doet ons ook indagtig wesen, soo aen het laetste eynde
des mensch, dat is, syn dood; als aen de H. Maget onse besondere Patronesse en
Beschermster in die laetste ure. Waerom dit laetste deel ook geschikt is, om sig wel
te bereyden tot een saligen dood; ende te saemen ook als getrouwe dienaers en
gehoorsame kinderen te eeren, ende te dienen, die Moeder des Levens en Patronesse
in de Dood.
Dus late my voorstaen, dat ik in dit kleyn boek te samen vergadert ende begrepen
heb, het pit en merch van de gansche Christelyke Godsdienstigheyd, soo in syn
beschouwinge als praktyk, of oeffeninge van dien. Ik bidde nogtans dat den Leser
sonderling in acht ende ter herte neme, de voornaemste leerpunten van het geestelyk
leven, die in 't begin van yder der 7. Hoofddeelen verhandelt worden, by maniere
van een samen-spraek tusschen den mensch, ende Christus onsen Saligmaker; op dat
soo veel te kragtiger en vieriger, het gemoet des mensche mogte opgewekt, ende
meerder aengeprikkelt worden; hoe het gesag ende aensienlykheyd, van sulk een
Leer-meester en opsiender hooger ende grooter is. Waerom ook het selve is bestaende
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ten meesten deele uyt woorden en spreuke, der H. Schriftuere self. Want het woord
Gods is levend en kragtig, ende scherpsnydender, dan eenig twee snydend swaerd
Hebr.4.
Voorts is myn smeken, dat den Godvrugtigen Leser, sig geensints wil vergenoegen
nog te vreden houden, met dese of diergelyke schone gebeden in Godvrugtige boeken,
enkelyk te lesen; dog, dat hy daer-en-tusschen ook syn beste doe en tragte by het
lesen, aendagtiglyk in syn gemoed en Ziele te ontfangen, ende te verwecken sodanige
Heylige indruckinge die hem naderhand mogen dienen, tot smaek van Hemelschen
honing in al syn doen, ende hem strecken tot geestelyk voedsel van meerder geloove,
hoope ende Liefde &c. In syn herte tot Godt, gelyk wy hier en daer overvloedige
voorbeelden, van sulke innerlyke versugtinge ende overweginge hebben aengeraekt.
Ten laetsten hoort nog tot een Godvrugtige Lesinge, ende by alle Christelyke
oeffeninge: dat het Heylig zaed, de gebeden en woorden Gods, niet sonder vrugte
voort te brengen, in ons mogen blyven; maer dat onse zeeden daer door stigtiger,
onsen handel Godvrugtiger, ons geheel leven Heyliger, ende also onsen Dood voor
God een aengename offerande mag worden, ten eynde van ons leven. Amen.
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Tafel of Register over de besondere onderwysinge ende
oeffeninge, begrepen in desen Lust-hof.
Eerste deel.
Behelsende verscheyde oeffeninge, rakende den dienst ende
aenbiddinge van de Allerheyligste Drievuldigheyt.
I. Capittel.
SYnde een samen-spraek tusschen JESUS 1
CHRISTUS en de den MENSCH, wegens de
manier om wel te BIDDEN.
1. Art. Hoe nootsakelyk en voordeelig
het den mensch is, dat hy Godt bidt

1

II. Art. Hoe een rouwig hert ver-eyscht
word om wel te bidden.

6

III. Art. Hoe den mensch by sig selven 9
behoort te overleggen, wat hy van Godt
versoeken wil.
IV. Art. Wat aendagtigheyd ende
13
eerbiedigheyd men behoort te hebben in
syn gebed.
V. Art. Hoe dat mensch dikwils, ja
gedurig behoorde te bidden.

15

VI. Art. Van het vertrouwen op Godt
20
ende overgevinge van onse wille, in het
gebed.
VII. Art. Sugten des mensch tot een vierig 23
gebed.
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II. Capittel.
Van het Gebed des Heere, of den Onsen 24
Vader.
Godvrugtige overweginge en smekinge 25
in opsigt van het Vader Ons.
Diergelyke toepassinge op den Vader
Ons, getrocken uyt de Brieven van den
H. Apostel Paulus.

30

III. Capittel.
LItanie tot de ALLER-H.
37
DRIEVULDIGHEYD met besondere
Eer-tytels, getrocken uyt de H. Schriftuer.
Diergelyke LITANIE tot Godt den VADER. 45
,, Tot Godt den SOONE CHRISTUS JESUS. 50
,, Tot Godt den H. GEEST.

58

Gebed om sig selven op te dragen aan
den Vader.

64

,, Aen den Soone

66

,, Aen den H. Geest.

67

Litanie van den soeten Naem JESUS.

68

Den Lofsang tot den H. Geest: Veni
Creator Spiritus.

71

,, Veni Sancte Spiritus

72

Te Deum Laudamus.

73

Korte opmerkinge over: Gloria Patri.

75
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IV. Capittel.
Van een suyvere meyninge tot Godt.

77

,, Van Geloove.

78

,, Van Betrouwe.

79

,, Van LIEFDE TOT GODT ende syn naeste. 80
,, Van Aenbiddinge.

81

,, Van Lof-segginge.

82

,, Van Dankbaerheyd.

83

,, Van Opofferinge van sig selfs.

84

,, Van Onderwerpinge.

85

,, Verheuginge in den Heere.

86

,, Yver tot de glorie Gods.

87

,, Van vrese des Heere.

88

Aanbiddinge van Gods. H. Wesen.

89

,, ,, Almogentheyd

91

,, ,, Wysheyd.

92

,, ,, Goetheyd.

93

,, ,, Heiligheyd.

94

,, ,, Goedertierentheyt.

95

,, ,, Voorsienigheyd.

97

,, ,, Barmhertsigheyd.

99

,, ,, Regtvaerdigheyd.

100

,, ,, Van Godt als ons opperste eynde en 101
goed.

Siet ook de oeffeninge van verscheyde Christelyke Deugden, op het 3. Deel van desen
Lust-Hof.
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Tweede Deel.
Van het eeren ende aenroepen der Heyligen ende Engelen Gods.
I. Capittel.
Synde een samenspraek tusschen JESUS CHRISTUS en den MENSCH, aengaende de
middelen van de Heyligen wel te eeren.

I. Art. WAt Lof de Heylige verdiene.

103

II. Art. Hoe dat men de Heylige behoort 108
te aenroepe.
III. Art. Hoe dat men die behoort na te
volge.

110

II. Capittel.
VAn het eeren der H.H. Engelen.

119

Van den dienst ende eerbiedigheyt tot de 119
H.H. Engelen, en voornamentlyk tot
onsen H. Engel Bewaerder.
Litanie tot de H.H. Engelen; getrocken
uyt de H. Schriftuer.

123

Lofsang der H.H. Engelen, getrocken uyt 128
verscheyde Psalmen.
Gebed tot den H. Engel Bewaerder.

130
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III. Capittel.
LItanie ende Gebeden tot de Heyligen.

131

Van het verkiesen van besondere
133
Patronen uyt de H.H. en gebeden tot de
selve
Litanie tot alle Zaligen in de Hemel
getrocken uyt de H. Schriftuer.

134

Gebeden tot besondere H.H. als
Apostelen, Martelaren, Belyders,
Maegden &c.

146. enz.

Maniere om den ONSEN VADER te lesen, 149
met Versugtinge ende toepassinge, om
de levens der H.H. naer te volgen.
De groote Litanie van alle H.H. met de
gebeden van de H. Kerk.

154

Derde Deel.
Van de Boetvaerdigheyt of Bekeringe des Sondaers, ende middelen
daer toe dienende.
I. Capittel.
Samen-spraek tusschen JESUS CHRISTUS en den MENSCH, rakende de manier om
boete te doen over syn sonden.

I. Art. DEn sondaer beklaegt sig over syn 163
ellendigen staet.
II. Art. Christus wyst den sondaer aan, 166
hoe onredelyk en verfoeyelyk het is, dat
men Godt vergramt.
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III. Art. Christus troost den
169
verootmoedigden sondaer, en wyst hem
aen den weg van boetvaerdigheyt.
IV. Art. Vermaning, om den tyd van syn 171
bekeringen niet uyt te stellen.
V. Art. Hoe seer die gene bedrogen
worden welke hun boetvaerdigheyt uyt
stellen, tot het laetste van hun leven.

173

VI. Art. Hoe qualyk het Godt neemt: dat 176
men syn bekeringe soude uytstellen om
dat Godt de barmhertigheyt self is.
VII. en VIII. Art. Christus vermaend den 179
sondaer tot naerstig ondersoek van syn
conscientie; en tot BEROUW over syn
sonde, als het eerste Deel van het H.
SACRAMENT van PENITENTIE of BIEGTE.
IX. Beweegredene en maniere om een 183
berouw te verwecken over syne sonden.
X. Art. Hoe niemand oyt mag wanhopen, 186
maer syn betrouwen moet stelle op den
Heere.
XI. Art. Van de BELYDENISSE als het 2. 188
Deel van het H. Sacrament van Penitentie
of Biegte.
XII. en XIII. Art. Hoe besorgd men moet 191
syn, om niet op nieuw te sondigen, ende
van een goed voornemen daer in.
XIV. Van de Voldoeninge, als het 3. Deel 195
van het H. Sacrament der BIEGTE.

II. Capittel.
Litanien, Psalmen, en Gebeden om Gods 199
genadige ooge van medogentheyt, en den
geest van boetvaerdigheyt te verwerven.
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De 7. Boet-Psalmen van den Koning
David.

209

Manier om den VADER ONS te lesen met 221
sugten tot bekeringe, als van den verloren
Soon.
Maniere om den VADER ONS te lesen, 124
met toepassinge en gebeden tegens de 7.
Hoofd-sonden.

III. Capittel.
ONderregting en gebeden rakende het H. 237
Sacrament der Biegte.
Verscheyde gebeden tot vergiffenisse
onser sonde, soo voor als na de Biegt.

242

Versugtinge van een sondaer die sig
251
beklaegt over syn quade en ver-ouderde
gangen.

IV. Deel.
Van verscheyde overwegingen ende oeffeningen, om voortgang te
doen in de deugd, en de Christelyke volmaektheyt.
I. Capittel.
SAmen-spraek tusschen JESUS CHRISTUS 255
en den MENSCH, over de middelen om
Godvrugtelyk te leven.
§. 1. Versugtingen des mensch, om te
kenne den weg der saligheyt.

255

§. 2. Dat Christus de Weg tot het leven
is, wien wy moete naervolgen.

257

§. 3. Dat men behoort te weten, tot wat
eynde den mensch geschapen is.

262

§. 4. Dat men Gods Eer in al ons doen
moet beoogen.

266
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§. 5. Hoe men, sig selven moet
versterven, en syn hert en sinnen met
sorgvuldigheyt bewaren.

272

§. 6. Hoe men, of sig selven moet
mistrouwen en
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sijn sterkte by den Heere soeken; en
daerom geduerig bidden.

278

§. 7. Hoe voordeelig het is, in al syn doen 282
te wandelen, voor Gods oogen.
§. 8. Hoe veel 'er aenhangt dat men syn 284
dinge op order doet, en syn tyd niet
verquist.
§. 9. Dan men niet wys moet syn in syn 289
eygen oogen, maer sig voorsien van een
Geestelyken leydsman.
§. 10. Hoe dat het als nootsakelyk is, dat 292
men dagelyks syn conscientie ondersoekt.

II. Capittel.
LItanie, en Gebeden om voortgang te
297
doen in verscheyde Christelyke Deugden,
getrokken uyt de H. Schriftuer.
Maniere om den ONSEN VADER, te lesen; 305
met toepassinge op de VII. Trappen der
Volmaektheyt.
Maniere om den ONSEN VADER te lesen; 311
met toepassinge op de 3. Goddelyke en
de 4. Cardinale of voornaemste zedelyke
Deugden.
Gebedt tot LEETWESEN over syn sonden. 317
Om sterkte, in een GOED VOORNEMEN. 319
Om de OODMOEDIGHEYT des herte tegens 320
onse hovaerdigheyt.
Tot VERSAKINGE VAN WERELTSE
LUSTEN.

322

Om uyt LIEFDE TOT DE ARMOEDE te
versaken het weereltse goed.

323

Om de deugd van GEHOORSAEMHEYD,
en syn eyge wille af te gaen.

324

Om DEELAGTIG TE WESEN in goede
werken syns even naesten.

327
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Om Medelyden te hebbe, over de sonden 328
van syn even-naesten.
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Van den H. Thomas, om VERSCHEYDE
CHRISTELYKE DEUGDEN in al onsen
handel.

330

Tot een GEESTELYK BLYDSCHAP.

332

Om te VERSMADEN 'S WERELS
YDELHEYT

333

Om de DEUGD VAN ONTHOUDENTHEYT 335
Om NAERSTIGHEYD ende yvrige
werksaemheyt voor den Heere

336

Om DE VREDE EN RUSTE in onse Ziele

338

Voor de RYKE, om hun rykdommen wel 340
te gebruyken.
Korte Versugtinge van den Koning
345
David, tot den Heere, om de selve door
den dag te gebruyken, volgens verscheyde
gelegentheden.

V. Deel.
Van het aenbidden van het Aller-H. Sacrament, en de maniere om
Godvrugtig te communiceren ende Misse te hooren.
I. Capittel.
Samenspraek tusschen JESUS CHRISTUS 357
en den MENSCH, aengaende de H.
Communie
§. 1. Christus weckt den mensch op, en 357
nodigt hem tot de H. Communie
§. 2. Hoe groot het geluk van den mensch 360
is, en sonderling van een Priester, ten
aensien van dit H. Mysterie.
§. 3. Hoe versterkende en hoe nodig dit 362
H. Sacrament is tot het leven onser Ziele.
§. 4. Hoe dat men behoorde, dikwils te
gen tot de H. Communie.

364

§. 5. Verkeerde ontschuldiginge, om niet 368
dikwils te komen tot de H. Communie.
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§. 6. Of men de H. Communie moet
370
agterlaten om het gepraet der menschen.
§. 7. Hoe dat men onder schyn van een
meer-
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dere eerbiedigheyt ende uyt vrese van een 371
te groten gemeensaemheyt, niet moet
agterlaten; het dikwils Communiceren.
§. 8. 9. Een vermaning van de eerbiedige 375
vrese, om te komen tot de H. Communie.
§. 10. Hoe men met een Liefde van
381
begeerte en verlangen behoort te gaen tot
de H. Communie.

II. Capittel.
LItanien, Lofsangen en Gebeden, ter
386
eeren van het Aller-H. Sacrament:
getrocken uyt de H. Schriftuer; dienstig
voor die Communiceren, of Misse
hooren.
De gewoonelyke Litanie van het
Aller-H.Sacrament.

401

Lofsang Laude Sion Salvatorem, en
Lofsang Pange Linga Gloriosi.

405

Maniere om den Vader ons te lesen, met 406
toepassinge tot de H. Communie.

III. Capittel.
MAnier, ende vermaning, om sig met
yver te bereyden tot de H. Communie
door verscheyde oeffeninge.

410

Een ander ootmoedig Gebed voor de H. 420
Communie.
Gebed tot vermeerdering van te swacken 422
yver.
Voorbeelde van korte versugtinge omtrent 423
de H. Communie.
Vordere Vermaninge ende oeffeninge
naer de H. Communie.

427
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Om danksegginge te doen.

431

Om opdraginge te doen van Jesu H.
Persoon, aen den Hemelschen Vader.

432
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Opdraging van sig selven te doen aen
JESUS CHRISTUS/

433

Gebed, om nu voortaen den Heere
434
getrouwe te dienen; ende te wandelen in
alle deugden.
Gebed voor alle daer wy eenige
na-verbintenisse mede hebben, en voor
de gehele H. Kerk.

436

IV. Capittel.
VErmaninge om het H. Sacrificie der
439
Misse dikwils, ende met eerbiedigheyt,
by te wonen.
Leeringe ende onderregtinge van het H. 443
Sacrificie der Misse in sig selve.
Maniere om de Misse te hooren volgens 448
de Ceremonien en Gebeden der H. Kerk.
Van verscheyde andere maniere om
Godvrugtelyk Misse te hooren.

471

VI. Deel.
Van het Leven en het Lyden van onsen Heere Iesus Christus.
I. Capittel.
Samen-spraek over de maniere, soo om met vrugte te overdenken, als naer te volgen
het Leven en het Lyden van den Saligmaker.
§. 1. VErmaninge van den Apostel, dat 475
wy de dienstbaerheyt die Iesus Christus
voor ons aenvaert heeft, soude
naervolgen.
§. 2. Den Hemelschen Vader stelt ons
voor, syn Eenig-Geboren Soon, om die
naer te volgen.

480
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§. 3. Den Soone Gods leert ons, hoe hy 483
Mensch geworden is, om hem te konne
naervolgen.
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§. 4. Waer toe den Naem van CHRISTEN, 486
ons verplicht.
§. 5. Hoe redelyk, gemackelyk en
vermakelyk het is, Christus naer te
volgen.

487

§. 6. Hoe het naer volgen van Christus 490
bestaet in te arbeyden, te stryden ende sig
te versterven.
§. 7. Hoe Christus, het model moet wesen 494
van onse ootmoedigheyt en
sagtmoedigheyt.
§. 8. Hoe ook de Christelyke armoede,
ons moet behagen.

497

§. 9. Wat groot voorbeeld van
Verduldigheyt, wy hebben in Christus.

500

§. 10. Hoe de Liefde van JESUS CHRISTUS 503
alles overtroffen heeft.
§. 11. Hoe het Kruys van Christus is een 504
kort begrip tot alle volmaektheyt.

II. Capittel.
LItanie van het Leven en het Lyden van 509
Jesus Christus, getrocken uyt de H.
Schriftuer.
Manier om den Onsen Vader te lesen;
517
met Godvrugtige overweginge op de
voornaemste Eertitels van Jesus Christus:
als van, Vader, Priester, Koning, Heer en
Meester, Harder, Verlosser,
Genees-meester, Regter.
Diergelyke 33. Korte versugtinge volgens 525
het getal van Jesus jaren ende de
verscheyde eygendomme die Jesus
Christus in de H. Schriftuer worde
toegevoegt.
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III. Capittel.
AEnmaninge om het H. Leven en Lyden 530
van Christus sig geduerig voor ooge te
stellen met Heylige versugtinge.
Historie van het Lyden Onses
Saligmakers.

534
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Versugtingen tot den Lydenden Christus 541
Andere gebeden op het Lyden van J.C.
getrokken uyt den H. Gregorius.

543

Korte Gebeden over Jesus VII. voorname 545
Bloedstortinge; toegepast tegens de VII.
Hoofd-sonden.
Gebed tot de V. groote Wonden van Jesus 547
Christus; om te vragen eene vierige
Godvrugtigheyt tot de selve.
,, Om vergiffenisse onser sonde.

549

,, Om verscheyde Christelyke Deugden 550
,, Om van ons af te weeren alle soorten
van qualen.

553

VII. Deel.
Van het eeren der Aller-H. Maget; ende een salige Dood.
I. Capittel.
SAmen-spraek tusschen JESUS CHRISTUS 555
en den MENSCH, over de middelen om
WEL TE STERVEN.
§. 1. Hoe broos het leven van den Mensch 555
is; hoe haest het voorby gaet; en hy dog
seker, sterven sal
§. 2. Hoe men syn geheel leven behoorde 559
te besteden, om te leeren de konst van
eens wel te sterven.
§. 3. Hoe dwaes het is, dat men syn tyd 563
in de werelt onnut overbrengt, sonder
voor een goede dood te sorgen; als ook,
als ook, hoe gevaerlyk die laetste
bekeringe syn, op iemands uyterste.
§. 4. Hoe het is, by syn leven, als dood te 579
syn voor de werelt en aen de
begeerlykheyt der selve: de sekerste weg
is, om wel te sterven.
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§. 5. Dat een Christen mensch geen reden
heeft
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om de dood soo seer te vresen.

583

§. 6. 7. Hoe dat die Testamenten te maken 593
hebben &c. nog gesond synde, daer voor
behoore te sorgen: als ook dat men, syn
goederen meer by syn leven, hoort te
besteden aen den armen, als naer syn
dood.
§. 8. Dat wy, om den Heere genadig te 603
vinden in onse dood, het voor af, moete
vergeven aen die ons beledigt hebben.
§. 9. Hoe wy, na het voorbeeld van
604
Christus, die Leven en dood voor den
Mensch heeft gegeven, het onse ook voor
den Heere moete geven
§. 10. Een volkomen overgevinge des
607
Menschs, van syn Leven en Dood, inde
handen des Heere.

II. Capittel.
VAn het eeren der Aller-H. Maget, ende 609
bereydinge tot een salige Dood
Litanie van de H. Moeder Gods Maria:
meest uyt de H. Schriftuer.

913

De gewoonelyke Litanie van O.L.V. van 619
Lorette.
Lofsang MAGNIFICAT.

622

Onderregtinge over het Lesen van den
Roosen-Krans.

623

Maniere om den Onsen Vader te lesen 628
met Godvrugtige overdenkinge ter eere
van de Aller-H. Maget.
Maniere om den AVE Maria te lesen, met 635
Godvrugtige overweginge.
Gebed om de Aller-H. Maget te verkiesen 640
tot syne Patronesse.
Een ander Gebed om sig op te dragen aen 641
de H. Maget.
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Gebed tot de Aller-H. Maget om te
verkrygen verscheyde deugden.

642
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Een ander, van den H. Bernardus.

643

Gebed tot de Aller-H. Maget, om een
geluckig eynde.

644

Een ander om bystant in de ure onser
Dood.

645

III. Capittel.
VOrdere oeffeninge en gebeden om wel 646
te sterven.
Van het gedrag voor iemand, die siek
word en hoe dat hy ook voor al, moet
denken op den staet van syne Ziele.

648

Litanie van een salige dood: soo voor
gesonden, sieken, als stervende:
getrocken uyt de H. Schriftuer.

650

Gebed van veroodmoediging en
657
verduldigheyt in eenig lijden of siekte,
om de wille en de schickinge des Heere.
Christelijke mediteringe, ende
660
versugtinge van een Godvrugtige Ziele,
in hare Lighamelyke sieckte.
Christelyke overweginge van JESU groote 662
droefheyt in het Hofken; met
onderwerpinge van onsen wille aen de
wille des Heere, in de manier van ons
lyden en sterven.
Verscheyde Christelyke verklaringe syns 665
gemoeds, tot eene bereydinge om wel te
sterven.
Opdraging van sig selven met
Lofsegginge aen den Heere, voor het
ontfangen der H. Communie in onse
siekte.

670

Christelyke Versugtinge tot den Heere,
naer het selve.

672

Maniere van bevelinge onses geest,
schoon nog gesond synde in de handen
des Heere.

673
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Vermaninge voor die tegenwoordig syn, 675
als iemand op syn sterven leyd.
Korte Versugtinge tot vernieuwinge van 677
Gelove.
,, Van Liefde, van Hoop en betrouwe.

678

,, Leetwesen over onse sonden.

683

Gebed voor een stervende in de
tegenwoordigheyt van een Crucifix, of
dat hem voorgelese kan worde

685

Gebed der omstaenders, voor die in haer 687
Dood-stryd leggen.
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Januarius.
Heeft XXXI. dagen.
1

A

Besnydenisse des Heeren.

2

b

s. Adelardus Abt.

3

c

s. Bertilia. s. Geneveve
mag.

4

d

s. Pharailde, Maget tot
Gent

5

e

s. Simon Stylites, s.
Gerlacus.

6

f

Drie Koningen-dag.
s.Nilamon.

7

g

s. Tillo Patroon van
Ysegem.

8

A

s. Gudula mag. Patrones
van Brussel.

9

b

s. Julianus en s. Basilista
mart.

10

c

s. Walaricus Eremyt.

11

d

s. Hyginus Paus, s. Salvius
Bisschop van Amiens.

12

e

s. Arcadius mart. in
Mauritanien.

13

f

s. Hilarius Bisschop van
Poiters.

14

g

s. Felix van Nole. s.
Pontianus mart.

15

A

H. Naem Iesus. s.Maurus.

16

b

s. Marcellus Paus. s.
Furseus Abt.

17

c

s. Amonius Abt.

18

d

S. Pieters-stoel tot Romen.

19

e

s. Canurus Koning van
Denemarken. ss. Marius,
Martha, en Audifax mart.
s Fabianus en s.
Sebastianus mart.
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20

f

s. Agnes maget en mart. s.
Maccalinus.

21

g

s. Vincentius en Anastasius
mart.

22

A

s. Ioannes den
Alemoesseniers Bisschop.

23

b

s. Timotheus Bisschop. s.
Babylas mart.

24

c

Paulus Bekeringe, en s.
Poppo Abt.

25

d

s. Polycarpus Biss. en mart
s. Gobertus.

26

e

s. Ioannes Chrysostomus
Bisschop.

27

f

s. Cyrillus Alex. Biss Carel
den Grooten

28

g

s Franciscus de Sales
Bisschop.

29

A

s. Aldegonde mag. s.
Bathilde Coningin.

30

b

s. Petrus Nolascus, en s.
Marcella Wed.

31

c
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Februarius,
Heeft xxviij. dagen.
1

d

s. Ignatius mart. s.
Sigebertus Koning.

2

e

Onse L.V. Ligmisse. s.
Adalbaldus mart.

3

f

s. Blasius, s. Anscharius,
en s. Hadelin.

4

g

s. Rembertus Biss.

5

A

s. Agatha mag. mart. s.
Bertulphus Abt.

6

b

s. Amandus, s. Vedastus
Bisschoppen, s. Dorothea
mag. en mart.

7

c

s. Chrysolius mart. en s,
Amulwinus.

8

d

s. Helena Keyserinne, en s.
Mengoldus.

9

e

s. Ansbertus Biss. s.
Apollonia mag. en mart.

10

f

s. Sotere, s. Austrebert, en
s. Guilielm.

11

g

s. Severinus, en s.
Saturninus Bisschoppe.

12

A

s. Benedctius Aniani en s.
Eusalia

13

b

s. Gregorius den II. Paus,
en s. Licinus.

14

c

s. Valentinus Priester en
mart.

15

d

ss. Faustinus en Jovita
mart. en s. Colombanus
Abt.

16

e

s. Juliane mag. en mart.

17

f

s. Silvinus, en s.
Evermodus Bisschoppe.

18

g

s. Simeon Biss.
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19

A

s. Barbatus en s. Bonifacius
ter Camer.

20

b

s. Eleutherius en s.
Eucherius Bisschop

21

c

s. Pepin van Landen.

22

d

S. Pieters-stoel te
Antiochien.

23

e

s. Lazarus Schilder en
Monick.

24

f

S Matthias Apostel.

25

g

s. Walburg en s. Alderrudis
maget en martelaresse.

26

A

Porphyrius Bisschop.

27

b

s. Gelasius van Comediant
mart.

28

c

s. Luxicinus en s.
Romanus.
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Martius.
Heeft XXXI. dagen.
1

d

s. Swidbertus Bisschop.

2

e

Carel den goeden Graef, s
Welleicus.

3

f

s. Cunigonde Keyserin. s.
Winwaloeus Abt.

4

g

s. Casimir. Prins van Pol.
s. Lucius mart.

5

A

ss. Adrianus en Eubula
mart.

6

b

s. Godegrangus Biss. s.
Colette mag.

7

c

s. Thomas van Aquinen.

8

d

s. Hunfridus Biss. van
Tberruwane.

9

e

s. Francoise Wed. s.
Pacianus.

10

f

40. Martelaren onder
Licinius.

11

g

s. Vinidicianus Bisschop
van Utrecht.

12

A

s. Gregorius den grooten
Paus

13

b

s. Euphrasia de Moeder en
de Dogter.

14

c

s. Mathilde Koninginne.

15

d

s. Longinus Soldaet.

16

e

s. Eusebia mag. s.
Heribertus.

17

f

s. Geertrude mag. s.
Patricius Biss.

18

g

s. Eduardus Konig van
Engelant.

19

A

S. Joseph, S. Landoaldus.

20

b

s. Ioachim. s. Wulfran Biss.

21

c.

s. Benedictus.
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22

d.

s. Liberatus medecyn en
syn Gesell.m.

23

e

s. Victorius.

24

f

s. Catharine van Sweden.

25

g

De Boodschap, den goed.
Moord. s. Humb.

26

A

s. Ludgerus, I. Bisschop
van Munster.

27

b

s. Joannes den Eremyt van
Egypten.

28

c

s. Sixtus den III. Paus.

29

d

s. Eustachius abt.

30

e

s. Regulus I. Bisschop van
Senlis.

31

f

s. Guido Abt.
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April,
Heeft XXX. dagen.
1

g

s. Hugo Biss. van
Grenoble.

2

A

s. Marie van Egypten.

3

b

s. Richardus Biss. van
Chicester.

4

c

s. Isodorus Biss. van
Sevilien.

5

d

s. Gerardus Abt. s. Juliane
Cornel.

6

e

s. Sixtus den I. s Celestinus
I. Pausen.

7

f

s. Aybertus Priester, s.
Hermanus,

8

g

s. Gautier Abt.

9

A

s. Vaudru Patronersse van
Bergen.

10

b

s. Macarius Biss. syne
doot.

11

c

s. Leo den grooten Paus.

12

d

s. Julius den I. Paus.

13

e

s. Justinus mar. s. Ida
Gravinne.

14

f

s. Lambertus van Lyon.
Ledwine mag.

15

g

s. Paternus den II.
Bisschop.

16

A

s. Drogo Cluysenaer in
Henegauw.

17

b

s. Anicetus Paus, s.
Landricus

18

c

s. Usmarus Bisschop Abt
van Lobes.

19

d

s. Bernardus den
Boetvaerdigen.
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20

e

s. Marcellinus Biss. s.
Ildegonde.

21

f

s. Anselmus, s. Wolbodo
Biss.

22

g

ss. Soter en Cayus Pausen,
s. Adelbert.

23

A

s Georgius mart.

24

b

s. Egbertus, s. Robertus
belyders.

25

c

S Marc. Evang. s. Florib.
s. Ermin. Vastend

26

d

s. Richarius, s. Paschasius
Abten.

27

e

s. Conrardus Bisschop.

28

f

s. Vitalis mart.

29

g

s. Petrus mart.

30

A

s. Catharine van Senen, s.
Forananus.
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Mayus,
Heeft XXXI. dagen.
1

b

SS. Philippus en Jacob.
Apost. s. Marcoen.

2

c

Athanasius Bisschop, s.
Waldebert.

3

d

H. Kruys Vindinge.

4

e

s. Monica Wed.
Godehardus Biss.

5

f

s. Maurontius Abt van
Bruel.

6

g

s. Jan in de Olie.

7

A

s. Domitianus Biss. s.
Domitille mart.

8

b

s. Michiels veropenb. s.
Wyro Biss.

9

c

s. Gregorius Nazian.
Macarius verhef.

10

d

s. Gordianus en s.
Epimachus mart.

11

e

s. Mamertus Bisschop, s
Gengulphus.

12

f

s. Rictrude Wed. s.
Modoaldus Biss. s. Nereus,
s. Achilleus s. Pancratius.
m.

13

g

s. Servatius Bisschop van
Tongeren.

14

A

s. Bonifacius mart. s.
Pacomius.

15

b

s. Dymphna mag. en mart.
Gele.

16

c

s. Honoratus Biss. van
Amiens.

17

d

s. Torpus martelaer.

18

e

s. Venantius mart. s.
Quinibertus.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

19

f

s. Dunstanus Aerts-biss. s.
Ivo Officiael.

20

g

s. Bernardinus, s.
Saturnina.

21

A

s. Itisberga mag

22

b

s. Basilicus Soldaet.

23

c

s. Guibertus, Desiderius.

24

d

s. Ioanna de Vrouwe van
Chusa.

25

e

s. Magdalene de Passis.

26

f

s- Philippus Nerius, s
Symmetrius mart. s.
Augustinus Bisschop van
Cantel.

27

g

s. Joannes den I. Paus s.
Ragulphus, m.

28

A

s. Germanus Bisschop van
Parys.

29

b

s. Maximinus Bisschop van
Trier.

30

c

s. Felix Paus, s
Madegesillus.

31

d

s. Petronelle mag. s. Fulco.
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Junius,
Heeft XXX. dagen.
1

e

s. Pamphilius mart. Simeon
Cluysen

2

f

ss. Marcellinus en Petru, s.
Erasmus mart. De
Martelaren van Lyon.

3

g

s. Clotilde Koninginne van
Vrankryk.

4

A

s. Optatus, Melivitanus,

5

b

s. Bonifacius Bisschop en
mart.

6

c

s. Norbertus Bisschop.

7

d

s. Robertus Abt.

8

e

s. Medardus Biss. van
Noyen en Doornyk. s.
Clodulphus Biss. van Mets.

9

f

ss. Primus en Felicianus
mart.

10

g

s. Margarita Koningin van
Schotlant.

11

A

s. Barnabas Apostel,

12

b

ss Nazarins en syn
Medegesellen mart.

13

c

s. Antonius de Padua,
Odulphus Past.

14

d

s. Basilius Bisschop.

15

e

s. Landelinus stigter van
Lobes

16

f

s. Cyricus en Julitte mart.
s. Lutgardis.

17

g

s. Helena mag. en mart. S.
Adulphus.

18

A

ss. Marcus en Marcellinus
mart.

19

b

ss. Gervasius en Protasius
mart. s. Odo Biss. van
Cameryk.
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20

c

s. Silverius Paus en mart.

21

d

s. Martinus Biss. van Tong.
Den Sombeg.

22

e

s. Paulinus Biss. s
Rotrudis. s. Engelmund.

23

f

s. Felix mart. s. Marie
Doignies. Vigel.

24

g

S. Ioannes Baptist.

25

A

s. Prosper Biss. s.
Adelbertus. s. Theodulp.

26

b

ss Ioannes en Paul. mart. s.
Babolinus.

27

c

s. Crescentius Leerlink van
Paulus.

28

d

s. Irenens Biss. van Lyon.
Vigil.

29

e

SS Petrus en Paulus.

30

f

s. Clotsendis, s. Adilia
mag.
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Julius,
Heeft XXXI. dagen.
1

g

s. Rumoldus Biss. en mart.

2

A

s. Maria Besoekinge of
Visitatie. s. Monegundis
Weduw.

3

b

s. Guthagonus, Sidronius.

4

c

s. Bertha Weduwe en
Abdisse.

5

d

s. Petrus van Luxemburg.

6

e

s. Godelieve,

7

f

s. Willibaldus Biss.

8

g

s. Landrada mag.

9

A

De Martelaren van
Gorcum.

10

b

s. Amelberge mag. en s.
Amelb Wed.

11

c

s. Hidulphul Biss.

12

d

s. Ioannes Gualbertus Abt.

13

e

s. Anacletus Paus en mart.
s. Mildrada.

14

f

s. Maugerus van Soignies.

15

g

s. Henricus Keyser.

16

A

s. Renelle mag. en m. s.
Monulp. s. Gond.

17

b

s. Alexius Belyd.

18

c

s. Fredericus Biss. van
Utregt.

19

d

s. Epaphras gesel van S.
Paul.

20

e

s. Wulmar Abt.

21

f

s. Victor van Marseillie en
syn ges. mart.

22

g

S. Maria Magdalena, s.
Wandrigisilus.

23

A

s. Liborius Bisschop.
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24

b

s. Cristina mag en mart.

25

c

S. Jacobus Apostel, s.
Christoffel.

26

d

S Anna.

27

e

De seven Slapers mart.

28

f

s Nazarius en Celsus mart.

29

g

s. Martha en s. Maria van
Bethanien.

30

A

ss. Abdon en Sennen mart.

31

b

s. Ignatius Loyola,
Germanus Bisschop.
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Augustus
Heeft XXXI dagen.
1

c

s. Pieters-band. 7.
Macabeën, s. Jonatus.

2

d

s. Stephanus den I. Paus en
mart.

3

e

s. Stevens vind. s.
Nicodem. s. Gamaliel.

4

f

s. Dominicus.

5

g

O.L.V. ter Sneeu, s.
Oswaldus, s. Abel, B.

6

A

Transfiguratie, s.
Getzelinus.

7

b

s Victricius Biss. en
Belyder.

8

c

ss Curiacus, Largus, en
Smaragdus mar.

9

d

s. Romanus Soldaet en
mart. Vigil.

10

e

S. Laurentius mart.

11

f

s. Gaugericus Biss. van
Cameryk.

12

g

s. Clara mag. s. Porcarius
mart.

13

A

s. Wigbertus Abt, s.
Cassianus mart.

14

b

s. Eusebius Priest. s.
Werenfridus. Vigil.

15

c

O.L.V. Hemelvaert, s.
Arnulph Biss. Soiff.

16

d

s. Arnulphus Biss. van
Mets. s. Rochus.

17

e

s Jeron mart. s.
Carolomanus.

18

f

s. Helena Keyserinne.

19

g

ss. Timotheus, Agape, en
Thecla mart.
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20

A

s. Bernardus Abt.

21

b

s. Thaddeus eenen van de
72. Discip.

22

c

ss. Timotheus, Hippolitus,
en Symphorinus mart.

23

d

s. Caude en syn Gesel
mart.

24

e

S. Bartholomeus Apostel.

25

f

ss. Ludovicus Con. Gregor.
van Utregt.

26

g

s. Zepherinus Paus

27

A

s. Cesarius Biss. van Arles.

28

b

s. Augustin. Biss. s.
Hermes Julia mart.

29

c

s. Jans Onthoofdinge, s.
Verona.

30

d

ss. Fiacre, Agilus, Rosa.

31

e

ss. Raymondus, Isabelle
mag.
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September.
Heeft XXX. dagen.
1

f

s. Gillis Abt, s. Nivardus
Biss.

2

g

s. Steven Koning van
Hongaryen.

3

A

s. Remaclus Biss. van
Mastricht.

4

b

s. Valerianus mart.

5

c

s. Bertyn Abt.

6

d

s. Onesiphorus disc. van
den Apost. Paul.

7

e

s. Ioannes mar. s.
Madelberte mag.

8

f

O.L.V. Geboorte. s.
Adrianus mart.

9

g

s. Omar Biss. s. Gorgonius
mart.

10

A

s. Nicolaus Tolent. s.
Theodardus Biss.

11

b

ss. Protus en Hiacinthus
mart.

12

c

s. Guido Coster van Laken.

13

d

s. Amatus Biss. s.
Fredericus.

14

e

H. Kruys Verheffinge, s.
Maternus Biss.

15

f

S. Aicadrus Biss. van
Doornyk.

16

g

ss. Cornelius en Cyprianus
mart.

17

A

s. Lambertus Biss. s.
Hildegardis mag.

18

b

s. Ferreolus mart.

19

c

s. Januarius en syn gesellen
mart.
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20

d

s. Eustachius en syn
gesellen mart. Vigil.

21

e

S. Mattheus Apost. s.
Gerulphus.

22

f

s. Mauritius en syn
gesellen mart.

23

g

s. Thecla mag. en eerste
martelaresse.

24

A

s. Gerardus Biss. en mart.

25

b

s. Cleophas den Oom en
Discip van Jesus Christus.

26

c

ss. Cyprianus en Justine
mart.

27

d

ss. Cosmas en Damian.
mart. s. Hiltrude.

28

e

s. Wenceslaus Hertog van
Bohemen.

29

f

s. Michiels
Veropenbaringe.

30

g

s. Hieronymus Leeraer.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

***5r

October
Heeft XXXI. dagen.
1

A

s. Bavo Belyd. s. Remigius,
s. Piatus Biss.

2

b

s. Leodegarius Biss. en
mart. s. Beregisus.

3

c

ss. Ewalden mart. Gerardus
Abt.

4

d

s. Franciscus belyd.

5

e

s. Placidus en syn gesellen
mart.

6

f

s. Buno. s. Pardulsus.

7

g

s. Marcus Paus

8

A

s. Brigitte Wed. s. Amor,
s. Badilo, ss. Valeria en
Polenia.

9

b

s. Gislenus Belyd, s.
Dionysius mart.

10

c

s. Franciscus de Borgia.

11

d

s. Gomar Belyd.

12

e

s. Wilfridus Biss. Apost.
van Vrieslant. ss. Harlinde
en Reinilde maegd.

13

f

s. Carpus disc. van den
Apostel. Paul.

14

g

s. Callistus Paus, s.
Agadreme mag.

15

A

s. Theresia mag.

16

b

s. Mommolinus Biss. van
Doornyk, s. Lullus Biss. s.
Berchatius Abt.

17

c

s. Hedwigis Hertoginne
van Polen.

18

d

S. Lucas Evangelist.

19

e

s. Petrus d' Alcantara.

20

f

s. Artemus Hertog.
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21

g

s. Ursula en haer gesell. s.
Hilarion.

22

A

s. Salome de Vrouw van
Zebedeus.

23

b

s. Severinus Biss. van
Keul.

24

c

s. Evergissus Biss. en mart.

25

d

ss. Crispin en Crispiniaen
mart.

26

e

s. Evaristus Paus, s.
Godtgaf.

27

f

s. Elesbaan Coning der
Mooren.

28

g

SS. Simon en Judas, s.
Dodo. Belyd.

29

A

s. Ermenelinde mag.

30

b

s. Serapion. Biss. van
Antiochien.

31

c

ss. Foillanus en Ultanus, s.
Quinten.
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November
Heeft XXX dagen.
1

d

Aller-Heyligen, s. Flobertus
Abt.

2

e

s. Aller-zielen, s.
Vulganius.

3

f

s. Hubertus Biss. van Luyk
s. Odrada.

4

g

s. Carolus Borom. s.
Perpetuus Biss.

5

A

s. Zacharias den Vader van
I. Baptista.

6

b

s. Winoc Abt.

7

c

s. Willebrordus Biss. s.
Engelbert.

8

d

s. Willehadus s. Godefridus
Biss.

9

e

s. Theodorus, s. Maturinus.

10

f

s. Tryphon, ss. Respia en
Nympha. m.

11

g

s. Martinus Biss. s.
Mennas, s. Bertuinus. s.
Kilianus, s. Albricus.

12

A

S. Livinus Biss. en mart.
Lebwinus Apost. van
Overhyssel. Cunibertus
Biss.

13

b

s. Didacus Belyd.

14

c

s. Sidonius Abt.

15

d

s. Machutus Biss.

16

e

s. Edmondus Aerts-biss. s.
Eugen. mart.

17

f

s. Gregorius den
Wonder-werker.

18

g

s. Odo Abt van Cluny. s.
Mombolus.

19

A

s. Elisabeth. Wed. s.
Albertus Bisschop.
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20

b

s. Felis de Valois.

21

c

O.L.V. Presentatie, s.
Columbanus

22

d

s. Cecilia mag. en mart. s.
Philemon.

23

e

s. Clemens Paus, s. Trudo.
Belyd.

24

f

s. Chrysogonus mar. s.
Wilfetrude n.

25

g

s. Catharine maget en mart.

26

A

s. Pieter Biss. van
Alexandrien.

27

b

s. Maximus Biss. s. Oda
mag.

28

c

s. Steven den jong.
Cluysen. en mart.

29

d

s. Radbodus Biss. van
Utregt. Vigil.

30

e

S. Andries Apost. s. Acca,
s. Joscio.
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December
Heeft XXXI. dagen.
1

f

s. Eloy Biss. van Noyon en
Doornyk.

2

g

s. Bibiana mag. en mart. s.
Petr. Chrysol.

3

A

s. Franciscus Xaverius, s.
Eloquius.

4

b

s. Barbara mag. en m. s.
Anno Aerts-biss.

5

c

s. Saba Abt, s. Crispine
mag. en mart.

6

d

S. Nicolaes Biss. Gertrude
Weduwe.

7

e

s. Ambrosius Biss.

8

f

O.L.V. Ontfangenisse. s.
Hildem. Biss.

9

g

s. Leocadia maget en mart.

10

A

s. Melchiades Paus, Eulalia
mag. en m.

11

b

s. Euscianus en syn gesel.
mart.

12

c

s. Walaricus Abt.

13

d

s. Lucia mag. en m. s.
Judocus, s. Aubert.

14

e

s. Folquinus Biss. s.
Nicasius Biss. en mart.

15

f

s. Valerianus Biss.

16

g

s. Everardus belyder.

17

A

s. Begga, s. Lazarus van
Bethania.

18

b

s. Gratianus Biss. s.
Wunebaldus Abt.

19

c

ss. Meuris en Thee mart.

20

d

s. Philogonus Biss.

21

e

S. Thomas Apostel.
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22

f

s. Hungerus Biss. van
Utrecht.

23

g

s. Servulus Bedelaer tot
Romen.

24

A

s. Delphinus Biss. van
Bordeaux.

25

b

De Geboorte van ons
Heeren, s. Anastasia.

26

c

S. Steven eersten Draken,
s. Zozimus Paus.

27

d

S. Joannes Apostel en
Evangel.

28

e

De Onnosele Kinderen.

29

f

s. Thomas van Cantelberg
Aertsbiss.

30

g

s. Felix den II. Paus, s.
Fabian. en sy ges.

31

A

s. Silvester Paus.
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Goedkeuring.
GEsien by den ondergeschreven desen LUST-HOF DER ZELEN, uyt het Latyn ende
Fransch overgeset in de Nederlandsche Tale door Heer ADRIANUS VAN LOO
Priester: hebbe den selven bevonden vervult van schoone welriekende Bloemen,
getrocken uyt de H. Schriftuer en eyge mond vande eeuwige Waerheyt, die
bequamelyk hier voorgestelt werden om te konnen planten in de Ziele van alle
menschen, den welken de moeyte sal nemen van deses Lust-hof met een regtsinnig
gemoet te bewandelen: want boven dat de materie van desen Boek by naer geheel is
uyt de H. Schriftuer, ende de maniere, met de welke de selve uyt gedruckt wort ten
uytersten kragtig, soet, en bevallig, soo dat niet te twyfelen is, of hier uyt sullen goede
vrugten te verwagten sijn voor alle menschen, die eenigsints begeerig syn tot den
Geest Gods. Actum in Gent den 13. Julij 1705.
C.J. L E G I E R .
Archid. Keurder der Boeken van Gent.

Goedkeuring.
DEsen vermaerden Boek uyt Latijn in 't Nederduyts vertaelt door Heer ADRIANUS
VAN LOO Priester, komt seer wel over een met de naem, die hy voordraegt, te weten
van den LUSTHOF-DER ZIELEN, mits seker deselve bequaem is om den geest te
verquicken en te herscheppen, ja den mensch in 't Paradys, uyt 't welk hy door de
sonde gejaegt is, te herstellen. Desen Hof is seer cierlyk verdeelt in seven perken,
volgens de dagen der weke; alwaer te vinden syn verscheyde beddekens, beplant met
allerhande wel-riekende kruyden en bloemen: van de welke, die desen geestelyken
Lust-tuyn door-wandelen, sy konnen vergaderen een ruykerken, om mede te dragen
en den helen dag daer aen te ruyken: hier kan ook geplukt worden een busselken van
Myrrhe uyt 't lyden van den Saligmaker, om aen de borsten te hegten, hier is te vinden
den Wierook van Gods dienstigheyt, met soet-geurige gebeden, hier kan men plucken
de roosen van de Goddelyke liefde, de witte Lelien van suyverheyt, de violetten van
de Christelyke verduldigheyt. Actum te Gent. den 26. April 1707.
Fr. Petrus Hoydonck Religieus der Augustynen Ordre Licentiaet in de
Gods geleertheyd, en Regent der Studie van Loven.
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Goedkeuring.
SEer wel wort desen boek genoemt den LUST-HOF der Zielen, in den welken door
den Hemelschen Hovenier selver CHRISTUS JESUS worden voorgestelt allerley
Blommekens van Heylige begeerten, ende allerley vrugten van salige werken:
oversulkx konne alle Godt-soekende Zielen, hier voldoen hunnen Heyligen lust.
Pluckt dan van die welriekende Bloemekens, eet van die kostelyke vrugten; sy sullen
u versterken en opvoejen tot het eeuwig leven. Tot dit salig eynde, oordeele ik dat
den selven boek seer profytelyk sal worden herdruckt. Te Gent den 4 Mey 1707.
Fr. Thomas Dujardin van de Orden der PP. Predick-heeren,
Leeraer van de Godtgeleertheyt in de Universiteyt van Loven.
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Deelen van het Jaer.
HEt Jaer heeft twaelf Maenden twee-en-vijftig weken, en eenen dag, drie hondert
en vijf-en-sestig dagen, en ses uren, op welke de Sonne haren ganschen loop volbrengt.
Ter oorsake van de ses uren, die over schieten, komt alle vier jaren het schrickel-jaer,
want vier mael ses uren maken eenen heelen dag.

Vasten Dagen van de H. Kerk.
Eerst den geheelen Vasten, van Asschen Woensdag te beginnen, tot Paesch-avont
incluys, op welken men moet vleesch, eyeren en op sommige dagen suyvel derven.
De Quatertemper-dagen of vier Getyden van het Jaer moet men vasten des
Woensdags, Vrydags en Saterdags, en vleesch en vet derven. Sy worden gehouden
ten 1. naer den derden Sondag van den Advent. 2. Naer den eersten Sondag van den
Vasten. 3. Den Woensdag naer Sinxen. 4. Naer den Sondag agter H. Kruys
Verheffinge.
De Vigilien of avonden der Feest-dagen moet men vasten gelyk op de
Quatertemper-dagen, te weten de Vigilie of avont van Sinxen, van O.L.V. Hemelvaert,
van Alder-heyligen, van S. Jan Baptista, van de H. Apostelen Petrus en Paulus,
Andreas, Mattheus, Simon en Judas. Van den H. Laurentius Martelaer S. Marcus-dag
en de drie Kruys-dagen, dat is Maendag, Dyssendag, en Woensdag voor ons Heere
Hemelvaert moet men vleesch en vet derven den geheelen dag, en vasten tot den
middag.
In 't Schrickel jaer heeft Februarius 29. dagen, ende S. Matthys viertmen den 25.
dag, ende de Sondagsche Letter wordt verandert.
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Het Eerste Deel
Behelsende verscheyde Oeffeningen rakende den
dienst ende aenbiddinge van de Allerheyligste
Dryvuldigheyt.
Eerst Capittel.
Synde een Samenspraak tusschen Jesus Christus en den Mensch,
wegens de manier om wel te bidden.
I. Artikel.
Van de nootsakelijkheit en de vrugten van het Gebedt.
JESUS CHRISTUS.
Den mensch gebooren van een vrouwe, korten tijd levende word vervult met veele
ellendigheeden. Dog nog soo veel t'ellendiger is den mensch, indien hy in 't midden
van sijn ellenden self, nog onkundig sy; dat hy ellendig is, arm, naekt, en krank: ende
alsoo niet eens bekommert is voor
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de middelen tot sijn welvaaren, nog sijn toevlugt neemt tot God die hem helpen kan.
Is 't dat gy niet en begrijpt, ô mensch, het gene ik u segge, komt en vertrekt u een
weinig met my alleen buiten het gewoel van het volk. Ik sal u wat in de eenigheit
leiden, en daar sal ik u spreken tot in het herte. Misschien sult gy door dien middel
komen tot kennisse van uwe ellenden en van uwen noot. Zijt indagtig ô mensch, dat
ik het ben, die u geschapen heb, en gy u selven niet. ik heb u geschapen naer mijn
eygen beelt en gelijkenis, als gy'er niet en waart. als gy verlooren waart, heb ik u
afgekogt, en dat niet met een prijs van gout, silver, peerlen, of diergelijke
vergankelijke dingen, maar met mijn eigen Bloet, 't welk ik voor u uitgestort heb.
En tot wat insigt dog: als om dat gy mijnen Naam soude eeren, my den tijt van uw
leven soude dienen, en naar dit leven met my soude regneren in alle eeuwighëit.
Overlegt dan wel, aan hoe vele perijkelen en qualen, dat gy in den weg, die gy
betreed, onderworpen zijt, eer gy tot het einde geraakt. En sit gy niet in duisternissen
en in de schaduwe des doots? en wandelt gy niet in 't midden van de stricken? aan
wat kant gy u keert, 't zy aan den slinker of aan den regter, vind gy niet overal vyanden
en listen? daer en is niet, als strijd van buiten en vreese van binnen. Den Duivel loopt
als een briesschende leeuw, rond-om soekende iemant om te verscheuren. De wereld
stroomt over van het quaat, sy heeft duisend aanlokselen om iemant te verleiden. uw
eigen vleesch, 't welk uwen inwendigen vijand is, en
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den gevaarelijksten van al, vleyt u om u te bedriegen. De schepselen, die u moesten
dienen gelijk voor trappen, om op-te klimmen tot God, sijn allegader strikken
geworden, met welke de dwaase hun laten vangen. Uwe sinnen selve en sijn niet als
deuren door welke de doot in uwe ziele komt.
DEN MENSCH. Ik bevinde maar al te veel en te dikwils, ô mijnen God! dat het soo
waaragtig is, gelijk gy segt: en daarom wat wonder is 't, dat ik met uwen Apostel
roepe: ongelukkigen mensch, als ik ben! wie sal my verlossen van dit lighaam des
doods? naar welken kant sal ik my keeren, tusschen soo veele gevaren: wat sal ik
doen, op dat mijne voeten souden bestiert worden om den weg van vreede en van
zaligheit in te gaen: om niet af te wijken van den regten weg, maar om sekerlijk tot
een goet einde te geraken: dat is tot u, ô mijnen God, die mijn opperste goet sijt? ik
vinde my van alle kanten in benautheyt: Dog terwijl ik niet weete wat de doen, soo
hef ik mijne oogen tot uw die in den Hemel sijt, om van daar hulpe te bekomen.
CHRISTUS. 't Is dat selve, 't welk ik u eerst en voor al wilde wijsmaaken: te weten,
dat gy klaarlijk soud begrijpen, hoe nootsaakelijk dat u is een vierig en geduerig
gebed. Aenroept my dan, als gy in quellingen zijt: ik sal u daar van verlossen, en gy
sult my loven. Want te vergeefs werpt men de netten voor de oogen van de vogelen:
dat is te seggen voor die, de welke hunne nesten in den hemel maken, en die de aarde
gansch versaken, dikwils met het herte op vliegen naar God. Want die sijn toevlugt
neemt tot de
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hulpe van den allerhoogsten, sal gerust weesen onder de bescherminge van den God
des Hemels. Meynt gy, dat gy al moogt gerust zijn, als gy op uw eigen voorsigtig
heir steunt, en uw kragt stelt op het vleesch? weet gy niet: dat de gedagten der
menschen met vreese omringt sijn en al hunne voorsienigheden onseker? sonder my
en kont gy niet doen? want ik geve het willen, het konnen, en het uitwerken.
Die sonder het gebed eenige moeyelijke dingen ondernomen hebben uyt te werken,
of getragt de voornemens of de gedagten van hun herte uyt te voeren, sijn te niet
gekoomen en beschaamt gebleven, en sy zijn geworden als eenen hof sonder water,
al hun kragt is verdweenen gelijk de glinsteren van het strooy. Maar let eens wat op
een mensch, dat hy sijn sal gelijk eenen boom, die geplant is nevens een waterstroom:
en dat al 't gene hy sal aanvatten, wel sal uitvallen. Leest met aandagtigheit de
schrifture: sy sal u over al betoonen ontallijke wonderheden, die de kragt van de
nature te boven gaan, en niette min ten allen tijde geschiet sijn door de kragt van het
gebed, en door het aanroepen van dien, den welken alleen wondere dingen uytwerkt:
DEN MENSCH zijt my genadig ô Heere, want ik gebrekkelijk en arm ben; en gelijk
een kleyn kind, 't welk niet en weet van waer dat het komt, nog waar henen gaat: 't
gene wel voeten en handen heeft, maar des niet tegenstaande niet voort en kan, ten
zy dat het ondersteunt word door den bystant van sijne moeder of van
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eene voedster. 't Is te vergeefs dat ik iet betragte en arbeyde in't sweet mijns
aanschijns, indien ik iet onderneme te doen 't zy groot, of kleyn sonder u, door wien
wy leven, roeren, en bestaan: want wy en zijn niet bequaam om iet te denken van
ons selven, gelijk van ons selven, maar al dat wy konnen dat komt van Godt.
CHRISTUS. Is 't dat gy dan mijn sonc wijsheyt of wetenschap van noode hebt,
vraagtse van my, en ik sal u die geven. In my zijn besloten alle de schatten van
wijsheyt en van wetenschap. Gy zijt bedrogen, indien gy het gebed veronagtsaamt,
en meynt door studie alleen of door menschelijke behendigheyt te verkrijgen. En
hebt gy niet gehoord, dat vele van mijne dienaren regt uyt beleden hebben: dat sy
ongelijk veel meer voortgank gedaan hebben door het gebed, als door veel lesens en
grooten arbeid? is 't dat gy eer en rijkdommen begeert; de weereld, en al dat'er in is,
behoord my toe. Van my komt den wijsen raat en de geregtigheit: de voorsigtigheit
en de sterkte behooren my toe. Door my regeren de Koningen, en de Wetgevers
stellen door my dat regt is. By my zijn rijkdomme, eere, schatte ende geregtigheid.
Ik ben de Heere, die den ellendigen uyt het stof opregt. T' is my gemakkelijk op
eenen stond eenen armen aansienlijk te maken, en eenen ellendigen te doen sitten
nevens de Princen van sijn volk. Begeerd gy gesond te zijn of te leven? weet voor
seker, dat'er op de weereld niet en geschiet sonder oorsake, en dat den druk uyt de
aarde niet voort en komt. Ik gebiedt de zee, de winden, en al de Elementen, en sy
zijn

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

6
my dadelijk gehoorsaam. Van my komt de dood en het leven: Ik slae en ik genese.
Ik heb de palen der aarde in mijne handen, en alles is onder mijn gebied: voorspoet
ende tegenspoet: doot en leven: en al 't gene men soude konnen begeeren. Te vergeefs
soekt gy dese op een ander, indien gy my niet eerst heb komen te soeken.

II. Artikel.
Bereydinge tot het Gebed door bewegingen van ootmoedigheyt,
boetveerdigheyt, en leetweesen.
DEN MENSCH. Ik belijde, dat inder waarheit alle uitnemende, en volmaakte gaven
van hier boven komen: van u, seg ik, ô Vader der genade, die aen een iegelijk
overvloedelijk geeft. Die ook soo geneegen en bereit zijt om te geven; dat gy geern
hebt, ja self gebied, dat men u vragen soude. Mijn herte is bereit, om met u te spreken,
en om mijn gebed in u tegenwoordigheit uyt te storten. Maar wat is dog den mensch,
dat gy desen sulk een eere aandoet, en hem soo minnelijk noodigt om te bidden, oft
om met u te spreken? sal ik voor u durven verschijnen en mijnen Heere mogen
aanspreken, ik, die maar stof en assche ben! of ('t gene nog erger is) ik, die eenen
onweerdigen en ondankbaren sondaar ben, den welken uwe Goddelijke Majesteit
soo dikwils gequetst en verstoort hebbe? Ag my! is't dat de regtvaardige, als sy u
willen aanspreken, moeten beginnen met hun selven de beschuldigen, hoe sal ik dit
mogen doen, die eenen goddelosen en eenen sondaer ben? moet ik dan verwondert
zijn, dat mijn geest
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ongerust is, en mijn herte onstelt, en dat ik van alle kanten swarigheit vinde, als ik
van den eenen kant sie de nootsakelijkheit van het gebed, en van den anderen kant
mijn onwaardigheit dat toe? maar waar sal ik gaan om my voor u te verbergen, of
waar sal ik voor u aangesigt vlugten? ik ben uwen dienaar, ô mijnen God, geeft my
verstand, en leerd my uwen wille volbrengen.
CHRISTUS. Ik ben 't selve die u noode om my aan te spreken en te bidden, die komt
dan vryelijk, en wilt niet beschroomt zijn: maar siet nogtans toe, dat gy niet onbereit
en komt. Let op Moyses: hoe dat ik hem, als ik hem gebood dat hy my soude komen
spreken, samen ook belaste, dat hy sijne schoenen soude uytdoen. Volgt hem naar.
Legt eerst af de werken en driften, die met het stof der aarde bevlekt zijn. Daar zijn'er
veele die soo onbedagt en ligtvaardig komen om my aan te spreken, als of hy qualijk
gedagte hadde dat ik by haar tegenwoordig was en de hoogste eere waardig ben.
Komt aldus wel een pligtigen sijn saake voor te doen by die sijn Regter is; een knegt
my sijn meester, een onderdaan by sijn Prince, een bedelaar by een rijke, ofte iemand
anders by sijns gelijke? Indien gy my dan soekt te believen en mijnen toorn wilt
ontvlugten, bereid uw sorgvuldiger tot het gebed: ende wilt niet zijn gelijk een mensch
die Godt tergt. Nogtans doen dat die geene welke op geen behoorlijke wijse my
smeeken, te weten: sonder sorgvuldigheid en sonder eenige goede gesteltenisse in
haar gemoed: sulke die my met de lippen alleen eere, ende welkers herte verre van
my is.
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Hoord dan wat een goede gesteltenisse en bereydinge vereischt.
Vooral weest droevig tot 't binnenste van uw hert, dat gy my soo dikwils door uwe
sonden hebt vergramt. Want geen lof voor my schoon of behaaglijk is uyt een sondige
mond. Ook hoe sult gy die mijne tugt haat, ende niet en past op mijne woorden:
spreeken van Schriftuure, en mijn gerechtigheden verkondigen. Daar-en-tegen hoe
sal ik niet vaerdiger en met meer genegentheid mijn ooge slaan op de geene die
ootmoedig van geest is, vermorselt van herte, en die mijn woord ontsiet? Ik sal den
wille volbrengen van die my vreesen, en hun gebed sal ik verhooren. Hoe dikwils
heb ik u geroepen, en gy en hebt'er niet naer geluystert? hoe dikwils hebt gy al mijnen
raat veragt en mijne berispingen ver-onagtsaamt? moet gy dan verwondert zijn, dat
ik ook somwylen traag ben om u te verhooren, of dat ook gansch weigere? hoe dikwils
hebt gy uwe ooren gesloten, als de arme u iet gevraagd hebben? en sijt gy verwondert,
dat gy ook roept sonder verhoort te worden?
DEN MENSCH. Ik belijde Heere, dat het soo waaragtig is, gelijk gy segt. Ik weet,
indien den mensch met God wilt in't regt komen, dat hy noyt regtvaardig en sal
bevonden worden. Is't dat ik met u wille gaan redencavelen, ik en sal op duisent
redenen niet eene konnen antwoorden. Soo ik soude willen ondernemen mijn selven
te regtveerdigen, mijnen eigen mond soude my veroordeelen. Ik hebbe gesondigt
tegen den hemel en in uwe tegenwoordigheit, en ik en ben nu niet waardig mijne
oogen tot u optehef-
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fen. Og oft mijn herte my nergens van en betigte, voor seker dat ik een groot
betrouwen op u soude hebben. Maar indien ik eenige ongeregtigheit in mijn herte
bevinde, den Heer en sal my niet verhooren. Dog wie soude konnen seggen mijn
herte is suiver? voor seker ik niet die een besmet herte en lippe heb. Ik bekenne, dat
ik gesondigt hebben en quaat bedreven in uwe tegenwoordigheit. Maar wie sal eenen
mensch konnen suiveren die van onsuiver zaat voorkomt, als gy, ô mijnen God, die
hem gesuivert hebt door uw bloed. Suivert dan mijn herte en mijne lippen. Wascht
my meer en meer van sonde. Ik gevoel, dat ik in het binnenste mijns hert uyt eene
liefde tot u overvallen ben met een droefheit over dat ik u vergramt hebbe, u segge
ik, die mijnen Saligmaker zijt, en mijn opperste goed. Ik heb gesworen, en vast voor
my genomen met den bystant van uwe gratie in het toekomende te onderhouden de
regtveerdigheit van uwe Geboden, besonderlijk in sulke en sulke gelegentheden N.N.
Heere en veragt niet een vermorselt en een verootmoedigt herte: en stoort u niet tegen
het Gebed van uwen Dienaar.

III. Artikel.
Bereidinge tot het Gebed door een goed voorneemen ende meininge.
JESUS CHRISTUS. Ik vergeve u uwe sonden, om dat gy dese soo ootmoedelijk beleid.
Want het gene dat dien blinden voortijts seyde: Dat God de sondaren niet en verhoort,
is waaragtig op eenen goeden sin genomen: te weten als
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men dit verstaat van sondaren, de welke geen Penitentie en willen doen: want het
Gebed van den genen die sijne ooren af-keerd, op dat hy de Wet niet en soude hooren,
sal vervloekelijk zijn voor God. Dat dan uwe sonden u niet kleinhertig en maken,
maar ootmoedig. Eenen bedrukten geest ofte een vermorseld en verootmoedigd herte,
is my een seer aangenaame offerande.
Als gy uwe ziele nu tot een vermorselinge gebragt hebt, denkt dan aandagtelijk,
wat dat gy van my komt vragen. Want niemant en gaat naar het Hof van eenen Konink
van dese weereld om dat iet te versoeken, ten zy dat hy iet sekers en bestiptelijk voor
heeft om te vragen. Overlegt dan uwe armoede en uwe krankheyt, en denkt met wat
opset, dat gy u voor my komt vertoonen, wat dat gy van my versoekt, waar in gy
mijnen bystant meest van noode hebt: welken vyant gy eerst en meest met de wapenen
van het gebed moet gaan aantasten: dat is te seggen, wat gebrek gy eerst moet
bestormen, en welke deugd gy meest door mijne hulpe van noode heb. Gy moet dan
gelijk een seker wit uw voor stellen: en, terwijlen gy besig zijt met bidden, uwe
sinnen en al uwe begeerten daar toe stieren. 't Is wel waar, dat ik die ook kennisse
heb van de verholenste dingen van het herte; wel weete, wat datgy van noode heb.
Maar ik wil, dat gy selve ook dit weet, op dat de kennisse van uw gebrek en
behoeftigheyt uw als tot een spoore sijn; om met eene meerder vierigheid en
naarstigheid te bidden. Andersints sult gy, als gy bid, zijn, gelijk iemant die de logt
slaat, en gelijk iemant die zijne Pijlen in 't wilde schiet. Het selve moet
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gy ook doen in andere Gebeden, die gy tot my stiert, 't sy om my te loven, 't sy, om
ergens voor de bedanken.
DEN MENSCH. Hoe soet is uw woord aan mijnen mond, ô Heere t' is soeter als den
besten Honig. De onderregtingen, die gy my geeft om te bidden, sijn ten uitersten
aangenaam, maar eilaas! ik moet tegen mijn eigen selven voor mijnen Heere mijne
dwaasheit belijden: ik moet voor hem uit leggen de droefheit, die my benauwt. Want
eilaas! waarom soude ik ongelukkigen mensch, als ik ben, mijne ellenden willen
gaan versteeken voor u, die kennisse heb van het binnenste mijns herte, en voor wie
mijne misdaden niet verborgen en sijn? het gene my soo dikwils doet sugten, is, dat
uwen dienaar soo selden sijn herte gestelt vind om een suiver Gebed uit te storten in
uwe tegenwoordigheit: soo seer wort het selve vervoert door de bekommeringen en
sorgvuldigheden van dese wereld. Hoe dikwils begeve ik my tot het Gebed sonder
geest of verstant; en sonder dat ik weet, wat ik bidde. Mijn tonge bid, en mijnen geest
en heeft daar geen vrugt van: ik kome tot het Gebed uit een regte en dorre gewoonte:
en ik denke selde op het wit op op het einde, dat ik my moet voor stellen; te weten
uwe eere of mijne zaligheit. Ik ben ook luttel besorgt om mijn Gebed tot u te stieren
om eenige gebreeken te overwinnen of deugden te bekomen, degene my meest van
noode sijn. Vergeeft my ô Heere, die als eenen waeragtigen Opper-priester alleen
kan medelijden hebben met onse krankheden: want gy hebt kennis van het slijk, daer
wy van gemaakt sijn.
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Gy siet nu soo wel als voor desen, eilaas! dat de sinnen en de gedagten van het
menschelijk herte van jongs of genegen sijn tot het quaat. Het Lichaam dat bederft
en beswaart de Ziele: en de inwooninge van dese aarde beneemt de levendigheit van
dien geest; En 't gene nog meer te verwonderen, ofte immers te beklagen is; is, dat
ik nooit meer en beproeve, hoe verre dat mijn ellende gaat, dat als ik van u tegen de
selve middelen versoeke omsig alleen met hemelsche dingen soude wille bekommeren.
Dat is terwijlen ik besig ben met bidden. Duisent bekommeringen en versoeke:
duisent sorvuldigheden doen my alsdan gewelt: al mijn gedagten sijn verstrooit; sy
en doen niet anders, als mijn herte pijnigen. Eilaas! wat pijne en lijde ik niet, als ik,
mijn geest willende bekommeren met de Hemelsche dingen, door een stroom van
aartsche gedagten in mijn gebed gestoord worde! ik soude my wel willen vast gehegt
houden aan den Hemel; maer duisent vergankelijke dingen, en mijne onverstorven
driften buigen my wederom naar de aarde. Aldus worde ik geslagen van de baaren
in 't midden van dese woeste Zee. Ik worde onverdragelijk aan mijn eigen selven,
als mijn geest sig vanden eenen kant geweld doet om omhoog te vliegen; en dat, van
den anderen kant, mijn vleesch desen geduerig neder trekt. En gaat niet wijt van my
weg, ô mijnen God! en scheit van uwen Dienaar niet in uwe gramschap. Gebied aan
de Winden en aan de Zee, op dat'er een ruste komt in mijn Ziele. Alle mijne begeerten
sijn voor u, Heere: en mijn sugten is u niet onbekent
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IV. Artikel
Wat aandagtigheit en eerbiedigheit men behoort te hebben in sijn Gebed.
JESUS CHRISTUS. Het gene den mensch tegen sijnen dank lijd en sal hem tot geen
sonde gerekent worden. Wat u aengaet, tragt soo veel als gy kont die lastige vliegen,
die niet en doen, als de op dragt van u Gebeden bederven; van u te weeren. Indien
gy het niet en kont uytwerken: verdraegt dit quaat met verduldigheit. Uw Gebed en
sal daerom niet laten sijne verdiensten te hebben: jaa de verdiensten sullen daar door
meerder wesen, als gy kloekmoedelijk te werk gaat. Ik heb mijn vermaak in de
oeffeninge en dien strijdt te sien, van die bidden: en somwijlen ben ik nooyt naarder
by hun, dan als sy meynen, dat ik seer verre ben. En sijt dan niet belaaden als voor
een ding: te weten om een vast voornemen te hebben van uwe gebeden aan my met
eene aandagtigheyt en Godvrugtigheyt op te dragen. daar is veel aan gelegen, dat
men dit voor goet doet, van soo men begint te bidden. En soo het daar naar door eene
menschelijke krankheit gebeurt, dat men in het gebed door eenige verstroojingen
belemmert is; soo blijft die eerste kragt van het voornemen, dat men in het beginsel
van 't Gebed gemaakt heeft in sijn geheel; ende het behoud het Gebed in sijne waarde,
soo lang, als 'er geen contrarie wille komt, die dat eerste voornemen breekt. Want ik
versoeke van u anders niet, mijn Soo-
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ne, als u herte: indien dit goet is, alles sal goet sijn.
Om nu uw herte vaster in het Gebed te bestigen; en kont gy niet beter doen, als
altijt wel toe te letten, wie dat gy aenspreekt, als gy bid. Want wie is'er van u, die
voor goed peist, dat hy in mijn tegenwoordigheit is; dat is, voor sijn Regter, voor
sijn Heere, voor sijn Schepper, voor sijn Koning: en soude niet verstelt staan, ende
vol aandagt ende eerbiedigheit wesen? wie en soud'er niet een schroom hebben van
my den rugge te keeren; van sijn geest te bekommeren met ijdele en vreemde
gedagten; sijne oogen te stieren tot ijdelheden, of sijn mont tot vercieringen en
beuselingen? In sulke eerbiedige vreese en in die heilige onruste, hebben mijne
uytverkoorene dienaren geweest, als sy in mijn tegenwoordigheit waren Abraham,
Moyses, David, Iohannes mijnen Voorlooper, Petrus, den Publicaan: en soo veele
andere. Ben ik niet den Opper-Heer van Hemel en Aarde; voor welken de Cherubinen,
de Seraphinen, en alle de Engelen staen al bevende? Mijn Apostel seide: dat den
geenen die tot God wil komen, moet gelooven, hy waeragtelijk'er is. Ondertusschen
sie ik, dat u verblintheyt en u flaauw geloove, door welk gy gelooft, dat ik'er
tegenwoordig ben; u brengt tot een oneerbiedinge voor my: in wiens tegenwoordigheit;
die nogtans beven, de welke de weerelt ondersteunen.
DEN MENSCH. Ik worde beschaemt Heere, als ik overlegge, wie dat gy sijt, en wie
dat ik ben. Waarlijk, 't is of ik, een klein Wormken der aarde, ende vuylen kikvorsch
des poels, dur-
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ve daar uyt kruypen, om te verschijnen voor den throon der glorie van den oppersten
God, en binnen te treeden in het Hof des Hemels; voor dat Hof; in het welke den
Koning der Koningen sit op eenen Throon van glinsterende Sterren, omringelt met
een ontallijke Leger van geluksaelige Geesten! Sal ik dan alsoo binne koomen in die
wonderlijke Wooninge van het Huis Gods! sal ik, uwen lof gaan singen in de
tegenwoordigheit van de Engelen! sal ik u aanbidden in uwen heiligen Tempel; en
uwen naam gaan looven! Dit bepeisden uwe heilige voor goet; en sy overweegde
het, met een leevendig geloof: daar door wat het, dat sy soo vol waren van een
diepgrondige eerbiedinge, en als bevangen met een heyligen schrik, als sy besig
waren met bidden. Maar eylaas! hoe verre ben ik van hunnen yver! Daar van is 't;
dat ik nergens min en ben, als daar ik schijne te wesen, terwylen ik bidde. Aldus met
bidden en niet wel te bidden, make ik myn sake nog erger, als te vooren: en in plaats
van u te versoenen, kome uw te vergrammen.

V. Artikel.
Hoe den mensch dikwils, ja geduurig behoorde te bidden.
JESUS CHRISTUS. Zijt gy verwondert over die verstrooyingen van uwe gedagten?
daer uwen schat is, daer is ook uw hert. men kan den geest niet sonder moeyte
aftrekken van dingen, daer het hert soo vast is aengehegt. Gy zijt geheel
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van aerde, en gy en hebt geen sorge genoeg om uwen Geest en uwe gedagten te
stieren naar den Hemel. Gy zijt gansch verslonden in de aertsche saken: gy bekommert
u te seer met de selve, en bemintse. Daar uyt spruyten alle die doornen, die het goet
zaad verdooven, en het selve beletten vrugte voort te brengen. Ik laat u self oordeelen,
hoe seer my moet mishage als ik merke dat de Kinderen der menschen soo neerstig
en sorgvuldig sijn voor de dingen van het lighaem, de werelt, en de goederen van dit
leven: daar sy nogtans soo luttel besorgt zyn om te bidden, van het welke hangt hun
eeuwig welvaaren, en de eere van mynen naam.
Let maar eens op de maniere van leven der wereltsche menschen: sy eten, sy
drinken, sy spelen, sy brengen hunnen tijt in wellusten over: en sy hebben nooyt
verdriet van langen tijt in de genoegten te blijven. Sy bekommeren hun met hunne
Pagthoven en met hunne jukken Ossen; dat is met de goederen van dese werelt: sy
wikkelen hun in duysent sorgvuldigheden, en trekken haar vele dinge aan, door welke
sy blijven in geduerige onruste: sy en zyn nooyt ledig, en nogtans altijt qualijk besig;
om dat sy de moeyte niet eens nemen om voor goet te overdenken en te letten dat ik
haer Heere ben. Is 't dat sy somwijlen eene genegentheyt krijgen om te bidden; sy
stellen die uyt tot een tijd, die daer toe onbequaam is: of sy doen het ter loops en
sonder oplettendheyt. Soude een Prins van d'aarde sulks wel opneemen: dat hy uw
niet eerder konde te spreeken
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krijgen; voor en al-eer dat ander gemeyn slegt volk, eerst was voor hem gegaan?
David dien Man naar myn herte handelde met my soo niet. Hy was een Koning, die
moest sorge voor een groot Rijk, en des niet tegenstaende waren sijne oogen voor
den dageraat tot my gekeert, om myn geboden te overwegen. Hy heeft my seven
maal op den dag gelooft; en hy stont in den middernagt op, om my te bidden.
Soo doen ook veele andere Personen, die my beminnen; en van my bemind worden.
Sulke zijn meer besorgt om my, als om de menschen te behagen; en sy beminnen
hun ziele meer, als het eten en het drinken, en als de klederen: sy willen gaern alles
voor dese wagen; en sy sien alle de dingen van de aerde als eenen mesthoop aen; op
dat ik alleen den grond van hun herte soude besitten. Sy vlugten gaarne alle
bekommeringen: ofte, als sy dit niet wel konnen doen, tragten sy dese soo te
beschicken; dat sy onder het gewoel van hun uytwendige saken, altijt maken tijt te
vinden, om te besteden voor de ziele: als de eenigste en gewigtigste sake van alle.
Sy hebben gestelde uren om hun wat te vertrekken in hunne kamers. Sy houden de
deure van de selve gesloten: sy bidden in 't heimelijk: en sy storten hun hert uyt, in
mijne tegenwoordigheyt. Sy waken tot my met den dageraet: op dat de bequaamste
uren van den dag, als wanneer dat de ziele suyverder is en minst bekommerd; souden
besteet worden voor de edelste en de gewigtigste sake, gelijk is die, van het Gebed.
Het zijn dese dewelke van my eene suyverder wetenschap, en een klaerder ligt
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verkrygen, om hun selven te bestieren in al hun wegen. Het zijn dese, die
overvloedelijker smaken; hoe zoet dat den Heere is: en by ondervindinge gewaar
wordén; dat met God om te gaen, niet verdrietig maar, vermakelijk is.
Doet gy ook soo, mijn Sone: en let wel toe, wat het u soude baren de gansche
weereld te winnen, indien gy die sake veronagtsaemt, de welke alleen noodsakelijk
is: te weten, de Saligheit van uwe ziele. Steld dan palen aen u menschelijke
voorsienigheit: en trekt u niet te veel dingen aen, want die sig met het minst bemoeit,
sal de wijsheit bekomen. Soekt voor al het rijk Godts en zijne regtveerdigheit: en
twijfelt niet, of al het andere sal u toegeworpen worden. Wat bekommert en ontrust
gy u over vele dingen? Waerom is 't, dat gy u selven uytmergeld door een sotten
arbeit? heb medelijden met uwe ziele, om die aen God aangenaam te maken Indien
gy u selven geen deugt besorgt; voor wie sult gy weldadig wesen?
Waerom is 't dat gy met sulk een indrukkinge peist op den uytval, die uwe saken
soude konnen hebben; en dat met agterlatinge van uw Gebed? Hout dit voor vast en
séker: dat een goet Gebedt sonder gelijken, veel meer kan helpen om eenige sake
eenen goeden uytval te doen hebben, als alle menschelijke middelen, Werpt alle uwe
sorgen op my; mits ik besorgt ben voor al dat u aengaet: en dat mijne sorge meerder
is voor u; naer gelijken dat gy uw betrouwen meer op my steld; en dat gy uwe eigen
sorgvuldigheit daar laat, om u over te geven aan mijne voorsienigheit.
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Het is seker, dat alle die, dewelke een Huys bouwen, verloren arbeid doen; ten sy
dat ik het bouwe. Geloofd gy dit? gelukkig is hy, die het begrijpt. Maar daar zijnder
vele, die het niet begrijpen: die te weten; de welke betrouwen op hunne eygen kragen,
en die hun selven bekommeren met duysent sorgvuldigheden en ongerustheden.
Maar eilaes! sy mergelen hun selven uyt, gelijk de Spinnekoppen; om dat sy geen
sorge dragen van hunnen toevlugt, gelijk Moyses, te nemen tot het Tabernakel, om
met den Heere te raden te gaan. 't Is te vergeefs, Kinderen der menschen; 't is te
vergeefs; dat gy opstaat, eer het dag is. Gy sult van passe beginnen op te staen om
te werken; als de Sonne van rechtveerdigheit, dewelke gy sult aengeroepen hebben
door het Gebed; over u sal op-geresen zijn.
DEN MENSCH. Och of gy my in het binnenste van mijn herte drukte, ô Heere, het
gene dat gy my soo goedertierentlijk komt uyt te leggen! ik heb verstaen, waer toe
dat gy my vermaant, en wat gy my gebied: leerd my nu ook uwen wille volbrengen;
op dat my niets belette, altijt te bidden, en den Heere te loven, en zijnen lof geduerig
in mijn mond te hebben. Og of mijnen wil soo in uwen wil waer; dat ik geen ander
vermaek kost nemen, als dag en nagt op die te denken. Gelijk'er niet eenen stond is,
op welken wy uwe weldaden niet genieten; soo en laten voor by gaen sonder u te
loven. Daar van is het, dat uwen Apostel ons vermaent te bidden sonder op houden;
en gy, die de Waerheyt
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self zijt; hebt ons geseit: dat men altijt moet bidden, en noyt mag op houden.

VI. Artikel.
Van het vertrouwen op God, ende over geringe van onse wille, in het Gebed.
IESUS CHRISTUS. Aengesien gy dit nu wel begrypt, ô mensch; sult gy gelukkig zijn,
indien gy dit soo in het werk legt. Weest dog niet gelijk een knegt, den welken den
wille van zijn Meester weet, en die niet en doet. Zijt indagtig hoe vele beweeg redenen,
hoe vele vermaningen, hoe vele exempelen, en gelijkenissen dat ik gebruykt heb,
om u te brengen tot het geduerig bidden, tot het betrouwen, en de volherdinge in het
Gebed. Gewisselijk moet iemant, die met sulk eene hertelijkheyt vermaant, dat men
bidden soude; ook bereyd zijn, om te geven het gene dat men hem vraegd. En vergeet
het exempel van de Chananesche vrouwe niet, de welke soo bleef aenhouden in haer
gebed, dat sy na verscheyde reysen afgeslagen te wesen, ten lesten evenwel verhoord
wierd. Stelt u voor oogen dat ander exempel van dien, den welken by nagte ging
kloppen op de deure van zijn vriend: en niet op en hield van hem lastig te vallen, tot
dat hy gekregen hadde, het gene dat hy versogt. En vergeet ook niet, wat dien Regter
dede, den welken nog Godt nog mensch en vreesde; en evenwel niet na liet aen te
nemen de sake van die Weduwe, dewelke met eene groote lastigheyt by hem bleef
aenhouden.
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Is 't nu dat mijne gaven en weldaden selden tot u komen; wijt dit op niemant, als op
u selven. De hand des Heeren is nu niet meer verkort, als voor desen, om u
bermhertigheyt te doen: maar gy maakt dat gy de selve niet waardig en zijt; mits dat
gy niet en bid, gelijk gy soude moeten bidden, en gelijk soo een gewigtige sake
vereyscht. Want al is 't dat gy u somwylen voor my vertoond; gy doet dit op soo een
flauwe maniere, gelijk of gy niet verlangde om verhoort te worden: ook bid gy met
geen vertrouwen gelijk betaemt. Is' r dat ik u niet dadelijk en geven het gene dat gy
vraegt; gy laat den moet dadelijk sinken; gy laet het Gebed agter; gy krygt quaet
vermoeden van my. Bedorven gedagten, en die nadeelig zijn aan mijne goetheyt,
klimmen u in het hoofd; gelijk of ik, die op het aspunt van den Hemel wandelen, niet
en sagen, wat dat er in uw herte om gaet. Mijne oogen zijn geduerig geslagen op
mijn Gelovige: mijn ooren luysteren gedurig naer hunne Gebeden, en ik sal hun
nergens in te kort blijven, als den tijd daer sal zijn.
Is 't dat ik somwijlen wat traeg ben; het is tot uw eygen voordeel: op dat uwe
begeerten als sy uytgesteld worden, meer souden ontsteken en vermeerderen: en dat
den mensch meer bequaemheyt soude krygen tot mijne gaven. Men ontfangt met
veel meer soetigheyt en blijtschap daer men langen tijd naer verlangt heeft: en het
gene dat men so ligtelijk en haast verkrijgt, en agt men soo veel niet. Indien gy dan
iet vraagt dat ik u niet dadelijk en geve: houd daarom niet op, van aen de deure te
kloppen en
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te roepen: men sal u even wel ten lesten open doen. Ook als ik u niet en wil geven
het gene dat gy vraegt: laat niet soo, dankbaar te wesen, dan of gy het selve ontfangen
had; en weet voor seker, dat ik u niet en weygere, als het gene dat ik weet dat u niet
dienstig en soude wesen. Want den mensch en weet somwijlen niet, wat dat hy vraagd:
Hy en weet niet wat dat hem in dit leven ten tijde van dese Ballingschap, het welk
gelijk eenen rook voor by gaat, nuttig is. maar ik weet volkomentlijk, wat ieder een
kan voordeelig wesen. Ondertusschen word ik dikwils door de dwaasheyt van de
menschen gelijk gepraemt: om hun te geven in mijne gramschap, het gene dat ik hun
soude willen weygeren uyt barmhertigheyt. Houd dit voor vast en seker: dat, als ik
u niet en verhoore om uwen wille te volbrenghen; ik u ten minsten verhoore in het
gene dat welvaren van uwe ziele aangaat. Aldus handelde ik, met mijn Apostel, als
hy bad om verlost te zijn van den prikkel des vleesch. En heb ik selve op die manieren
niet verhoord geweest, als ik mijnen Vader bad, dat hy den Kelk van mijn lijden
soude laten voor by gaan? is een knegt dan beter, als zijn meester? kan uw Gebed
beter wesen, als gelijkvormig aan het gene dat ik self gedan heb in het Hofken; alwaer
ik, in eene uyterste benauwtheyt des herte zijnde, my gansch onderwierp aan den
wille van mijnen Vader? daer van komt het , dat ik mijne Discipelen en u allegaar
soo geleerd heb te bidden: dat uwen wille geschiede.
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VII. Artikel.
Sugten des mensch tot een vierig gebed.
DEN MENSCH. O oneyndelijke minnelykheyt! ô on-uyt-puttelyke liefde! gy, die
mynen God en Heere zyt, komt my door eenen overvloet van uwe goetheyt, soo
mildelyk te onderregten ende op te wekken om uw te bidden: Gy, seg ik, die myn
goet geensints van noden hebt! Wat is'er dat u vermaek doet vinden aldus te handelen
met der menschen kinderen? och of myn gansch dorre en flaauwe ziele met sulk een
vierigheyt tot u verlangde, gelyk een Hert versugt naer de wateren der Fonteyne! och
of myn mond vervult wierd met uwen lof! och of ik soo bereyt ware om te ontfangen,
als dat gy bereyt zyt om my te geven! de olie van uwe barmhertigheyt en houd niet
op van vloeyen; ja sy stort haar met overvloedigheyt uyt, soo lang'er maar geene
ydele vaaten ontbreken om die te vangen. Siet hier het vat van myn hert, maar het is
vol van vuyligheyt en vol van quade begeerten. Dog ik bidde u ô Heere: dat gy het
selve gelieft ledig te maken en te suyveren, jaa self te vergrooten; op dat gy het moogt
vervullen. Verwarmt myn koud herte met den brant van uwe liefde; op dat mijn
Gebed tot u opklimme gelijk eenen Wierook van aengenamen reuk. Dat het dog niet
en kruype op de aerde, neder-gedrukt zijnde door het gewigt van het vleesch en
sonde: maar dat het seer snel tot u opvliegen; op dat uwe barmhertigheyt over my
nederdale!
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II. Capittel.
Van den Onsen Vader ofte het Gebed des Heeren.
Het Gebed des Heeren is den regel en den modelle van alle de andere gebeden; welke
al het verre te boven gaat om de uytnemende waardigheit van die het gemaakt heeft,
te weten JESUS CHRISTUS selve, die dit met syn eygen heyligen mond heeft
uytgesproken, hoe kort het dog van woorden is, sal men niet-te-min in het selve,
(indien men aandagtelyk op den sin wilt letten) eene menigte van verholentheden
agterhalen, en een wonder en orden in de dingen, die men van God vrage. Daarom
en kanmen dat heylig Gebed dat van de Apostelen tot ons toe gekoomen is, niet
genoeg loven en eeren. Om die reden bevint men in den dienst van de kerke en in de
andere publike Gebeden, dat het overal de eerste plaats heeft. Op dat de Geloovige
nog eene meerdere agtinge en liefde tot dit Gebed mogte krijgen: heeft het my goed
gedagt, op elke vrage, eenige besondere bemerkingen te geven, getrokken uyt de
Heylige Vaders; om alsoo, dese in syne gedagten hebbende: dat heylig Gebed met
eene meerdere devotie en vrugte uyt te spreken. Het gaet met dat Goddelijk Gebed,
gelyk met andere geestelijke dingen, men heeft daer van den regten smaek niet, by
gebrek dat men uytwendig in de schorse blyft, sonder tot het merch te geraken.
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Godvrugtige overweginge en smeekinge over het Vader Ons.
Onsen Vader, die in de hemelen zijt.
Dese korte Voor-reden van 't Gebedt des Heere, hoe dient die ons niet om Godt
aenstonds te bewegen tot goedgunstigheyt: en te samen ook om in ons te verwekken
een heylige vreese ende liefde tot den Heere. Want is God, onsen Vader: hoe konnen
wy hem niet beminnen? Wat een goetheyt! wat eene liefde! dat den Schepper van
Hemel en Aerde wilt onsen, Vader zyn: en dat wy, die self niet waerdig zyn, syne
Knegten te wesen; het geluk mogen hebben van syne Kinderen genoemt te worden,
en in der daet ook te zyn! wie kan die liefde en goetheyt van den Heere vergelden?
Maer in wat eerbiedige vreese en moet men hem ook niet houden in
tegenwoordigheyt van den Vader; den welken, niet tegenstaende dat hy in het opperste
der Hemelen, is sittende op synen Throon van glorie; evenwel over al tegenwoordig
is: de verholenste dingen aensiet; en so wel den hemel als de aerde met gelyke
oppermagt bestiert! wie kan dien genoeg vreesen; den welken de Cherubinen en
Seraphinen niet aenschouwen, dan al bevende! De eerste woorden dan, van Onsen
Vader: leeren ons de liefde en het betrouwen, de eerbiedinge en de vreese; met welke
wy dit Gebedt moeten uytspreken.
Geheyligt sy uwen naem.
Mits dat God dan onsen vader is, wat moeten syne lieve Kinderen meer betrag-
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ten als syne glorie? Dat uwen naem dan geheyligt zy; dat is: dat uwen naem, die
Heylig is in syn selven; van alle menschen voor sodanig erkent worde: dat sy desen
belyden met een levendig geloove, loven met eene vaste hope, ende eeren met een
regtsinnige liefde. Wy bekennen ô Heere; dat uwen naem, ons niet van noode heeft
om heylig te zyn: maer aengesien hy in sig selven Heylig is, en den oorspronk van
alle heyligheyt; geeft ons, dat wy dit men een heylige maniere van leven betoonen;
en dat alle onse seden en al onsen handel, soo geschikt zyn; dat al de gene die ons
leven en onse goede werken sien; u daer over glorie geven. Dat dan vast gedrukt zy
in ons herte: dat hen dikwils uytgesproken worde door onsen mond: dat er niet en
zy, het welk wy meer betoonen door alle onse daden als: Gehyeligt zy uwen naem!.
Ons toekome uw Rijk.
Wy zijn ballingen en vremdelingen hier op der aerde. Wy zyn verre van ons gelukkig
vaderlant, en afgescheyde van het aensigt van onsen Vader. Wy zyn overlast door
het swaer jok van den Prince van dese werelt. Maekt dan, ô mynen Godt; dat wy tot
u versugten; en dat wy nergens toe eenige begeerte en hebben, als tot den Hemel.
En laet hier toe dat wy de werelt beminnen, nog iet, dat in de werelt is; maer geeft
ons, dat wy geduerig verlangen naer de dingen van hier boven. Maekt, dat, als het
eynde van ons Ballingschap sal gekomen zyn; wy met een gerust herte mogen
verhuysen uyt het rijk van dese werelt; ende in
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gaen in dat rijk het welk voor ons bereyt gemaekt is van het beginsel des werelts;
alwaer gy ons sult doen genieten, in een eeuwige glorie, U Eygen Selven.
Uwen Wille geschiede.
Gy siet ô mynen God: dat, al is 't dat onsen Geest eenigsins vaerdig is, en eenige
genegentheyt heeft om uwen wille te doen; hy nogtans, om die te volbrengen, de
magt niet by sig vind; om dat het vleesch krank is, en altijt een genegentheyt houd,
die neygt tot het quaet, en wederspannig is aen den geest. Want het lighaem, dat
onderworpen is aen de bedorventheyt, beswaert de ziele. Alle de driften van den
mensch zyn van jongs af veel meer genegen tot het quaet, als tot het goet. Van daer
komt het, dat wy soo dikwils niet en weten, wat dat wy vragen moeten; nog hoe: nog
wat ons voordeelig of profytig is. Gy weet dit, ô mynen God, die een volkomen
wetenschap hebt van al dat'er is. Maekt ons kenbaer, wat dat gy wilt, dat wy doen;
en schikt onse wille soodanig door uwe kragtige gratie naer den uwen: dat wy willen
het gene dat gy wilt; en dat wy met vermaek volbrengen al het gene dat gy ons gebiet.
Geeft ons Heere, het gene gy gebiet: en gebiet, al het gene dat u belieft.
Geeft ons heden ons dagelyks Broodt.
Geeft gy ons dat broot, ô mynen Godt: die uw hant open doet, en al dat leeft vervult
met-uwen zegen. Gy seg ik; die self voor de
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jongen van de Raven en van de Vogelen, die in de logt vliegen, besorgt zyt. Is 't dat
gy met sulk eene goetheyt soo kleyne Schepselen voorsiet van hunne behoeften: sal
uwe voorsienigheyt den mensch verlaten, den welken gy naer uw eygen beeldt
geschapen, verloste met uw eygen Bloet, en erfgenaem gemaekt hebt van uw eygen
Rijk? wy en vragen u niet het gene dat soude konnen dienen tot ons vermaek of
wulpsheyt; maer by bidden enkelijk om het gene dat nootsaekelijk is tot dit leven:
uyt vreese dat de sorvuldigheden en de onrusten van dese werelt ons mogten beletten,
u te dienen. Dog terwylen wy u vragen het voedsel van het lighaem: vragen wy ook
samen het voedsel van onse Ziele: te weten het Brood van uw woord: op dat wy
versterkt zynde in het Lighaem en in de Ziele; u hier met een volkomen wille mogen
dienen. Versterkt ons in de woestyne van dese werelt met dat Hemelsch Brood; met
dat Brood der Engelen: op dat wy niet flauw en blijven leggen op den weg, door
welken wy hier tot uw reysen, tot dat wy sullen eten aen uwe Tafel in dat geluksalig
Rijk.
Vergeeft ons onse schulden, gelijk wy vergeven onse schuldenaeren.
Wy vallen dagelijks, ellendige menschen, als wy zyn, in een menigte van mislagen.
Wy vergaen, ô Heere; ten zy dat gy ons volgens uwe groote barmhertigheyt behout.
Wy weten ook, dat, indien een mensch een grammoedig herte draegt tegen sijn even
mensch,
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hy te vergeefs van u hulpe verwagt. Ik vergeve dan myne vyanden, wie dese dog
mogen zyn, uyt gansch myn hert. Ik ben om de liefde van u, bereyt wel te doen aen
de gene die my haten, of ergens in beledigt hebben. Ik gevoele een innige droefheyt,
dat ik uwe Geboden overtreden heb: vergeeft my dan ook myne schulden, ô mynen
Godt.
En leyt ons niet in bekoringen.
Wy bekennen ô mynen God, dat wy sonder u niet en konnen doen, en dat al onse
magt van u komt. Dat dan uwe gratie ons niet en verlate. En laet niet toe, als ons van
wege de Werelt, of van het Vleesch, of van den Duyvel eenige bekoringe overkomt:
dat wy de selve bewilligen. Gy weet, hoe groot dat onse krankheyt is, en met hoe
groot gewelt dat van alle kanten aengetast wort uw schepsel, het welk gy met so
dieren prijs hebt gekogt. Wy en twyvelen niet, ofte alles wort bestiert door den raed
van uwe aenbiddelyke voorsienigheyt. Wy weten wel, dat wy niet en sondigen met
bekoringen te hebben, maer alleenlyk met de selve te bewilligen. En laet ons dan
geene overkomen ô Godt, die boven onse macht zy; op dat wy van de bekoringen
niet overwonnen worden. Ondersteunt ons, op dat wy overwinninge behalen, het
welk seer ligt sal geschieden, soo uwe Goddelyke genade haren wateren maer en
gelieft uyt te storten in onse herten.
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Maer verlost ons van alle quaden.
Wy vragen uw, Heere, om verlost te worden van het quaet: dog dat wy na onse
maniere van seggen en gevoelen, voor quaet of lastig houden; sulk quaet, dat is,
lyden en tegenspoet, is in sig selven niet quaed. Want van uw, Heere, komt ons het
leven en de doot, armoede en quellinge: hoe soude die dan quaet syn, daer sy van
uw komen, die sijt het opperste goet? ondertusschen worden die dingen voor ons
dikwils quaet, door onse mistrouwinge, onverduldigheyt en kleynhertigheyt. Maer
gy, ô Heere, versterkt ons door uwe gratie ende vertroostinge; en maekt, dat het al
keere ten goede van die Uw beminnen. Brand en kerft hier vry; gelyk een heel-meester
met den sieken doet, die door dese, schoon wel harde middelen, alleen hoope heeft
om syn leven te behouden. Bestraft en kastydt ons vry, gelyk een vader syn soone
doet, die syn erfgenaem wesen sal. Ja, gelyk den gout-smit het gout door 't vuur
suyvert: alsoo beproeft, oeffent, en suyvert ons hier vry: om schoon en onbesmet te
mogen verschynen voor uw heylig aenschyn.

Godvrugtige toepassinge op den onsen Vader, getrokken uyt de Brieven
vanden H. Apostel Paulus.
Onsen Vader, die in de Hemelen zijt.
Gebenedyt zy Godt den Vader van onsen Heere JESUS CHRISTUS; den Vader der
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barmhertigheden en den Godt van allen troost (2. Cor. 1.). Die ons voorgeschikt hebt
om te wesen uw aengenome Kinderen door JESUS CHRISTUS (1. Eph. 1.). Die alleen
de onsterfelijkheyt besit, en bewoont een ligt, daer niet aen te komen en is, (1 Timoth.
6.). Wy danken u met blytschap, die door uw ligt ons waerdig gemaekt hebt, van
deel te hebben in het lot der heylige (1. Coloss.). Want wy en hebben wederom niet
ontfangen den geest van slavernye om te vreesen, maer wy hebben ontfangen den
geest der aengenome Kinderen, door den welken wy roepen Abba Vader. Want den
geest Godts geeft selve getuygenisse aen onsen geest, dat wy Kinderen Gods zyn.
Dog zyn wy kinderen, soo syn wy ook syne erfgenamen: dat is erfgenamen van Godt
en mede erfgenamen van CHRISTUS. (Rom. 8)
Geheyligt zy uwen Naem.
Geeft dat wy uwe navolgers zyn, als wesende uwe allerliefste Kinderen: dat wy
wandelen als Kinderen des ligts in alle goetheyt, waerheyt, en regtveerdigheyt:
neerstelyk ondersoekende, wat u aengenaem is; en geen deel en nemen in de
vrugteloose werken der duysternissen (Ephes. 5.): op dat uwen naem om onsen t'
wille niet gelastert en worde onder de Heydenen (Rom. 2.). En dat wy ons weerdelyk
volgens het Euangelie van CHRISTUS dragen (Philip. 1.): op dat men van ons niet en
wete te klagen; en dat wy opregt mogen zyn en onberispelyke Kinderen Godts in 't
midden van eene kromme en verdraayde Natie; dat wy on-
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der dese blinken als ligt gevende Sterren in de weerelt, dragende in ons selven het
ligt des levens tot uw'er eere in den dag van CHRISTUS (Phil. 2.). Op dat wy een leven
mogen leven, 't welk Godt waerdig is; hem in alles behagende, alle vrugten van goede
Wercken voortbrengende en toe nemende inde Goddelyke kennisse (Col. 1.). Geeft,
dat wy; 't zy dat wy eten, drinken, 't zy dat wy iet anders doen; alles doen tot uw'er
eere (1. Cor. 10)
Ons toe-kome uw Rijk.
Om dat vleesch en bloet het Rijk Godts niet en be-erven (1. Cor. 15.): ter deser
oorsake buygen wy onse knien voor den Vader van onsen Heere JESUS CHRISTUS;
op dat hy ons vergunne volgens den rijkdom sijn 'er glorie, dat wy in den inwendigen
mensch kragtelyk versterkt mogen werden door synen geest (Ephes. 3.): op dat de
sonde niet en regnere in ons sterfelyk lighaem, om te gehoorsamen aen syne
begeerlijkheden (Rom. 6.). Want gy hebt ons getrokken uyt de magt der duysternissen,
en gebragt tot het Rijk van uwen allerliefste Sone (Col. 1.). Want wy weten, dat by
aldien dit huys daer wy op der aerden voor desen tyt in woonen; te niet gedaen wiert;
wy een ander gebouw van Godt sullen krygen, dat met geene handen van menschen
gemaekt is, maer eeuwig dueren sal in den Hemel. Want soo lank als wy in dit lighaem
syn; wy zyn afwesig van den Heere (2. Cor. 6.): daerom wenschen wy ontbonden te
werden en met CHRISTUS te

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

33
wesen (Phil. 1.). En wy en laten den moed niet sinken: maer al is't dat onsen
uytwendigen mensch verdorven wiert; soo wort nogtans den inwendige vernieuwt
van dag tot dag. Want onse tegenwoordige tribulatie, die soo ligt en kort is, werkt in
ons een eeuwig gewigt van een bovenmaten uytstekende glorie. Over sulks en letten
wy niet op die dingen, die sienelijk; maar die onsienelijk zijn: want die sienelijke
dingen zyn vergankelijk, en de onsienelyke zyn eeuwig. (2. Cor.4.).
Uwen wille geschiede.
Gy zijt Heere, die in ons het willen uytwerkt en het doen volgens uw wel behagen
(Phil. 2.). Daerom versoeken wy, dat wy vervult mogen worden met de kennisse van
uwen wille in alle wijsheyt en geestelijk verstant: op dat wy een leven mogen leven,
dat Godt waerdig is, hem in alles behagende (Col. 1.). Want uwen wille is, dat wy
heylig en onbevlekt sullen zijn (1. Thess. 4). En laet ons dan, ons niet voegen naer
den swier van dese weerelt, maer ons hervormen door de vernieuwinge van uwen
geest; op dat wy mogen kennen wat den goeden, aengenamen, en volmaekten wille
Gods van ons vereyscht (Rom. 12). Want den onsen is van zijn selven te swak; mits
wy van ons selven niet bequaem en zijn iet goets te denken als uyt ons selven; maer
alle onse bequaemheyt komt van Godt (2. Cor. 3.). Geeft gratie, dat wy het selve
volbrengen uyt 'er herten, als uwe dienende geesten; die uytgesonden werden tot
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den dienst van de gene de eeuwige Saligheyt be-erven sullen (Hebr. 1.).
Geeft ons heden ons dagelijks Broot.
De Godvruchtigheyt dient tot een groot gewin, als men met het sijne te vreden is:
want wy en hebben in dese weerelt niet ingebragt; en 't is seker, dat wy 'er ook niet
en konnen uytdragen. Hebbende dan om ons te voeden en ons te decken; laet ons te
vreden zijn. (1. Tim. 6.). Dat dan onsen handel sy sonder gierigheyt, ons te vreden
houdende met het tegenwoordige: want Godt heeft geseyt: ik en sal u geensins
af-vallen, en ik en sal u niet verlaten (Heb. 13.). Den Heere is naby: en laet ons
nergens voor bekommert wesen (Phil. 4.). Laet ons leeren met het gene dat ons
overkomt, te vreden zijn: en weten slegt aen te stellen, en ook in overvloed te zijn
(Ibid.) Laet ons, ons oeffenen inde Godvrugtigheyt, die nut is tot alles; besittende de
belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Geeft ons, dat wy ons
betrouwen niet en stellen op de ongestadige rijkdommen, maer op u, ô levenden God;
die ons alles overvloedelijk verleend tot ons gebruyk. Geeft ons, dat wy weldoende
mogen wesen; rijk worden in goede werken, gaern' uyt reyken, en andere mede deylen
van ons goed; en onse schatten besteden om een goed fondament te leggen voor het
toekomende; op dat wy het waeragtig leven mogen bereyken, (1. ad Tim. 6). God is
magtig ons met allen zegen overvloedelijk te begiften, op dat wy van alles
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genoegsaem voorsien wesende, ons overvloedelijk tot alle werken begeven mogen.
Gy nu, die hebt het Zaed aen de Zayers verleent, sult ook het Brood verleenen om
te eten. (2. Cor.9.)
Ende vergeeft ons onse schulden gelijk wy vergeven onse schuldenaren.
Mits dat'er in ons vleesch niet goets en woont, soo en doen wy het goet niet, dat wy
willen, maer het quaet, dat wy niet en willen (Rom. 7.). En terwijlen de sonde in ons
regneert, zijn wy gehoorsaem aen onse begeerlijkheden. Hoe dikwils hebben wy
onse litmaten over-gegeven aen de sonde tot instrumenten van de boosheyt (Rom.
6.). en wy versmaden aldus de overvloedigheyt van uwe goedheyt, van uw
verdraegsaamheyt, en van uwe langmoedigheyt. Daer op niet passende; dat uwe
goedertierentheyt ons wilt brengen tot penitentie: maer naer de versteentheyt van
ons onbekeerlijk gemoed, vergaderen wy over ons selven eenen schat van gramschap,
tegen dat den dag van gramschap en de ver-openbaringe van het regtveerdig Oordeel
Gods komen sal; die aen een ieder loon sal geven naer sijn werken. (Rom. 2.)
Maer dat dog, ô goedertierensten Vader, uwe barmhertigheyt over ons kome: en
toonende de rijkdommen uwer glorie; maekt ons Vaten van barmhertigheyt, die
bereyd worden tot uwe glorie: en maekt, dat uwe gratie overvloedig zy, daer de
boosheyt overvloedig geweest heeft (Rom. 5. en 9.). Wy laten de drygementen tegen
onsen naesten daer; op dat wy uwe
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genade mogen vinden in den Hemel. (Ephes. 6.). Doet gy ons ook aen, als
uytverkorene Heylige, en beminde Gods, het ingewant van barmhertigheyt, de
goedertierentheyt, d' ootmoedigheyt, sagtmoedigheyt, en langmoedigheyt; verdragende
elkanderen, en vergevende den eenen den anderen, gelijk gy, ô CHRISTUS, ons
vergeven hebt, (Col. 3.). Dat wy geen quaet met quaet vergelden, maer sorgvuldelijk
het goet doen; niet alleen voor God, maer ook voor alle menschen: en is't mogelijk
met alle menschen leven in vrede soo veel het in ons is. Ons selven niet vrekende,
maer plaetse gevende aen de gramschap: want daer staet geschreven: De vrake komt
my toe, ik sal 't vergelden segt den Here (Eph. 6). Laet ons dan betragten het gene
dat tot vrede strekt, en 't gene tot stigtinge van elkanderen dient, onderhouden: (Rom.
14.)
En leyt ons niet in bekoringe.
Wy bidden u, goedertierensten Vader, onse krankheyt gedagtig zijnde: dat het maer
menschelijke bekoringe en mogen wesen, die ons bevangen (1. Cor. 10.): dat gelijk
het Serpent Eva verleyd heeft door sijne schalkheyt; ons gemoet ook desgelijks niet
bedorven en worde, en af en valle, vande Christelijke opregtigheyt. (2. Cor. 11.)
Maer verlost ons van alle quaden.
Eyndelijk bevestigt ons en bewaert ons van het quaet (2. Thess. 3.) Verplettert den
Satan haest
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onder onse voeten (Rom. 16). Op dat hy over ons geen voordeel en behale: want sijn
listen en zijn ons niet onbekend (2. Cor. 2.). Geeft ons, dat wy bekleed worden met
alle de Goddelijke wapenen; op dat wy vast mogen staen tegen de bedriegelijkste
listen des Duyvels, en wederstaen mogen in den quaden dag: en alles ten vollen
uytgevrogt hebbende, staende blijven; de Borst geharnast hebbende met de
regtveerdigheyt; nemende den Helm der Saligheyt (Ibid.) Want wy en steunen ons
selven niet, maer op u, ô God (2. Cor. 1.). Vertrouwende, dat den genen het goet
werk in ons begonnen heeft; het selve ook sal voltrekken, tot dat den dag van JESUS
CHRISTUS sal gekomen zijn (Phil. 1.). Want wy geloven, dat gy getrouw zijt, die ons
de beloften gedaen hebt: want al uwe beloften zijn vast en seker. (Hebr. 11.)

III. Capittel.
Litanie en de gebeden tot de Allerh. Drievuldigheyt.
Litanie tot de H. Drievuldigheyt.
In welke uyt-gedrukt zijn de Namen, Eygendommen, en Eer-titels vande
Aller H. Drievuldigheyt, op een maniere om dese te aenroepen, te eeren, en
te aenbidden.
Heere ontfermt u onser
Christe ontfermt u onser.
Heere ontfermt u onser.
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God Hemelschen Vader Ontfermt u onser.
God Sone Verlosser der wereld. ''
God Heyligen Geest. ''
H. Drievuldigheyt eenen God. ''
God van wie, door wie, en in wie alles is. ''
Die alleen waeragtelijk God zijt. ''
Die uwen naem, IK BEN DIE IS: hebt kenbaer ''
gemaekt aen Moyses. ''
Die den Heere zijt, en den God der Goden. ''
Die zijt dien, door welken, wy leven, roeren, en bestaen. ''
Die eenen sterken God zijt, eenen Yveraer; ''
die vrake neemt over de ongeregtigheden ''
van de Vaders op de Kinderen. ''
God, aen wie alleen de glorie en alle eere toekomt. ''
Wiens Majesteyt de aerde vervuld, ''
Die alleen uyt-werkt Wonderlijke groote dingen. ''
Allerhoogsten Heere over de gansche aerde. ''
Die alleen goed zijt. ''
God, wiens Gramschap niemant en kan weder-staen. ''
Die zijt, die waert, en komen sult. ''
God van Abraham, God van Isaac, en God van Jacob. ''
Konink der Koningen en Heere der Heeren. ''
Die den wapen-riep van de Koningen afdoet, ''
en dese omgort met een koorde. ''
Die alleen de onsterfelijkheyt besit, en ''
woond in een ligt, daer niemant en kan aengeraken. ''
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Heere der Heir-kragte en den God van Israel Ontfermt u onser.
God, die Almagtig zijt, en een oppermagt ''
hebt over den geest van alle menschen. ''
Dîe den Hemel, en de aerde, en al 'tgene in ''
dese-besloten is, gemaekt hebt. ''
Die regt doet aen de gene die ongelijk lijden; ''
en te eten geeft, aen die honger hebben. ''
Die vol zijt van Barmhertigheyt: Goet, en Waeragtig. ''
Die eenen regtveerdigen, magtigen, en verduldigen Regter zijt. ''
In wiens hand is de ziele van al dat leefd, ''
en den geest van alle vleesch. ''
God die zijt een verslindende Vier. ''
God, die getrouw zijt, en sonder ongeregtigheyt. ''
Die door-gront de Herten en de Nieren. ''
Die u hand open doet, en al dat leeft vervult met uwen zegen. ''
God, die groot zijt in uwe voornemens, en ''
onbegrypelijk in uwe gedagten. ''
Die groote, ongrondeerlijke, en wondere ''
dingen doet sonder getal. ''
Vader der Weesen, en Regter van de Weduwen. ''
Die de gevangen los maekt, en de oogen opent van de Blinde. ''
Heere, die groot zijt, van eene menigvuldige ''
kragt, en eene onbegrypelijke Wijsheyt. ''
Die de sagtmoedige beschermt, en de bose ''
tot 'er aerde vernedert. ''
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Wiens oogen geduerig open zijn om te sien Ontfermt u onser.
al den handel van de Kinderen van Adam. ''
Die den Wetgever en den Regter zijt, den ''
welken kan vernielen en verlossen. ''
Die geneest de gene die bedrukt van herte ''
zijn en alle hunne wonden verbind. ''
Die geene onregtveerdigheyt en begeert. ''
Die de magt hebt om de ziele en het lichaem ''
in de Helle te werpen. ''
Die de Volkeren vermenigvuldigt en vernietigt; ''
en de gene vernietigt waren, wederom opregt. ''
Wiens oogen klaerder zijn als de Sonne; en ''
die van alle kanten siet den handel van al ''
de menschen. ''
Die de verholenste dingen in het ligt brengt, ''
en de schaduwe des doots in den vollen dag. ''
By wie de uytneminge der persoonen niet en is. ''
Die de Wijse begrypt in hun Wijsheyt, en ''
den raet van de godlose te niet doet. ''
Die de doode het leven wederom geeft. ''
Schepper van alle Vleesch, aen wie niet moyelijk en is. ''
Die alles geschapen hebt voor u selven en tot u glorie. ''
Die leeft in de Eeuwe der Eeuwen. ''
Die alles geschikt hebt met sijn gewigte, me ''
sijn getal, en met sijn mate. ''
Die den hemel en de Hemelen der Hemelen ''
niet en konnen besluyten. ''
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Die schrickelijk zijt in uw voornemens over Ontfermt u onser.
de Kinderen der menschen. ''
Die met een hant de Wateren gemeten hebt, ''
en de Hemelen gewoogen. ''
Konink der eeuwen, die onsterfelijk zijt, ''
en onsienelijk, en alleen waeragtelijk wijs. ''
Godt onsen beschermer en onsen oneyndelijken loon. ''
Tot wien de Engelen singen: Heylig, Heylig, Heylig. ''
Zijt ons genadig. Spaert ons, ô H. Drievuldigheyt.
Zijt ons genadig. Verhoort ons, ô H. Drievuldigheyt.
Van alle quaet verlost ons, ô H. Drievuldigheyt.
Van alle hooveerdigheyt en op-geblasentheyt des geests. Verlost ons, ô H. Drievuldigheyt.
Van alle gulsigheyt, wulpsheyt, en onmatigheyt ''
in eten en in drincken. ''
Van gramschap, nydigheyt, en allen quaden wille ''
Van alle onsuyverheyt en onkuysheyt: ''
Van alle traegheyt en ongerelde droefheyt. ''
Door uw onbepaelde magt. ''
Door uw oneyndelijke wijsheyt. ''
Door den overvloet van uwe barmhertigheyt. ''
Door de eeuwigheyt van uwe glorie en van uwe Majesteyt. ''
Door uwe diep-grondige wetenschap en voorsienigheyt. ''
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Door de oneyndelijke groote van uwe Verlost ons, ô H. Drievuldigheyt.
Liefde en van uwe medoogentheyt. ''
Door den diepen afgront van uwe regtveerdigheyt en van uwe oordeelen. ''
In den dag des Oordeels. ''
Wy Sondaren; wy bidden u, hoort ons.
Dat gy ons de genade wilt doen van u te Wy bidden u, verhoort ons.
dienen in heyligheyt en regtveerdigheyt ''
alle de dagen onses levens; ''
Dat gy ons de genade wilt doen van u te ''
aenbidden als onsen Heere en onsen God; ''
en u alleen te dienen: ''
Dat wy noyt uwen Naem oneerbiedelijk en mogen noemen. ''
Dat wy de Sondagen, en de H. dagen mogen ''
over brengen met werken van Godsdienstigheyt ''
en van Godvrugtigheyt. ''
Dat wy mogen de pligtige eerbiedinge en ''
gehoorsaamheyt bewijsen aen alle onse Overheyt; ''
Dat wy niemant uyt gramschap, haet, ''
ofte nijd, en hinderen in hun eere ofte naem; ''
Dat wy niemant schade moge toebrengen ''
nog door bedrog, diefstal of ander gewelt. ''
Dat gy ons herte wilt bewaren van alle onsuyvere ''
lusten en begeerten des vleeschs: ''
Dat wy noyt valsche getuygenisse en geven, ''
of eenige leugen en seggen tegen onsen naesten: ''
Dat wy noyt eenige begeerte en hebben tot ''
het goet van onsen naesten; ''
Dat wy u mogen liefhebben uyt geheel ''
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ons hert, uyt gansch ons ziele, en uyt onse kragten, Wy bidden u, verhoort ons.
Dat wy u mogen beminnen of u selven, en ''
onsen evenaesten gelijk ons selven, om u; ''
Dat wy een ander noyt en doen het gene dat ''
wy niet en souden willen, dat ons geschieden; ''
Dat alle uwe gratien in ons mogen overvloedig wesen; ''
Dat wy de rijkdommen van uwe goetheyt, ''
van uwe verduldigheyt, en van uwe langmoedigheyt ''
niet en veragten; ''
Dat wy ons Lichaem aen u mogen opdragen ''
als een levendige, heylige, en God ''
behagende offerande; ''
Dat wy geluklijk mogen geraken tot het ''
Rijk, dat gy ons bereyt gemaekt hebt van ''
't beginsel des werelts. ''
Lam Godts, die weg neemt de sonden des weerelts. Versoent ons met den Vader
Lam Godts, die weg-neemt de sonden des weerelts. Zijt ons, sondaren genadig.
Lam Godts, die weg neemt de sonden des weerelts. Geeft ons den H. Geest.
H. Drievuldigheyt: Hoort ons.
O aenbiddelijke Drievuldigheyt: Verhoort ons.
Heere ontfermt u onser.
Onsen Vader &c.
vraag. Gebenedyt zijt gy Heere God onser Vaderen
A. En al' eere en glorie waerdig in alle Eeuwen.
. Gebenedyt zijt gy Heer in het firmament des Hemels.
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A. En alle eere, glorie, en lof weerdig in alle Eeuwen.
vraag, Dat alle uwe Engelen en alle uwe heylige u gebenedyden.
A. Dat sy u loven, dat sy u glorificeren in alle Eeuwen.
. Dat den Hemel, de Aerde, de Zee, en al dat in dese is, u gebenedyden.
A. Dat sy u loven, dat sy u glorificeren in alle Eeuwen.
. Laet ons gebenedyden den Vader, den Sone, en den H. Geest.
A. Laet ons dese loven en glorificeren voor alle Eeuwen.
. Heere verhoort myn Gebedt.
A. En dat mijn geroep tot u kome.

Laet ons bidden.
Almagtigen eeuwigen God, die door de Belydenis van 't waere Geloof uwe dienaren
hebt doen kennen de Heerlykheyt van de eeuwige Dryvuldigheyt, en in die
oppermagtige Majesteyt hebt geleert een wesen, 't aenbidden: wy bidden u, beschermt
ons altyt door de kragt van dat Geloof tegen allen tegenspoet.
O God die uwe Almogentheyt aldermeest door te sparen en te ontfermen doet
blyken, vermenigvuldigt over ons uwe barmhertigheyt, op dat gy ons, die naer 't gene
gy belooft hebt snacken ende loopen, uwer Hemelsche goederen deelagtig mogt
maken.
Almagtigen eeuwigen Godt, die door uwe over groote Goetheyt de verdiensten,
ende be-
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geerten der gener die u bidden te boven gaet: stort over ons uwe barmhertigheyt, en
vergeeft onse sonden, voor welke onse conscientie vreest; en vergunt ons ook 't gene
wy van u niet en durven versoeken. Door onsen Heer JESUS CHRISTUS, &c.

Litanie
Tot Godt den Vader, getrokken uyt de H. Schriftuere.
Heere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heyligen Vader; Hoort ons.
Regtvaerdigen Vader; Verhoort ons.
Godt Hemelschen Vader, Ontfermt u onser.
Godt Sone Verlosser des werelts, ''
Godt Heyligen Geest. ''
Heylige Dryvuldigheyt eenen Godt, ''
Onsen Vader, die in de Hemelen zyt, ''
Die alleen den gebenedyden Godt zyt, en den ''
Vader van onsen Heere JESUS CHRISTUS, ''
Vader der barmhertigheyt en Godt van allen troost. ''
Die ons vertroost in alle onse quellingen. ''
O Vader, die soekt aenbidders in den geest en in de waerheyt,
O Vader van wie alles is. ''
O Vader van glorie, en Heere van Hemel en van Aerde, ''
Vader, die uwen eenigen Sone op de weerelt ''

''

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

46
gesonden hebt, op dat wy door hem souden leven; Ontfermt u onser.
Vader van onsen Heere JESUS CHRISTUS, ''
die den Vader en den oorspronk zyt van ''
geheel dat Huysgesin., het welk in den ''
Hemel en op der Aerden genoemt wort, ''
O Vader die ons verkoren hebt in uwen ''
Sone voor de Scheppinge des werelts, ''
Die ons voorgeschikt hebt om te wesen ''
uwe aengenome Kinderen door JESUS CHRISTUS. ''
Die uwe verholentheden verbergt voor de ''
Wyse en de voorsigtige, en dese veropenbaert aen de kleyne, ''
Die ons in den Hemel door CHRISTUS met ''
allen geestelyken segen gesegent hebt, ''
Die ons vergeeft onse schulden, ''
O Vader, die ons verkoren hebt, op dat ''
wy heylig en onberispelyk souden zyn voor uwe oogen; ''
Die den heyligen en goeden geest geeft aen ''
de gene die u desen vragen, ''
O Vader des ligts, van wie komt alle goede ''
gifte en alle volmaekte gave, ''
O Vader, die levendig maekt, en het leven ''
geeft aen de doode, ''
Vader, die weet de verholenste dingen, ''
Vader, die het leven hebt in u eygen selven, ''
Die uw Sonne doet opgaen over de goede en over de quade, ''
Die uwen regen uyt-stort over de regtveerdige ''
en over de onregtveerdige. ''
Die het getal weet van de hairen van ons hoofd. ''
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O Vader, die uwen Sone niet gespaert en Ontfermt u onser.
hebt maer desen voor ons allen hebt ''
overgelevert, ''
Die ons geroepen hebt om deel en geselschap ''
te hebben met uwen Sone. ''
Die ons in uwen wel beminden Sone vervult ''
hebt met gratien, ''
O Vader, wiens Sone aengenomen heeft de ''
natuere van eenen Knegt en van een ''
Slave, om de slaven te verlossen, ''
Die ons hebt overgevoert in het Ryk van ''
uwen wel beminde Sone, ''
Die ons waerdig gemaekt hebt om deel te ''
hebben in het Erf-deel der Heylige. ''
Die ons geroepen hebt tot de Bruyloft van uwen Sone, ''
O Vader, die ons bemint hebt, en eenen ''
eeuwigen troost gegeven, ''
Die de werelt soo bemint hebt, dat gy ''
uwen eenigen Sone aen desen gegeven hebt, ''
Die door een stemme, komende uyt een ''
wolke vol van treffelijken glans, uwen ''
Sone, eere en glorie gegeven hebt, ''
Die u wel behagen gestelt hebt op uwen Sone. ''
O Vader, aen wie het belieft heeft, ons ''
sijn Rijk te geven, ''
Wiens Aensigt de Engelen geduerig aenschouwen ''
in den Hemel, ''
Die ons soo bemint hebt, dat wy den naem ''
voeren van uw Kinderen, en in der daet ''
uwe Kinderen zyn, ''
Die ons hebt willen gelijk-vormig maken ''
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aen het Voorbeelt van uwen Sone, Ontfermt u onser.
O Vader, die aen uw uytverkorene een ''
rijk bereyt gemaekt hebt van 't beginsel des weerelts ''
Die sonder uyt-neminge van Persoonen yeder ''
oordeelt naer syn werken, ''
In wiens Huys, veele Wooningen zijn, ''
O Vader aen wie alles mogelyk is, ''
O Vader, die uwen Sone lief hebt, en ''
alles onderwerpt aen syn magt, ''
Sonder wie niemant en komt tot den Sone ''
ten zy gy hem getrokken hebt, ''
Zyt ons genadig; Spaert ons Heere
Zyt ons genadig; Verhoort ons Heere.
Van alle quaet, Verlost ons Heere.
Van de magt des duyvels, ''
Van haet en nyt, en alle quaden wille, ''
Van de perijkelen van sondigen, daer wy in zyn,
Van de eeuwige doot, ''
Door die diepgrondige wetenschap, met ''
welke gy de afgronden doorgront, ''
Door die oneyndelyke magt, met welke ''
gy alles van niet geschapen hebt, ''
Door die soete en volkomen voorsienigheyt, ''
met welke gy alles bestiert. ''
Door die eeuwige liefde, met welke gy de ''
weerelt bemint, ''
Door die eeuwige goetheyt, met welke gy ''
alles vervult; ''
In den dag des Oordeels, ''

''

Wy sondaren; Wy bidden u hoort ons,
Dat uwen Naem ten allen tijde en op alle plaetsen
geheyligt zy, Wy bidden u hoort ons.
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Dat uw Rijk ons toekome, Wy bidden u hoort ons.
Dat uwen Wille altijt in ons geschiede in ''
den Hemel en op der Aerde. ''
Dat gy ons gelieft te geven ons dagelyks Broot, ''
Dat gy ons genadelijk gelieft te vergeven ons schulden,
Dat gy ons belieft te beschermen onder ''
uwe vleugels, en te verlossen van alle bekoringe, ''
Dat gy gelieft te geven eenen goeden geest ''
aen die, de welke u desen vragen; ''
Dat 'tgene wy getrouwelyk versoeken, ''
kragtelyk mogen verkrygen. ''
Vader in den Naem van uwen Sone; ''

''

Lam Godts die weg neemt de sonden des weerelts;
Wy bidden u verhoort ons.
Vergunt ons volgens den rijkdom uwer glorie,
dat wy in den inwendigen mensch kragtelyk
versterkt mogen worden door uwen geest.
vraag O Godt onsen beschermer; sie ons aen met
een genadige ooge.
A. En aensiet het aensigt van uwen gesalfden.
. Zijt ons gedagtig Heere naer uwen goeden wille.
A. Besoekt ons door uwe Saligmakinge.
. Toont ons Heere uwe barmhertigheyt.
A. Geeft ons de Saligheyt, de gene gy ons gesonden hebt.
. Heere Godt der kragten bekeert ons tot u,
A. Toont ons uw aensigt, en wy sullen behouden wesen.
. Heere verhoort myn Gebedt.
A. En dat myn geroep tot u kome.
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Laet ons Bidden.
Almagtigen eeuwigen Godt bestiert onsen handel naer uw believen: op dat wy in
den naem en door de verdiensten van uwen wel beminden Sone, goede werken in
overvloet voortbrengen.
O God, de verheventheyt der ootmoedige en de sterkte der regtsinnige; die de
weerelt soo gelieft hebt te onderwysen door uwen Sone, dat alle syne werken ons
dienen tot onderregtinge; verwekt in ons de vierigheyt van uwen geest: op dat wy
kragtelyk mogen naervolgen het gene dat hy door syn woorden en voorbeeld soo
profijtelyk geleert heeft.
O Godt oorspronk van alle goet; verleent ons, die u ootmoedelijk smeeken: dat
wy door uw in geven, goede dingen denken, en door uwe bestieringe de selve
volbrengen. Door onsen Heere JESUS CHRISTUS &c.

Litanie
Tot God den Sone, Jesus Christus; getrokken uyt het oude en nieuwe
Testament.
Heere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heere ontfermt u onser.
Godt Hemelschen Vader, ontfermt u onser.
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Godt Sone, Verlosser des weerelts, Ontfermt u Onser.
Godt Heyligen Geest, ''
H. Dryvuldigheyt eenen Godt, ''
Het Woort Vleesch geworden, ''
Het Woort vol van gratie en Waerheyt, ''
Het Woort des Heeren, ''
Het Woort door welke alles gemaekt is, ''
Gebenedyden Heere Godt van Israël, ''
Eenigen Sone Gods, ''
Wel-beminden Sone Gods, ''
Heere, den Gesalfden, en den Saligmaker, ''
Die groot zyt, en den Sone van den Allerhoogsten, ''
Sone van den levenden Godt, ''
Emanuël, dat is Godt met ons. ''
Eenige gebooren Sone, die zyt in den ''
schoot van uwen Vader, ''
Wel beminden Sone Godts, in welken den ''
Vader syn behagen genomen heeft, ''
Almagtig Woort des Heeren, ''
Wysheyt van alle eeuwigheyt, ''
Gebenedyt, die komt in den naem des Heeren, ''
Magt des Heeren, ''
Saligmaker aen ons van Godt gesonden, ''
Beelt van den onsienelyken Godt, ''
Die eenen naem ontfangen hebt, den welken ''
is boven alle naemen, ''
Die alles draegt door de sterkte van uwe magt, ''
Het beginsel van de schepselen Godts, ''
Eerst-geborenen der schepselen, ''
Eerst-geborenen onder vele Broeders, ''
Erfgenaem van alle dingen, ''
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Bloeme des velts, en Lelie vande daelen, Ontfermt u Onser.
Regte spruyte van den Heere, ''
Verwagtinge der volkeren, ''
Die zyt dien Wonderlyken, Raetsman, Godt, en Sterke: ''
Den Gesant des Heeren, en van het Testament, ''
Onsen Godt, die op der aerde gesien zyt, en ''
met de menschen verkeert hebt. ''
Saet van Abraham; Sterre, die uyt Jacob ''
gesproten is; Leeuw van 't geslagte van Juda, ''
Sone van David; Sone van eenen mensch; JESUS van Nazareth. ''
Heylig, 't welk uyt Maria geboren is. Eerst-geborenen ''
van Maria. Vrugt des lighaems van Maria. ''
JESUS den Sone van Joseph van Nazareth, ''
Waerheyt uyt de aerde gesproten, ''
In wiens Naem alle knien gebogen worden ''
van die in den Hemel, op der Aerde, en onder de Aerde zyn, ''
In wie alle schatten van Wysheyt, en wetenschap verborgen zyn, ''
Door wie alles gemaekt is, en sonder wie niet gemaekt is, ''
In wie de volheyt van de Godtheyt waerlyk woont, ''
Priester in der eeuwigheyt, volgends de order van Melchisedech, ''
Opper-Priester der toekomende goederen, ''
O Opper-Priester, die Heylig, Onnosel, sonder ''
vlecke zyt, afgescheyden van de sondaeren, ''
en verhevender, als de Hemelen, ''
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Opper-Priester, die in de Hemelen gegaen zyt, Ontfermt u Onser.
Sagtmoedig en ootmoedig van herte, ''
Beminden Bruydegom, wit en blosende, ''
uytgelesen onder duysent, ''
Het Hooft van het lighaem der Kerke, en ''
van alle Overheyt en Magt, ''
O goeden Herder, die uw leven gegeven ''
hebt voor uwe Schapen, ''
O Herder en Bisschop der zielen, den Heyligen ''
der Heylige, en den Prince vande Herders. ''
Getrouwen en waeragtigen Getuyge, ''
Propheet, die magtig zyt in werken en ''
woorden, voor Godt en voor al het volk, ''
Die waeragtelyk den Propheet zyt, den ''
welken moest in de werelt komen, ''
Die den Messias zyt, gewenst van alle volkeren, ''
Die gesonden zyt om het Evangelie te verkondigen ''
aen de arme; om te genesen de ''
vermorselde van herte, en aen de gevangene ''
te prediken hunne slakinge, ''
Die van den Heere gesalft zyt met den H. ''
Geest, en met de kragt. ''
Die gesalft zyt van Godt met eenen Balsem ''
van vreugde boven alle de gene die met u
''
hun deel sullen hebben, ''
Wiens schoonheyt alle schoonheyt der menschelijke ''
Kinderen te boven gaet, ''
Grooten Konink over de geheele werelt, ''
Konink der Joden, Konink van Israël, verheven ''
boven de Koningen der aerde, ''
Heere onsen Wet-gever, ''

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

54
Levenden Steen, die van Godt verkoren en ge-eert zyt, Ontfermt u Onser.
Steen die van de Bouw-meesters verworpen ''
zyt, en den Hoek-steen geworden is, ''
Steen, die sonder hant van eenen mensch, ''
van den Berg gesneden zyt, ''
Die gestelt zyt tot eenen ondergank, en ''
verreysenis van vele in Israël, ''
Ligt des weerelts, waeragtig ligt, 't welk ''
verligt alle mensche, komende in dese weerelt, ''
Glinsterende Morgensterre, Sonne der regtveerdigheyt; ''
den Weg, de Waerheyt, en het Leven, ''
Waeragtigen Wyngaert, wiens ranken wy zyn, ''
Sleutel van David, Deure van den Schaepstal, ''
Arke des Verbonts Godts, ''
Verborgen Manna, levend en waeragtig ''
Broot, die van den Hemel gedaelt zyt, ''
Broot des Levens, en van wetenschap, ''
Broot Godts, 't welk het leven geeft aen de werelt, ''
Boven natuurelyk Broot, Broot het welk het ''
menschelijke herte versterkt, ''
Meester, die van Godt gesonden zyt, om ons te onderregten, ''
Prince der aertsche Koningen, en Prince van Vrede, ''
Heere der Heere, en Koning der Koningen, ''
Man van droefheyt, die hebt weten te spreken van smerten, ''
Die waeragtelyk onse qualen gedragen hebt, ''

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

55
Die ons bemint hebt, en afgewasschen van Ontfermt u Onser.
onse sonden in uw Bloet, ''
Die u belast hebt met alle onse misdaden, ''
Die geleyt zyt als een Schaep ter doodinge, ''
Lam sonder vlekke, Lam 't welk gedoot is ''
van het beginsel des weerelts, ''
Die voor onse boosheden geslagen zyt, en ''
voor onse misdaden geplettert, ''
Die uw volk verlost hebt van haere sonden, ''
Die onsen Prins zyt, en onsen Saligmaker, ''
Die niet gekomen en zyt de regtveerdige ''
roepen, maer de sondaren, ''
Die zyt komen soeken en saligmaken het ''
gene dat verloren was. ''
Die gehoorsaem geworden zyt aen Godt ''
uwen Vader tot de doot des Kruys, ''
Die den eenigen Middelaer zyt tusschen ''
Godt en de menschen, ''
Die ons verlost hebt van de toekomende gramschap, ''
De Verrysenisse en het Leven; die doot geweest ''
hebt, en tegenwoordig leeft, ''
Die overgelevert zyt om onse sonden, en ''
verresen om ons regtveerdig te maeken, ''
Die den Sleutel hebt van de doot en van de ''
Helle, en aen wie alle magt gegeven is ''
In den Hemel, en op der Aerde, ''
Die geklommen zyt boven alle Hemelen, ''
Die sit aen de Majesteyt Godts in het hoogste der Hemelen, ''
Die onsen Advocaet zyt by den Vader, door ''
welken wy toegank by hem hebben, ''
Die zyt, waert, en wesen sult, ''
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Die eene Opper-Heerschappye hebt over alle dingen, Ontfermt u Onser.
Die zyt den Tempel, en de Lampe van de Heylige Stadt, ''
Onse eenige hope, Koning der glorie, Glinster ''
van het eeuwig ligt, ''
Ligt des levens, Oorspronk van het leven, ''
die zyt het Beginsel en het Eynde, den ''
Eersten en den laesten, ''
Die van Godt gestelt zyt den Regter van levende ende doode, ''
Die Godt zyt boven al, en gebenedyt in alle eeuwen, ''
Zyt genadig; Spaert ons Heere.
Van alle quaet. Verlost ons Heere.
Door uwe eeuwige Geboorte uyt den schoot des Vaders, Verlost ons Heere.
Door uwe tydelyke Geboorte uyt den schoot van uwe Moeder, ''
Door uw leven, en uwen Allerheiligs[t]en ''
handel, ''
Door uw lyden, en allerwreetste doot, ''
Door uwe Verrysenisse, en glorieuse Hemelvaert ''
Door uwe komste om te Oordeelen; ''
Wy Sondaeren; Wy bidden u, hoort ons.
Dat wy voor al mogen soeken het Rijk Wy bidd. u hoort ons.
Gods, en sijne regtveerdigheyt, ''
Dat wy van u mogen leeren, dat gy sagtmoedig ''
zyt, en ootmoedig van herte. ''
Dat wy mogen onse vyanden beminnen, en ''
wel doen aen de gene die ons haten, ''
Dat wy ons selven mogen versaken, en met ''
ons Kruys te dragen, u mogen navolgen, ''
Dat wy voorsigtig zyn gelyk Serpenten, ''
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en eenvoudig gelyk Duyven, Wy bidd. u hoort ons.
Dat onse werken soo schynen voor de menschen, ''
dat sy den Vader, die in den ''
Hemel is, daer over eeren, ''
Dat wy niet en vreesen de gene die het lichaem ''
alleen konnen dooden; maer dien, ''
den welken het lichaem ende ziele kan ''
inde Helle werpen, ''
Dat wy geen schatten en vergaderen op der ''
aerde, maer in den Hemel, ''
Dat wy noyt lichvaerdig en oordeelen van ''
onsen naesten, ''
Dat wy uwen Vader biddende mogen verhoort ''
worden, volgens uwe belofte, ''
Dat wy de menschen doen, het gene dat wy ''
geern hebben, dat ons soude geschieden, ''
Dat ons herte niet beswaert en zy door eten ''
of drinken, of door de sorgvuldigheyt van ''
dese weerelt, ''
Dat wy verlatende den ruymen weg, die ''
leyt tot den ondergank; mogen poogen ''
om in te gaen door de enge Poorte, de gene ''
leyt naer het leven, ''
Dat wy aenvaerden en met vermaek uw jok ''
dragen het welk ligt, en uw last, dat gemakkelijk is. ''
Dat wy de talenten, die gy ons gegeven ''
hebt, mogen winste doen voortbrengen, ''
Dat wy uw Woort in een goet hert aenvaerden, ''
en vele vrugten mogen voortbrengen ''
in verduldigheyt, ''
Dat wy onseker zijnde van de ure van onse ''
dood en van uwe komste; ons altijt mogen ''
bereyt houden, en op ons hoede zijn, ''
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Dat wy ons selven neerstelijk mogen bereyt Wy bidd. u hoort ons.
maken, om u rekeninge te geven van onse bedieninge, ''
Dat wy door den bystant van uwe gratie ''
tot het eynde toe volherdende, mogen Salig worden, ''
Lam Godts, die weg-neemt de sonden des weerelts; Ontfermt u onser.
Lam Godts, die weg-neemt de sonden des weerelts; Verhoort ons Heere.
Lam Godts, die weg-neemt de sonden des weerelts; Geeft ons vrede.

Onsen Vader enz.
Laet ons Bidden.
O God, die den mensch door uwe eeuwige wijsheyt geschapen hebt, als hy'er niet
en was, en genadelijk verlost, als hy verloren was; geeft: dat wy door de selve wijsheyt
u uyt geheel onsen geest beminnen, en tot u met ons gansch herte mogen loopen.
Door den selven onsen Heere.

Litanie.
Tot God den H. Geest; getrocken uyt de H. Schrifture.
Heere ontfermt u onser
Christe ontfermt u onser
Heere ontfermt u onser.
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Godt Hemelschen Vader, Ontfermt u onser.
Godt Sone; Verlosser des weerelts, ''
Godt Heyligen Geest, ''
H. Drievuldigheyt eenen Godt, ''
Geest die van den Vader, en van den Sone voort-komt, ''
Geest, die getuygenisse geeft aen JESUS CHRISTUS ''
Geest des waerheyts, die ons alle dingen in geeft, ''
Geest, die ons leert alle Waerheyt, ''
Geest, die over MARIAgekomen zijt, ''
Geest, door wiens wonderlijke kragt de ''
Menschwordinge van den Sone Gods volbragt ''
is in het Lichaem van MARIA, ''
Geest des Heeren, die de gansche aerde vervult, ''
Geest Godts, die in ons woont, ''
Geest van Wijsheyt, en van wetenschap, ''
Geest van Raet, sterkte, kennisse, Godvrugtigheyt, ''
en van de vreese des Heeren, ''
Geest van gratie, barmhertigheyt, heylig-makinge, ''
van kragt, van liefde, en van matigheyt, ''
Geest des Gebeds, van Gelove, Vrede, en ''
liefde, van ootmoedigheyt, en suyverheyt, ''
Geest van goetheyt, en sagtmoedigheyt, ''
van verduldigheyt, sedigheyt, en onthoudentheyt, ''
Geest van vermorselinge des herte, ''
Geest van veelderhande gratie ''
Geest Godts, die in het beginsel dryvende ''
op de wateren, de selve hebt vrugtbaer gemaekt, ''
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Geest, door wiens ingeven de Heilige menschen Ontfermt u onser.
Godts gesproken hebben, ''
Geest. wiens salvinge ons leert alle dingen, ''
Geest, die alle door-gront, ook de verholentheden Godts, ''
Geest, die voor ons bidt met on-uytsprekelijke suchten, ''
Geest, die in de gedaente van een Duyve ''
over CHRISTUS gedaelt zijt, naer dat hy gedoopt was, ''
Geest, in wien wy op een nieuw herboren worden, ''
Geest, door welken de liefde Godts in onse herten gestort is, ''
Geest van de aen-neminge der kinderen Godts, ''
Geest, die onse krankheyt helpt, ''
Goedertieren Geest, en soeter als honig, ''
Kloeken Geest, die ons versterkt, ''
Geest, die op den Pinxter dag in de gedaente ''
van vierige Tongen u vertoont hebt, ''
en gerust op de Discipelen van JESUS CHRISTUS. ''
Geest met welken de Apostelen zijn vervult ''
geweest, en daer door JESUS CHRISTUS ''
sonder eenige vreese beleden hebben, ''
Geest, die de weerelt overtuygt van sonde, ''
van de regtveerdigheyt, en van het oordeel, ''
Geest, die ons herte suyvert door het geloove. ''
Geest, die ons het leven geeft, ''
Geest, die u gratien en gaven op verscheyde ''
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manieren uytdeelt, gevende aen ieder Ontfermt u onser.
een, gelijk het u belieft, ''
Geest, die de gedagten, en de genegentheden ''
des herte weet te onderscheyden, ''
Geest den Vertrooster, die met ons blijft in ''
alle eeuwigheyt, ''
Geest, die de geveynstheyt vliet, en niet en ''
woont in een lighaem, dat onderworpen ''
is aen de sonde, ''
Zyt genadig; Spaert ons ô H. Geest.
Zyt genadig; Verhoort ons, ô H. Geest.
Van alle quaet; Verlost ons, ô H. Geest. Verlost ons, ô H. Geest.
Van alle sonden, ''
Van alle bekoringen en listen des Duyvels, ''
Van alle vermetentheyt en wanhope, ''
Dat wy de bekende waerheyt niet en mogen bestryden, ''
Dat wy de Broederlijke liefde niet en benyden, ''
Van alle hartneckigheyt in het quaet, ''
Van een onbekerig en versteent herte, ''
Van alle onreynigheyt van den geest, en van het lighaem, ''
Van den geest van grammoedigheyt, van twist, en van oneenigheyt,
Van allen quaden geest, ''
Door uwe eeuwige voortkomste van den Vader, en den Sone, ''
Door de boven-naturlyke Ontfangenisse ''
van den Sone Godts, die door u toedoen geschiet is, ''
Door uwe afdalinge over CHRISTUS, als hy gedoopt wiert, ''
Door uwe veropenbaringe, als CHRISTUS ''
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veranderde van gedaente,
Door uwe komste over de Discipelen van CHRISTUS; Verlost ons, ô H. Geest.
In den dag des Oordeels: Verlost ons ô H. Geest.
Wy Sondaeren; Wy bidden u, hoort ons. Wy bidden u, hoort ons.
Dat gy ons wilt spaeren, ''
Dat gelyk wy in den geest leven, soo ook
''
in den geest mogen wandelen, ''
Dat wy door den geest mogen versterven ''
de werken van het vleesch, ''
Dat wy den H. Geest Godts niet en bedroeven, ''
Dat wy de genade Godts met geene versmaetheyt en handelen, ''
Dat wy altyt behouden de eenigheyt van ''
den geest, in den bant van vrede, ''
Dat wy naer den geest levende, de begeerten ''
des vleeschs niet en volbrengen, ''
Dat wy allen geest niet en geloven, maer de ''
geesten beproeven, of zy uyt Godt zyn, ''
Dat wy altyt gedenken, dat wy uwen ''
Tempel zyn, en vreesen de heyligheyt van ''
den selven te besmetten, ''
Dat wy de gene die dolen, onderregten met ''
eenen geest van sagtmoedigheyt, en goetheyt, ''
Dat wy in den geest sayen, en van den ''
geest mayen het eeuwig Leven, ''
Dat gy ons wilt ingeven, en in ons voeden ''
den geest van armoede, ''
Dat gy ons gelieft leersaem, en sagtmoedig te maken, ''
Dat gy ons gelieft te geven de gratie van een ''
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salige droefheyt, en godtvrugtige tranen, Wy bidden u, hoort ons.
Dat gy ons hongerig en dorstig wilt maken ''
tot de opregte regtveerdigheyt, ''
Dat gy in ons wilt storten regtsinnige bewegingen ''
van liefde en barmhertigheyt. ''
Dat gy in ons wilt scheppen een suyver herte, ''
en vernieuwen eenen opregten geest. ''
Dat wy mogen vreedsamig zyn, en weerdig, ''
kinderen Gods genoemt te worden. ''
Dat wy met eenen goeden moet en kragt ''
mogen verdragen de vervolginge om ''
de regtveerdigheyt, ''
Dat wy mogen vry wesen van dien geest ''
van lasteringe, den genen niet vergeven ''
en wort, nog in dese nog in de toekomende, eeuwe. ''
Dat wy den geest Gods noyt en bedroeven, ''
door welken wy geteekent en gezegent zyn, ''
Dat wy tot het laeste toe mogen volherden ''
in het Geloove, Hope, en de Liefde. ''
Lam Gods, die weg neemt de sonden des weerelts
Stort, uwen H. Geest over ons.
Lam Gods, die weg neemt de sonden des weerelts;
Sent over ons den Geest, den welken de Vader ons belooft heeft.
Lam Gods, die weg neemt de sonden des weerelts;
Geeft ons den geest van vrede.
. Heere schept in my een suyver herte
A. En vernieuwt in myn binnenste den opregten geest.
. En verwerpt my niet van voor uw aengesigt.
A. Nog en wilt my uwen H. Geest niet ontrekken.
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. Geeft my weder de vreugt uwer saligheyt.
A. En versterkt my door eenen kloeken geest
. Dat de gratie van den H. Geest.
A. Onse gedachten en onse herte verligte.
. Heere verhoort myn gebed,
a. En dat myn geroep kome tot u.

Laet ons bidden.
O Godt, die doorgront het binnenste van alle herte, en aen wie allen wille bekent is,
en voor wie niet en kan verholen blyven; suyvert door het instorten van den H. Geest
de gedagten van onse herten; op dat wy verdienen u volkomentlyk te beminnen, en
u waerdiglyk te loven.
Wy bidden u ô Heere; dat de kragt van den H. Geest ons altyt ondersteune; op dat
hy onse herten genadelyk suyvere, en bevryde van allen tegenspoet.
Almagtigen eeuwigen Godt, door wiens geest het gansche lighaem van de H. Kerke
geheyligt en bestiert wort; verhoort ons genadelyk, die bidden voor allerleyde Staten
van menschen: op dat door de hulpe van uwe gratie ieder in syn order u getrouwelyk
mag dienen. Door onsen Heere &c.
Gebed om sig selven op te dragen aan den Vader.
O Vader der barmhertigheyt en Godt van allen troost, ik vertoone my voor u als uw
Schepsel. Dog, gelyk ik niet ben als een nederig
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en verworpen Schepsel; soo werpe ik my voor uw Voeten, en ik belyde, dat ik van
myn selven niet waerdig ben voor u te verschynen. Myn eenig steunsel is op de
verdiensten van uwen Sone. Ik bidde ootmoedelyk dat gy my gelieve mede te delen
uwe goedertierne gratie, door welkers hulpe, ik myne gedagten, myne woorden, en
myne werken soo mag schikken naer uwen H. wille; dat ik aen uw als myn
Opper-Heer, mag aengename blyke geven van myne schuldige, onderdanigheyt ende
getrouwigheyt. Ik drage my geheel aen uw op, ô Hemelschen Vader, die ons gegeven
hebt, al het gene dat wy besitten. Ach mogte ik my, met sulk een yver en liefde aen
uw op-offeren; gelyk uwen Beminden Sone, nog een kind synde, sit in den Tempel;
daer na ook in den hof van Olivete; ende eyndelyk stervende op den Altaer des Kruys:
sig aen uw, ô Hemelschen Vader, opgedragen, ende in uwe Handen sig bevolen heeft.
Zyt my genadig, Vader der barmhertigheyt: en verwerpt het werk uw'er handen niet.
Slaet uwe oogen op uwe Gesalfden, den welken gy ons gegeven hebt voor onsen
Advocaet, en voor onsen Middelaer. Dat syne opperste grootheyt voldoe het gene
myn nederigheyt te kort blijft: en geeft my, dat ik mag verkrygen door syne
verdiensten, het gene dat ik niet en mag verhopen van de myne. Neemt dog door
uwe oneyndelyke liefde den dienst aen, die ik u opdrage; al is 't dat hy van kleyne
waerde is: en maekt, dat alle myne werken geschieden tot de eere van uwen H. Naem
en tot de Saligheyt van myne Ziele.
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Gebed om sig selven op te dragen aen den Soone.
Ik kome uyt ganscher hert tot u ô mijnen Saligmaker: ik kome, al is 't dat ik dit in
geen maniere waerdig ben, voor u te verschijnen; die my afgekogt hebt door uw
Bloet. Ik aenbidde die oneyndelijke liefde, de welke u beweegt heeft, om u aen uwen
Vader aen het kruys op te dragen, om my te verlossen. Uyt insigt van soo een
aengename offerande durve ik u opdragen het weynig dat ik ben of zijn kan; en al
het weynig dat ik heb of hebben kan. Aenvaert mijne ziele en mijn lichaem in de
handen uwer genade; ook mijne gedagten, mijne woorden, en al mijne werken.
Bestiert dese ô mijnen God: en schiktse soo, dat ik mag vlugten alle gelegentheden
van sondigen; en dat ik noyt en valle in de strikken van den Duyvel; maer dat ik aen
u en aen uwe geboden, ô mijnen Zaligmaker, soo vast gehegt blyve; dat nog dood
nog leven, nog wat my over komt, my van u mag afscheyden. Ik smeeke u dat
ootmoedelijk mijnen Saligmaker, door die brandende liefde, die u beweegt heeft om
te dalen in de schoot van eene Maget; te vergoeden de onvolmaektheyt van mijn
leven en de swakheyt van mijne werken; die van kleyne waerde zijn, ten zy dat sy
van uw volheyt ontfangen, het gene aen dese ontbreekt. Neemt dan in dank de opdragt,
die ik doe van mijn onwaerdigen dienst. Bedekt de gebreken 'er van, door die
onuytsprekelijke liefde en gehoorsaamheyt, de welke gy betoont hebt in al uwe
werken en lijden. Draegt het weynig,
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dat ik u doe, op, aen uwen Vader: het vervoegende by den overvloet van uwe
verdiensten. Aldus sal mijn armoede verrijkt worden door uwen overvloet: en ik sal
door u verkrygen de gratien, die ik niet en kan verdienen door mijn selven.
Gebedt om sig selven op de dragen aen den H. G E E S T .
Heyligen Geest, die met den Vader en den Sone, eenen waeragtigen God zijt: sonder
wie 'er niets goets en is in den mensch. En mits wy herboren zijn in het water en in
den Heyligen Geest; so sijn wy lidmaten van JESUS CHRISTUS, en Kinderen van sijne
Kerke; de gene gy beschermt; die gy heyligt, en vrugtbaer maekt door den geduerigen
invloet van uwe gratien. Ik drage dan mijn herte en al dat ik ben, aen u op. Ik eygene
u toe, en ik wye u toe met ootmoedigheyt al dat my toe-behoort. Suyvert my door
den invloet van uwe gaven, op dat ik u altijt met een suyver lichaem en een reyn
herte diene: en om dat sy sonder u niet alleen niet goets en konnen doen, maer selfs
niets goets en konnen peysen; voorkomt my geduerig met uwe gratie; op dat dese
my geduerig aendringe tot goede werken, en my doe sorgen om het goet, uyt te
werken. Doet ten deele met ons het gene gy gedaen hebt in de H. Maget: en gelijk
met dese te overlommeren door uwe schaduwe, J E S U S C H R I S T U S ontfangen is
in haeren suyveren schoot; maekt ook, dat uwe gratie en uwe Goddelijke liefde sy
eenen bystant voor
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onse krankheyt en gebrekelijkheyt. Verligt ons verstant met uw ligt: stort uwe liefde
in onse herten: en ondersteunt de krankheyt van ons lichaem door den geduerigen
bystant van uwe almogende kragt.

Litanie
Van den soeten Naem Jesus.
Heere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heere Ontfermt u onser.
Jesu Christe, hoort ons.
Jesu Christe, verhoort ons.
God Hemelschen Vader ontfermt u onser.
Godt Sone, Verlosser der Weereldt, ontfermt u onser.
God H. Geest, ontfermt u onser. Ontfermt u Onser.
Jesu Sone des Levenden Godt, ''
Jesu, eeuwig Woort des Hemelschen Vaders, ''
Jesu Koning des Werelds. ''
Allermagtigsten Jesu, ''
Allersterksten Jesu, ''
Allervolmaeksten Jesu, ''
Allerglorieusten Jesu, ''
Allerliefsten Jesu, ''
Allerwonderlyksten Jesu, ''
Allervermaekelyksten Jesu, ''
Allereerwaerdigste Jesu, ''
Allerootmoedigste Jesu, ''
Allersagtmoedigste Jesu, ''
Allerverduldigsten Jesu, ''
Allergehoorsaemste Jesu, ''
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Jesu klaer'er dan de Sonne, schoonder dan de Mane,
Jesu blinkende boven de Sterre, ''
Jesu beminder der suyverheyt, ''
Jesu onse Liefde, ''
Jesu beminder des vredes, ''
Jesu Voorbeeld aller deugden, ''
Jesu jaloers liefhebber der Ziele, ''
Jesu onsen toevlugt, ''
Jesu Vader der Armen, ''
Jesu Vertrooster der bedrukten, ''
Jesu Schat der geloovigen, ''
Jesu goede Herder, ''
Jesu Sterre der Zee, ''
Jesu waeragtig ligt der Wereld. ''
Jesu eeuwige wysheyd des Vaders. ''
Jesu blydschap der Engelen, ''
Jesu Koning der Patriarchen, ''
Jesu Onderwijser der Propheten, ''
Jesu meester der Apostelen, ''
Jesu Doctoor der Evangelisten, ''
Jesu Sterkheyt der Martelaren, ''
Jesu Ligt der Confessoren, ''
Jesu Bruydegom der Maegden, ''
Jesu Kroone van alle heyligen, ''

Ontfermt u Onser.

Jesu zyt ons genadig, Spaert ons Jesu,
Jesu zyt ons genadig, Verhoort ons Jesu.
Van alle quaden. Verlost ons Jesu.
Van alle sonden, Verlost ons Jesu.
Van u gramschap, Verlost ons Jesu.
Van de listige lagen des Duyvels, Verlos ons Jesu.
Van de overtredinge uwer geboden Verlost ons Jesu.
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Van een onsalige dood, Verlost ons Jesu.
Van alle ongeluk, ''
Door u toekomste, ''
Door u geboorte, ''
Door uwe besnydenisse, ''
Door uwen arbeyt, ''
Door uwe geesselinge, ''
Door uwe sware kroninge, ''
Door uwe bittere doot, ''
Door uwe verrysenisse, ''
Door uwe Hemelvaert, ''
Door uwe glorie, ''
Door u allersoetste Moeder en Maget Maria,
Door het voorbidden van alle uwe Heyligen,

''
''

Lam Gods, die wegneemt de sonden der Werelt, Spaert ons Jesu.
Lam Gods, die wegneemt de sonden der Werelt, Verhoort ons Jesu.
Lam Gods, die wegneemt de sonden der Werelt, Ontfermt u onser. Onsen Vader.
. Ende en leyt ons niet in bekooringe.
Response. Maer verlost ons van den quaden.
. Den Naem des Heeren zy gebenedyd.
Response. Van nu aen, tot in der eeuwigheyt.

GEBED.
O God die den allerglorieusten Naem, van uwen eenig geboren Soon ons Heere Jesu
Christi, door eene seer groote soetigheyt, uwen geloovigen seer minnelyk hebt
gemaekt, ende de boose geesten vervaerlyk ende schrikkelyk: Verleent genadelyk,
dat alle de gene, die deese Naem Jesus, Godvrugtelyk vieren op der aer-,
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den, nu mogen proeven de soetigheyt van uwen Heyligen troost, ende hier namaels
verwerven de eeuwige ende onvergankelyke blydschap. Door den selven Jesum
Christum, onsen Heere, amen.

Den Lof-sang tot den H. Geest.
Veni Creator Spiritus.
Komt ô Schepper Heyligen Geest, besoekt die herten vande gene die u toe behooren.
Vervult met de gratie van boven, de herten die gy geschapen hebt.
Gy die genaemt zijt den Vertrooster, de gave des alderhoogsten Godts, een levende
fonteyn, een vier ende liefde, ende een geestelijke salvinge.
Gy zijt sevenvuldig in gaven, gy zijt den vinger der regterhand Gods, gy zijt de
bequame belofte des Vaders, die rijkelijk begiftigt de keelen met talen.
Onsteekt een ligt in de sinnen, stort liefde inde herten, sterkt de krankheden onser
lichame, met eene kragt die geduerig zy.
Verdrijft verre van ons den vyant, ende geeft ons haestelijk vrede: soo dat wy door
u onsen Leydsman, mogen schouwen alle 't quaet dat schadelijk is.
Geeft ons door u te kennen, den Vader ende den Soon; en dat wy tot alle tijden
gelooven, dat gy zijt van beyden den H. Geest.
Glorie zy den Vader, ende sijnen eenigen Soon, mede ook den Heyligen Geest:
een waeragtigen God inder eeuwigheyt. Amen.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

72

Lof-sang tot den H. Geest.
Veni Sancte Spiritus.
Komt Heyligen Geest laet nederdaelen uyt
den Hemel die stralen uws ligts.
Komt Vader der Armen, komt gever der gaven,
komt ligt der herten.
Allerbesten Vertrooster; lieflyken gast der zielen,
soete verkoelinge.
In den arbeyt ruste, getempertheyt in de hitte,
troost in het geween.
O allersaligste ligt! Vervult het binnenste des
herten van uwe geloovigen.
Sonder uwe Godheyt, niet isser in den Mensche,
niet isser sonder sonden
Wascht dat vuyl is, begiet dat dorre is, geneest
dat gequest is.
Buygt dat styf is, verwarmt dat kout is, regeert
dat verdoolt is.
Verleent uwe gelovigen, die op u betrouwen
u seven heylige gaven.
Geeft de verdienste der deugt, geeft een salig
afscheyden, geeft de eeuwige blytschap, Amen
. De gratie des H. Geests.
Response. Verligte onse sinnen ende onse herten.
. Heere verhoort myn gebedt.
Response. Ende laet mynen roep tot u komen.

Laet ons bidden.
Wy bidden u Heer, dat de kragt des H. Geests ons helpe, die onse herten gena-
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dig suyvere, ende van alle tegenspoet bescherme.
Godt aen wie alle herten open zyn, ende alle wille spreekt, ende geen secreet
verborgen is; suyvert door de instortinge des H. Geests, de gedagten onser herten,
op dat wy u volkomentlyk beminnen, ende waerdiglyk loven mogen.
Geeft uwe Kerk, bidden wy, genadigen God, dat zy in den H. Geest vergadert
zynde, door geene vyantlyke aenvegtinge gestoort worde. Door Jesum Christum
onsen Heere, Amen.
. Heere verhoort mijn Gebedt.
Response. Ende laet mynen roep tot u komen.
vraag. Ende de zielen der Overledenen, moeten door de barmhertigheyt Gods,
rusten in vrede. Amen.

Het, Te Deum Laudamus:
Van den H. Ambrosius enden H. Augustinus.
U Godt loven wy: u, Heere, belyden wy.
U, eeuwigen Vader, eert alle 't Aertryk.
Alle Engelen, Hemelen, ende alle Magten,
Cherubynen ende Seraphynen roepen tot uwer
eeren met onversadelyker stemme:
Heylig, Heylig, Heylig, is de Heere der heyrscharen.
De Hemelen en Aerde zyn vol, van de Majesteyt uwer glorien.
Dat glorieuse Choor der Apostelen;

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

74
Dat loffelyk getal der Propheten;
Dat blinkende heyr der Martelaren looft u:
De H. Kerke over alle den omgang der Aerden; belyt u:
Den Vader van seer grooten mogentheyt.
Uwen eerwaerdigen, waeragtigen, ende eenige Soon:
Ende ook den Vertrooster, den Heyligen Geest.
Gy Christe zyt den Koning der glorie
Gy zyt des Vaders eeuwigen Sone.
Als gy om den Mensch te verlossen de Menscheyt
sou aennemen; soo en hebt gy des Magets
Lighaem niet geschroomt.
Gy, verwonnen hebbende de scherpigheyt des
doods: hebt den geloovigen geopent dat Ryk der Hemelen.
Gy sit ter regterhand Gods, in de glorie uwes Vaders.
Men gelooft dat gy zyt de toekomende Regter.
Daerom bidden wy u: komt uwe Dienaren te
hulpe, die gy met uwen dierbaren bloede verlost hebt.
Maekt dat sy lieden onder uw' Heyligen, met
de eeuwige glorie worden begaeft.
Heere maekt zalig u Volk: ende gebenedyt u erfdeel.
Ende regeertste: ende verheftse tot inder eeuwigheyt.
Van dage tot dage: gebenedyden wy u.
Ende loven uwen Naem inder eeuwigheyt der eeuwigheden.
Geweerdigt u Heere ons in desen dage sonder sonde te bewaren.
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Ontfermt u onser Heere: ontfermt u onser.
Laet over ons u barmhertigheyt geschieden, gelyk
wy in uw gehoopt hebben.
In u Heere heb ik gehoopt: ik en sal niet beschaemt
worden in der eeuwigheyt.

Korte opmerkinge over: Gloria Patri.
GLORIE ZY AEN DEN VADER: Die my door syne oppermagt naer syn beelt en gelykenis
geschapen heeft, als ik'er niet en was. En AEN DEN SONE; Die my door syne wysheyt,
en het vergieten van syn Bloet herstelt heeft, als ik verloren was. En AEN DEN H.
GEEST; Die my, door het H. Doopsel, ende andere gratien die syne barmhertigheyt
my gedaen heeft; van een kint van gramschap gebragt heeft onder het getal der
Regtveerdige. Dat men voor dese gaven, en voor elk van dese in het besonder, u eene
soo groote glorie geve, ô myne Godt: GELYK DESE WAS IN HET BEGINSEL, eer dat'er
iet geschapen was: en self een meerder, Nu, ten tyde van dit leven; En ALTYT, tot
het eynde des weerelts; EN INDER EEUWIGHEYT DER EEUWIGHEDEN, boven in den
Hemel; daer de Zalige noyt en sullen ophouden, nog vermoeyt nog versadigt worden,
in uw, ô Vader, ô Sone, ô H. Geest: sonder eynde lof te singen. Amen.
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IV. Capittel.
Verscheyde Pligten en besondere Oeffeninge des mensche tot Godt
synen Heere, ende ten aensien van Gods H. Volmaektheden: om sig
gedurig met Godt, te konne vereenigt en besig houden.
Het oogwit van een Christen Mensch die betragt met de daet te wesen, het geen syn
naem en H. roep mede brengt; ver-eyscht sonderling, dat hy syn hert door vierige
en korte versugtinge dikwils tot God opheffe; ende alsoo syne ziele gedurig aan den
Heere, gehegt houde. Ten desen eynde sullen wy hier voorstellen verscheyde
oeffeninge van Godvrugtige gesteltenisse ende begeerte tot God. Op dat door dese
middelen, de Godminnende Zielen, die de selve somtyds aendagtelyk overwogen
hebben; in die staet mogen geraken: dat sy niet alleen, vele ydele bekommeringe
ende onnutte verstroyinge uyt hun herte verbannen mogen; maer op dat ook in haer
herte, eenigsints gewortelt blyve dat geestelyk Zaad van heylige beweginge tot God:
om alsoo gestadig te genieten menigvuldige stoffe en voedsel, tot onderhoudinge van
eerbiedige gesteltenisse en heylig opklimminge tot God, ende te leven in een gedurige
vereeniginge met dat Opperste Goet.
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Oeffeninge van Suyvere Meyninge tot Godt.
Op dese of andere wyser.
Wie sal my geven, ô Heere, een opregt en suyver herte om uw alleen te soeken, uw
alleen te beminnen, sonder opsigt van myn eygen selven! Want, die uw besit ô Heere,
wat kan hem ontbreeken of hinderlyk wesen? Geeft dan, ô Heere, dat ik uw niet
enkelyk mag dienen om uwe weldaden te genieten, of kruycen en quellinge van dese
weereld af te keeren: maer dat ik u diene, om uw; die mynen God, myn Heere, ende
overvloedigen AL syt. Believe het uw, in dit leven my eenige soetigheyt te doen
smaken, ik sal uw bedanken als eenen Goeden Vader. Believe het uw, dese soetigheyt
wederom te onttrecken, en myn vertroostinge te mengelen met bitterheyt: doe my,
uwe Hand daer in erkennen en uw ook onderdanig en dankbaer wesen. Dit is het
voornemen van uwen Dienaer, ô God: dat ik bidde, u aengenaem mag wesen, ende
onverbreekelyk syn stand mag houden alle de dagen myns levens, en voornamentlyk
in de laetste ure van myn doot.
Men kan hier letten op dese woorden van den Apostel Paulus; 't Zy dat gy eet, 't
zy dat gy drinkt, 't zy dat gy iet anders doet; doet het al ter eeren Godts, 1. Cor. 10.
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Oeffeninge van Geloove.
O God die zyt de eeuwige en wesentlyke Waerheyt: ik aenbid u ende onderwerpe
ootmoedelyk myn verstand om u te geloven. Ik neeme aen al het gene dat gy ons
veropenbaert hebt, en door uwe H. Kerk, ons voorstelt om te gelooven. Ik wil in de
belydenisse van dat Geloove leven en sterven. Ik wensche, dat alle mensche u soo
mogen aenbidden, en in u gelooven; en ben bedroeft, dat dit soo niet geschiet. Dat
dan alle volkeren glorie geven aen uwen H. Naem, ô mynen Godt: dat alle volkeren
u gebenedyden, en de gansche aerde u aenbidde. Zyt indagtig, ô mynen Godt, dat
levendig en kloekmoedig Geloove, 't welk gy gegeven hebt aen soo vele HH.
Martelaren, die het selve voorgestaen hebben met het vergieten van hun bloet. Dat
die genade, de welke gy aen dese gedaen hebt, u bewege om ons verstant te verligten,
en ons herte te versterken. En, is 't dat onse krankheyt te groot is om te weder staen
die felle beproevingen, de gene dese vrome helden sy te boven gekomen: dat ten
minsten uyt insigt van alle de vreetheden, de welke sy onderstaen hebben om hun
Geloove; het myne ook noyt en mag waggelen door eenige quellingen, die my souden
konnen overkomen.
Men kan hier letten op de woorden van den Apost. Paul. Heb. 11. Sonder Geloove,
is't onmogelyk Godt te behagen.
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Oeffeninge van Betrouwen.
Oneyndelyke goetheyt, aen welke niet onmogelyk en is; gy hebt my geroepen, op
dat ik uw schepsel soude wesen, en deel soude hebben in uw eeuwige geluksaligheyt.
Ik belyde voor u, dat het niet en is: als door uwe gratie, dat ik hope tot dat groot geluk
te geraken. 'T is daer in self, dat ik myn vermaek en myn glorie neme; dat ik door
geen ding en kan gelukkig wesen, als door u. O Godt vol van genade, vergeeft my
al de sonden, die ik in geheel myn leven bedreven heb. Ik weet wel, dat dese ontallyk
zyn, maer gy zyt rijk in barmhertigheyt. 'T is van u ook, dat ik verwagte de kragt om
te overwinnen de bekoringen, die my ten tyde van myn leven sullen overkomen, en
de gratie om uw hemelsche aenschijn ten lesten te genieten. Gelukkig is hy, die op
u al syn hope bouwt. Al waer 't dat ik hemel en aerde, en alle schepselen sag tegen
my samen spannen: al waert dat ik my vonde voor de deure van de helle, ik soude
niet laten op u te hopen, en altyt te seggen: Ik heb op u gehoopt, ô Heere; en ik en
sal noyt beschaemt blyven.
Let op dese woorden van den Apostel: En werpt dan u betrouwen niet weg, het
gene groote vergeldinge des loons heeft. Hebr. 10.
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Oeffeninge van Liefde tot Godt ende syn Naesten.
Wat is'er minnelyk, als gy ô mynen Godt; en wie kan uwe oneyndelijke
volmaektheden wel begrypen! Ik verheuge my, als ik sie, dat al het gene wy van u
konnen seggen of peysen; oneyndelijk minder is, als uwe grootheyt. Och of ik u soo
seer mogt beminnen, als gy waerdig zijt! och of ik mogt geraken in die
op-getogentheyt van Liefde, de welke gehadt hebben, en nog tegenwoordig hebben,
alle uwe Heylige! gy gebiet my, dat ik u soude beminnen, ô mijnen Godt! wat sal ik
u seggen tot danksegginge over dit Gebodt? helpt my ô Heere, om al mijn wille te
stieren, en mijn gansch herte te verwecken om soo een aengenaem Gebodt te
volbrengen. Temt mijn herte; breekt mijnen wederspannige wille Gy weet mijne
verholen genegentheyt, die ik hebbe om sulke, of sulke dingen N.N. te beminnen.
Verandert mijne Liefde, op dat ik u alleen beminne. En, mits een deel van het Gebodt,
het welk gy ons geeft van u te beminnen; vereyscht: dat wy ook onsen Naesten
beminnen: maekt, ô Godt, dat ik desen beminne gelijk myn eygen selven om u. Ik
wil, ik begeere hem te beminnen: ik wensche, dat hy door uwe gratien u meer en
meer mag aengenaem worden. Ik neme ook voor my, van voortaen met een meerder
teerigheyt te beminnen N.N., van welke ik tot nu toe een heymelijken af-keer gehadt
hebbe.
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Vergeeft hun al hunne sonden, en verleent hun al het gene dat sy van noode hebben
tot hun Saligheyt. Indien gy goet vint my eenige weldaden af te nemen om hun dese
te geven, ik ben te vreden en ik bewillige dit uyt gansch mijn herte. Ik bid uw, Heere:
bemint gy self dese, die gy my gebiet, dat ik beminnen soude. Doet hun wel, die gy
my gebiet om wel te doen. Ik neme mijn vermaek in de Liefde, die gy hun bewijst:
en de deugden, met welke gy hun vereert, pramen my om u voor haer ook te bedanken.
Indien gy toelaet, dat my iemant beledigt: van desen stont, ô Godt, eer ik eenig
ongelijk geleden hebbe; bid ik u, van hem het selve te willen vergeven, en hem te
verleenen het eeuwig Leven. Ik wil my in alles schicken naer u, ô mijnen Godt: en
ik en wil niet, als het gene dat gy self wilt.
Overdenkt dese woorden: Gy sult den Heere uwen Godt beminnen uyt geheel uw
herte, en uwen Even-naesten gelijk u selven. Luc. 10.

Aenbiddinge Gods,
Ik belijde voor u, ô mijnen Godt, dat ik uw Schepsel ben, en het werk uwer handen.
Ik bekenne, dat ik heel en gansch van u ben, en afhange. Ik erkenne de volkomen
opper-magt, die gy over my hebt, gelijk over alle andere Schepselen. Ik aenbid u uyt
den gront van den niet, in welken ik my bevinde voor u: ik wil uw mijn geheel leven
lang gaan bewijsen
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den oppersten dienst, die my mogelijk sal wesen.
Ik sie met eenen vollen vrede van mijne Ziele en met een over groote blijtschap,
dat ik niets ben, niets kan, en dat my alles van u moet komen. En alwaer 't dat ik
aldus van u niet af en hinge; ik soude my vrywillig aen uw willen onderwerpen. Ik
wensche uyt geheel mijn herte, dat al uwe Schepselen hun by my voegen om
gesamentlijk te aenbidden uwe opperste Majesteyt. Eyndelijk ik wye my gansch toe
aen u, ô mijnen Godt, den welken een volkomen magt hebt over alle Schepselen. Ik
drage u nog besonderlijk op, alle mijne gedagten, mijne woorden, en mijne werken:
en ik vrage u alleen die gratie, dat uwen Aenbiddelijken wille volkomentlijk in my
mag volbracht worden.
Let op dese woorden: Gy sult den Heere uwen Godt Aenbidden, en hem alleen
dienen. Luc. 4.

Oeffening van Lof tot Godt.
Geeft my, ô mijnen Godt: dat ik in de droefheyt, die ik hebbe, dat ik soo luttel ben
om u te loven; het vermaek mag hebben van te letten op die Geluksalige Geesten,
die Inwoonders van den Hemel, die welke altijt besig zijn met uwen Lof. O geluckige
Schepselen looft den Heere, die u geschapen heeft. Ik neme mijn verheugen daer in,
als ik overdenke, dat gy dit doet sonder eenig ophouden, en
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dat, hoe meer gy hem looft, gy hem nog meerder loven wilt. Dog, ô Heere, hoedanig
die Geluksalige Geesten uw mogen loven: daer en is niemant, als gy alleen, die u
kan loven, gelijk gy verdient gepreesen te worden. Dit is mijne glorie ô mijnen Heere:
dat ik het geluk hebbe van toe te behooren aen eenen Godt, den welken soo groot en
verheven is; dat al het gene groot is in Hemel en in aerde, self niet genoegsaem en
is om zijne grootheyt waerdelijk te loven.
Men kan overdenken dese woorden: Looft den Heere gy alle Heydenen, verheft
hem gy alle Volkeren. Psalm 116.

Danksegginge tot Godt.
Ik moet belijde ô Heere, dat gy my menigvuldige weldaden gedaen hebt: ik weet ook
wel, dat ik u daer voor dankbaerheyt schuldig ben: maer hoe sal ik konnen volbrengen,
het gene dat ik belijde te weten. Ik en heb als nog oyt eenig goed gehad 't zy in ziele
of lichaem; of ik heb het, van u ontfangen. Dit is eene belijdenisse, die ik moet doen
met uwe Heylige, dog de welke ik niet kan doen sonder beschaemt te zijn, als ik
mijne ondankbaerheyt overdenke. Boven alle die gratien, de welke ik gemeyn hebbe
met andere Christenen: te weten dat ik van u geschapen ben; dat ik van u verlost en
geroepen ben: so hebt gy my nog besonderlijk gedaen sulke en sulke gratien N.N.
de welke voor my zijn tot overvloedige blijke, dat gy my be-
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mint: dog voor u zijn het tekenen van mijne kleyne Dankbaerheyt. Neemt dan ten
minsten aen, ô mijnen God, de droefheyt, die ik gevoele over mijne voorgaende
ondankbaerheden: en ontfangt mijn begeerte, van in het toekomende uw beter
erkentenisse te doen; met my selven en al het gene dat gy my gegeven hebt, aen u
geheel op te dragen.
Let op dese woorden van den Apostel Paulus; Dankt Godt in alles, 1. Thess. 5.

Op-offeringe van sig selven aen Godt.
Ik en behoore my selven niet toe, ô mijnen Godt: maar ik behoore u toe; niet alleen
om dat gy mijnen Schepper zijt, maer nog boven dien om soo vele andere redenen,
die ik niet en kan uyt-spreeken, nog genoeg bepeysen. Ik geve dan mijn selven
wederom aen u: ik drage my aen u op tot eene Brant-offerande. Ik doe een volkomen
Sacrificie van mijnen wille aen u: op dat ik niet anders wille als het gene dat gy wilt;
en uyt gantsch mijn herte gehoorsame aen uwe Geboden. Besit gy dan my, ô Heere,
mits ik u geheel toebehoore. Dat ik dog niet meer en kome in besittinge van mijn
eygen selven: nog my selven meer aen en sie, al of ik my selven toe behoorde. Dat
ik dog voorspoedelijk mijnen wille mag verliesen in den uwen, tot dat ik naer mijne
dood geheel in u verslonden worde.
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Bedenkt dese woorden: Offert aen Godt de Sacrificien der Heyligmakinge. Eccles.
7.

Onderwerpinge aen Godt.
Ik begeere niet, als uwen wille te volbrengen ô mijnen Godt. Schikt dan van my, en
van al 't gene dat my aengaet, gelijk gy het oordeelt meest te behooren tot uw eygen
eere. Uyt dat voornemen drage ik my aen u op, bereyt zijnde om uyt uwe handen te
aenvaerden al 't gene dat my over komt, 't zy dat het voordeelig is of nadeelig. Indien
het u gelieft, dat ik leve, ik aenvaerde het leven met vermaek; is 't dat het u gelieft,
dat ik sterve; ik ben te vreden. Indien gy my de gesontheyt geeft, ik sal se in dank
nemen, indien gy my gelieft siekten te laten over-komen; ik ben daer ook toe bereyt.
Wilt gy my rijkdommen geven, geeft-se my. Wilt gy, dat ik arm ben; îk wil het
ook. Is 't dat gy wilt, dat ik verheven worde tot eenige eere: ik en weygere het niet.
Indien het u gelieft, dat ik veragt worde; de veragtinge sal my aengenaem wesen. Is't
dat het u gelieft my eenigen troost te geve; ik sal desen aenvaerden. is't dat het u
gelieft, dat ik den selven derve; dat uwen wille geschiede. Indien gy goet vind, dat
ik van de menschen bemind worde; dat het soo zy. Is 't dat gy wilt, dat sy niet en
doen, als my haten; dat ik gehaet worde; u bidde ik voor mijne vyanden om de selve
te gebenedyde. Ik en wil geene oogen hebben, als om u te sien. Ik wil alleen hebben
ooren, om na u te luysteren
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mijne tonge alleen gebruyken om tot u, of van u te spreeken; mijn Hert om u te
beminnen, mijne memorie om uwe weldaden gedagtig te wesen; mijn verstant om
uw opperste Majesteyt te kennen; mijne Handen en Voeten om u te dienen; mijn
Lichaem ende leven om u de selve op te dragen tot een Sacrificie. Ik en wil niet, als
het gene dat gy wilt dat ik wille: uwen wille is mijn eenige begeerte. Dat het mijn
vermaek sy; als uwen wille ten allen tijde, op alle plaetsen, en in alle gelegentheden
volbragt word. Helpt gy my self daer in, ô mijnen Godt; en maekt self, dat uwen
heyligen wille in my volbragt worde.
Let op dese woorden: Werpt alle uwe bekommeringe op hem, mits hy voor u besorgt
is. 1. Pet. 5.

Verheuginge in den Heere.
Waer by komt het, ô mijnen Godt, dat ik in my niet gevoele eene heylige begeerte,
om my geduerig met u te bekommeren, en in u alleen al mijn vermaek te nemen! ik
sie niet dat 'er iets bestandig is, als gy alleen, en 't gene dat my tot u beweegt en trekt.
Eene van uwe getrouwe Dienaren heeft groote reden gehadt van te seggen: Mijnen
Godt is mijnen al. Gy zyt onsen Hemel soo in dese als in de toekomende weerelt: en
geen redelyk Schepsel en kan gelukkig wesen, als in u. Ik gevoele een groote walging
van dese weerelt, en van 't gene daer in geschiet. Ik heb pyne in te sien, te hooren,
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of te peysen het gene dat de weerelt aengaet. Ik aensie alles, ô Godt, vergeleken by
u, als eenen vuylen mesthoop en als eene seer besmettelyke sake. Ik wensche, dat ik
nergens en mag smaek in vinden, als in uwe soetigheyt; dat ik nergens en mag
vermaek in nemen, als in het gene dat u aengaet. Staet my daer in by, ô mynen Godt:
en maekt, dat ik geduerig meer en meer eenen schrik mag hebben van de weerelt,
om myn welvaren dies te meer te vinden in u.
Let op dese woorden: Neemt uw vermaek in den Heere, en hy sal u geven het gene
dat u herte begeert. Psal. 36.

Yver tot de Glorie Godts.
O mynen Godt, die de Zielen geschapen hebt, en voor dese be-yvert zyt, en u self
onder andere namen hebt doen geven den naem van Yveraer. Drukt eene diepe
droefheyt in myn herte, als ik sie, dat soo vele menschen u verlaten, om met soo
grooten iever te betragten de vergankelyke dingen van dese weerelt, dewelke soo
haest voor by gaen. Sy verlaten eenen Meester, die hun soude geluckig maken; om
hun vrywillig over te geven aen eenen wreeden Tyran, die hun in der eeuwigheyt sal
pynigen. Och of ik wat meer waer, als dat ik ben, en wat meer by u vermogte om
door myne ootmoedige Gebeden u te bewegen tot barmhertigheyt voor die menschen;
op dat wy al te samen souden mogen over een komen kom uwen
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Heyligen Naem in der eeuwigheyt te loven! Hebt medelyden ô Heere, met alle uwe
Schepselen. Trekt dese uyt de handen van dien onregtvaerdigen overweldiger; op
dat sy onder de heerschappye komen, van dien, aen welken sy geregtelyk toebehooren.
Denkt wat op dese woorden: Den iever van uw Huys heeft my verslonden; en de
versmaetheden, die sy u aen deden, zyn op my gevallen. Psal. 68.

Oeffeninge van Vreese Gods.
Gelukkig zynse al die u vreese ô mynen Godt, en die de vreese gebruyken als eenen
toom om hunne uytwendige en inwendige sinnen te wederhouden, op dat sy hun niet
en vervoeren tot de sonde! Gelukkig zyn die, de welke geduerig vervaert zyn van u,
af te wyken: die vreesen dat sy, handelende met de Schepselen, ongevoelig tot de
selve genegentheyt souden krygen; en aldus allengskens uytblusschen het vier van
uwen geest. O schrikkelyken Godt, wiens Majesteyt oneyndelyk is: Godt voor wie
de Engelen beven: Hoe vreese ik niet te regt, dat ik soo grooten heer soude gaen
vergrammen, ende alsoo gescheyde moete worden van u: gelyk het aen andere gebeurt
is, om dat sy niet wel in uw aenschijn gewandelt hebben! Daarom beve ik, mynen
God, als ik maer aandagtelyk denke, dat ik
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kan, in sonde vallen; en dat ik u, soo lang ik leve, kan vergrammen; te meer om dat
ik weete, hoe swak en krank ik ben, en dat ik niets vermag sonder u. Ik weet nogtans
ook, ô Heere: hoe seer my dese vreese dienstig en van noode is: daerom bidde ik
ernstelyk dat gy dese in my wilt bewaren, vermeerderen en dieper indrucken in myn
herte: roepende met uwen David: Doornagelt myn vleesch met uwe vreese: want ik
schrikke voor uwe oordeelen.
Met kan ook dese woorden overdenken: Salig zynse, die den Heere vreesen.

Aenbiddinge van Gods H. Wesen.
Spaert my, ô Eeuwigen ende Heyligen Godt, voor wie millioenen van Engelen
zidderen met eerbiedigheyt. Doet my soo aenstonds niet verdwynen, nog laet my
soo haest niet keeren tot mynen niet: die uwe H. MAJESTEYT soeken te aanbidden!
Ik belyde dat ik van stof en aerde ben: een kind van wynig dagen: het werk uwer
Handen. Laet my dog toe, en vergund aen uwen dienaer, dat ik, een kleyn zier en
stip onder uwe schepselen, u mag kennen, u mag loven ende aenbidden.
Gy zyt het, HEERE die van alle eeuwigheyt syt: wiens WESEN, is, TE SYN. Die 'er
was voor dat'er iets geschapen was. Die'er eeuwig blyven sal. Die van eeuwigheyt
tot eeuwigheyt zyt Heylig: Magtig, Wys, Goed, Heerlyk, Gelukzalig, ende Vol van
alle Vol-
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maaktheden. Waer toe selfs ons verstand te kort is, en niet bequaem om sulks na
behooren sig te verbeelden of te konne bedenken.
Gy zyt het, HEERE, die in alle uwe ontallyke H. Eygendomme soo volmaekt zyt;
dat Gy, aen geen de minste verandering, aengroeying of vermindering daer van,
onderworpen komt te syn. Die noyt kan worden in U Selven, min of meerder Heylig:
min of meerder Goed, Wys, Magtig; of andersints min of meer Volmaekt. Want Gy,
ô Heere, in een oneyndelyke volmaekten trap, ende op de volmaektste wyse; sonder
verdeelt, grooter, heyliger, en volmaekter te konne worden alles besit. Verre van
daer, dat op U iets kan passen, dat niet volkomen met alle deugd ende de Opperste
Volmaektheyt over-een-komt.
Gy zijt het, HEERE, die, schoon Gy van een onsigtbaeren natuere ende een
Onsigtbaeren Geest zyt: het Leeven in sig selven heeft, en de Bron van alle Leeven
is. Die alles weet, en siet: over-al tegenwoordig is, en ook sigtbaer te lesen is in alle
uwe werken. Dat dan alle lof en glorie zy aen den Aller-Hoogsten Heer! Dat'er noyt
een eynde volge op die eeuwigheyt, waar in wy hopen voor altyd in de diepste
oodmoedigheyt met alle Heyligen tot u te singen: Zegeninge, heerlykheyt, wysheyt,
danksegginge, eere, kragt en sterkheyt; zy onsen Godt in de eeuwigheden der
eeuwigheden, Amen.
Overweegt hier de woorden van Christus self, tot synen Hemelschen Vader: Dit
is
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het eeuwig leven: dat sy U kennen, den eenigen waeragtigen Godt en den genen die
gy gesonden hebt, JESUM CHRISTUM. Joan. 17.

Aenbiddinge van Gods Almogentheyt.
O Godt, uwe magt is eene volkomen magt. Sy doet al dat sy wilt: sy en is noyt
vermoeyt en verswakt. Sy heeft het al uyt den niet getrokken; waert dat sy wilde, en
sy soude, het al, even ligt wederom tot niet brengen. Daer en is niet, dat dese kan
wederstaen: het moet haer al gehoorsaem zyn, en voor haer buygen. O schrikkelyke
Almogentheyt: die men niet kan Aenbidden, als met eene eerbiedige stilswygentheyt
en eene heylige bevinge! Drukt ô mynen God, in het binnenste van myn herte een
heylige vreese voor uwe onbegrypelyke mogentheyt. Wie kan u beletten, ô mynen
Godt, van ons toe te schikken, het gene u belieft: En wie kan u seggen: waerom doet
gy dit alsoo? Doet my de gratie van u altyt voor myne oogen als te sien met eenen
Blixem in de hand, gereed om die op my te schieten, soo haest ik uw Geboden
overtrede. Ik ben versekert, dat ik alsoo niemant, meer sal vresen op de aerde; en
dat'er geen Schepsel sal wesen dat my van u sal konnen afscheyden. Want wat zyn
alle de Schepselen vergeleken by u, als eenen niet, en als eene enkele ydelheyt? wat
quaet konnen sy my doen, als dat gy hun toelaet? en als gy hun dit toelaet ô mynen
Godt, en is het niet tot myn goet en op
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dat ik daer door het eeuwig leven soude bekomen?
Overweegt dese woorden: Alles is mogelyk aen Godt. Matth. 19.

Aenbiddînge van Gods Wysheyt.
O Godt, die de Wysheyt self zyt: de welke alles begrypt, en niet en kan begrepen
worden. Oneyndelyk ligt, dat geene onwetentheyt en kan hebben: die alles weet, en
nergens in en kont bedrogen worden of dolen. Ik aenbid u ô mynen Godt, voor wie
het al tegenwoordig is, soo het gene dat in wesen is, als het gene dat nog niet en is.
Gy doorgront het al door uwe suyvere en scherpe Straelen: gy zyt in alle dingen
tegenwoordig: gy beschikt het al. En schoon dat gy van het een eynde tot het ander,
u over al uytstort, soo wort gy evenwel met geen ding vermengelt, of nergens van
besmet. Gy blijft altyt in uwe schoonheyt, in uwe suyverheyt, en in uwe opregtigheyt.
O wonderlyke Wysheyt! die begrypt de gansche eeuwigheyt; die besluyt alle
onbepaeltheyt; die zyt sonder beginsel of eynde, en gansch onveranderlyk. Ik verblyde
my, als ik in u sie die diepe Wysheyt, die welke u doet kennen en doorgronden alle
herten. Ik bidde u ootmoedig, ô mynen God, laet tot my vloeyen een kleyn Aderken
van dien woesten afgront: schiet in myn herte een kleyne Strael van die onuytputtelyke
Fonteyne des ligts; op dat ik volkomentlyk mag kennen de schoonheyt van de Deugt,
en de vuyligheyt van de sonde; om

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

93
d' eerste te omhelsen, en de andere te ontvlugten.
Men kan overdenken dese woorden: De Wysheyt is van Godt gekomen. Eccl. 15.

Aenbiddinge van Gods Goetheyt.
O Opperste goetheyt! ô wesentlyke goetheyt, ô goetheyt, uyt welke vloeyt al het
gene dat goet is in de Schepselen; ik aenbid u. Hoe weynig zijn'er, die u soeken! hoe
weynige zyn'er die u begeeren! hoe weynige zyn'er die u beminnen! elk Schepsel is
besig om eenige goetheyt of goet te soeken, dat hen besonder eygen is. En wat is
dog dat goet, dat ons so opwekt, tot sig trekt ende ons verlokt; als een geringe
schaduwe van uwe oneyndelyke ende onmetelyke goetheyt. Is 't dat een enkele
schaduwe sulke uytwerkselen heeft in onsen geest, en soo kragtige en geweldige
bewegingen maekt in de weerelt; wat en moest dan de Waerheyt self niet doen: trekt
my tot u, ô oneyndelyke goetheyt: trekt my kragtelyk tot u. O volheyt van goetheyt,
wat kan ik begeeren buyten u? ik versake alle andere dingen: ik wil my nergens mede
bekommeren, als met u alleen: ik en wil niet beminnen. als u, nog my ergens aen
vast hegten, als aen u alleen. Maekt dat ik u beminne met eene volkomen liefde.
Maekt u meester van myne gedagten en van myne liefde. Verandert my geheel in u;
op dat ik met u maer eenen geest mag wesen
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en dat ik voortaen niet meer leve voor my, maer alleen voor u.
Men kan hier overdenken dese woorden: Gy syt goed Heere, leert my uw
geregtigheden, volgens uwe goetheyt, kennen: Psalm 118.

Aenbiddinge van Gods Heyligheyt
Gy zyt Heylig, ô mynen Godt; gy zyt de oorspronkelyke Heyligheyt, en al de
Heyligheyt, die in uwe schepselen te vinden is, heeft geenen anderen oorspronk, als
uyt u. 't Is die Heyligheyt, de welke gy ons voor gestelt hebt om naer te volgen. Gy
gebied niet, dat wy uwe magt of Wysheyt soude naer volgen, maer uwe Heyligheyt.
Zyt Heylig, segt gy ons: want ik Heylig ben. Niet dat gy daer door verstaet ô mynen
Godt; dat onse heyligheyt moet gelyk wesen aen de uwe: gy zyt te vreden, al is 't dat
dese maer en is eene ligte schaduwe, en een seer onvolmaekt beelt, daer van. Ik werpe
my plat ter aerde om dese oneyndelyke heyligheyt die ik verwondere, te beminnen,
en uyt geheel myn herte te eere, en te aenbidden. Gelyk dese geheel de weerelt
geheyligt heeft door haer tegenwoordigheyt; dat ik dog ook de gansche weerelt houde
voor eenen Tempel, in welken ik u opdrage myne geringe erkentenisse! Maer heb
ik ook het geluk, mynen Heere, dat gy van myne Ziele, eenen Tempel gemaekt hebt:
die gy geheyligt en gewyt hebt, om voor u een woonplaets te
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wesen: 't is daer ô mynen Godt, 't is in dien Tempel, daer k u soeke te aenschouwen!
't Is daer dat ik eene diepe stilswygentheyt met u wil houden. 't Is daer, dat ik wil
vertoonen om my met u door myne gebeden te versoenen, en die reynigheyt en die
heyligheyt van myne ziele te verkrygen. Helpt my ô Heere om met eenen schroom
te vlugten alle onreynigheden en alle ongeregelde genegentheden des herten. Weert
verre van my al dat de heyligheyt van uwen Tempel souden konnen onteeren of
ontwyen: want ik belyde ô mynen Godt: dat, gelyk gy oneynlyk bemint de Heyligheyt;
gy alsoo ook de sonde, oneyndelyk haet.
Men kan overdenken dese woorden: Daer en is niemant die Heylig is, gelyk den
Heere. 1. Reg. 2.

Aenbiddinge van Gods Goedertierentheyt.
Gy zyt de goetheyt selve, ô mynen Godt! Dese heeft u beweegt om u selven mede
te deelen aen alle uwe schepselen, volgens dat ieder van dese, die kan bevatten. Gy
en had niets van node, Heere: gy waert genoeg voor u eygen selven, en ondertusschen
hebt, gy het al van niet geschapen. Gy hebt uw Schepselen uyt den niet getrokken:
gy hebt dese het wesen, het fatsoen, de schoonheyt, de genegentheyt tot het goet,
den afkeer van het quaet, en soo vele andere volmaektheden gegeven: niet, om dat
gy daer uyt eenig voor-
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deel voor u soud halen; maer enkelyk om dese gelukkig te maken, en deel te doen
hebben in uwe goederen volgens hun bekwaemheyt. Daerom en is'er niet een Schepsel,
dat niet als eene stomme stemme op heft, om u te loven. De Hemele verheffen uwe
glorie, en het Firmament verkondigt de werken uwer handen. Maer daer is niet, daer
uwe goetheyt meer in uytschynt, als in het gene dat gy voor den mensch gedaen hebt.
Gy hebt hem geschapen naer uw eygen beelt en gelykenis: gy hebt hem ingedrukt
de gelykenisse van uw wesen. Gy hebt hem gegeven een Verstant, eene Memorie,
en een Wille Gy hebt hem vervult met oneyndelyke goederen: gy beschermt hem
door uwe H. Engelen: gy hebt hem de gansche weerelt 't zyn'er voldoeninge gegeven.
Gy hebt hem de sienelyke goederen in handen gestelt, om hem door dese op te heffen,
en te geleyden tot andere onsienelyke goederen, die sonder gelykenisse veel
aensienelyker zyn. Ik aenbid u, ô mynen Godt, met eene uytterste blytschap; als ik
lette op soo eene overgroote goetheyt, die tot de nederigste dingen om die te verheffen
Gy hebt uw welbehagen: met uwe Rykdommen daer meest uyt te storten: daer gy
de ellenden siet. Het is my leet ô mynen Godt, dat ik uwe goedertierentheyt als nog
niet beter naergevolgt heb. Ik ben beschaemt dat ik tegen mynen Even-mensch
gebruyk soo stuere en spytige maniere van handelen. Ik en heb hem niet mede gedeelt
van myne uytwendige en inwendige goederen. Vergeet het my ô mynen Godt: doet
my de gratie van in het toeko-
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mende te vlieden die hardigheden en ongevoeligheden tot myn even-naesten. Geeft
my, dat ik goet, sagt, en gevoegsaem mag wesen met alle menschen, op dat ik dus
naervolge uwe goedertierentheyt en barmhertigheyt.
Let op dese woorden: Den Heere is goedertieren. Luc. 6.

Aenbiddinge van de Voorsienigheyt Gods.
'T is uwe voorsienigheyt ô mynen Godt, die het al bestiert van het hoogste van den
hemel, tot het diepste van de aerde, van den verhevensten geest, tot den verworpensten
worm. Daer en wort niet geboren, daer en sterft niet, daer en is niets, dat roert, of iet
doet, sonder uwe voorsienigheyt. Dese heeft alle dingen bedagt, soo begrepen,
verdeelt, en geschikt. 'T is door dese, dat het gene dat self geen reden en gebruykt;
nogtans al met een groote reden voortgaet, en met een goede order tot syn eynde
trekt. Daer en is niet als den mensch, buyten die ordentlykheyt: om dat hy een vryen
wil ontfangen hebbende, desen dikwils misbruykt om te gaen buyten de order van
uwe voorsienigheyt; en dingen betragt, die aen dese contrarie zyn. Dog met te
sondigen self, kan hy sig niet ontrecken van onder uwe voorsienigheyt: want hy met
te sondigen, komt te vallen in regtveerdige straffen, de welke gy geschikt hebt voor
de sondaren. Ellendigen mensch, als ik ben; die my soo dikwils heb
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willen ontrecken van onder uwe voorsienigheyt, om te leven naer myn sinnelykheyt.
Ik heb my willen ontrecken van onder uw' Vaderlyke hand, die my geleyde tot het
leven; en ik ben gevallen in duysent perykelen, en in duysent uytspoorigheden. Dese
hebben my doen sien, dat ik, met my te ontrekken van uwe voorsienigheyt; gevallen
ben onder uwe regtveerdigheyt: de welke om my te straffen over dat ik soo een soeten
ligt jok afgeworpen had; en toegelaten heeft, dat ik gevallen ben in de harde slavernye
der duyvelen; en dat ik, naer dat ik verlaten heb de goederen van den hemel, alsoo
verdient heb het vier der helle. O sottigheyt die moest beweent worden met bloedige
tranen! 'T is my dog nu wel begrypen, dat al het gene dat my overkomt, soo goet als
quaet; voortkomt van uwe voorsienigheyt: dat dit mynen troost zy in myne qualen;
myn betrouwen in de perijkelen, myn kragt in de bekoringen, myne verduldigheyt
in den tegenspoet, myne ruste in de beroerten, en mynen vrede in het verwagten van
de toekomende dingen. Geeft my, dat ik van my mag af weeren alle myne sorgvuldige
ongerustigheden: en dat ik nergens van tragte af te hange, als van uwe voorsienigheyt!
Dat dese my geleyde; my bestiere tot het eynde toe; volgens dat gy weet ô Heere,
voordeelig te wesen voor uw eeren en voor de Saligheyt van myne Ziele. Ik ben
bereyt en te vreden met de maniere, op welke dese my gelieft te bestieren, Voorspoed
of tegenspoed: eere of schande, overvloet of armoe-
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de, siekte of gesontheyt; zyn my allegader gelykelyk van dank: ik weygere die niet;
ik en verwerpse niet. Ik betrouwe vast en seker, dat al het gene dat uwe Goddelyke
voorsienigheyt sal verkosen hebben voor my; dat altyt ook het beste en het dienstigste
sal wesen.
Let op dese woorden: Gy weet het al ô Heere, voorleden en toekomende dingen.
Psal. 138.

Aenbiddinge van Gods Barmhertigheyt.
Geeft my ô Heere, dat ik niet ondankbaer mag wesen aen uwe barmhertigheyt; aen
de barmhertigheden, seg ik, die gy my van myne kintsheyt af, en self eer ik in de
weerelt was, gedaen hebt. Och of ik ten minsten in eeniger maniere koste vergelden
uwe oneyndelyke liefde! och of ik u soo geduerig kost bedanken, gelyk gy my
geduerig uwe barmhertigheyt bewyst! wat kan ik daer toe beter doen, ô mynen Godt,
als gebruyken de erkentenisse en de woorden van uwe Heylige? Gebenedyt myne
Ziele den Heere, en al dat binnen my is, synen Heyligen Naem. Gebenedyt den Heere,
ô myne Ziele, en wagt u van eenige syner weldaden te vergeten. Hy is't, die alle uwe
sonden vergeeft: hy is 't, die alle uwe krankheden geneest; hy is't die uw leven van
de doot verlost: hy is't, die u met goedertierentheyt en barmhertigheyt omringelt. Hy
is't, die uwe begeerten met syne goederen verzadigt, en u
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jeugdig maekt als eenen Arent. Dat alle uwe geestelyke Schepselen hun met my
voegen, om u te loven! Looft den Heere met my, gy Kragten en Overheden: Throonen
en Heerschappyen. Looft hem Cherubinen en Seraphinen. Gy Hemelen looft syne
Vaderlyke goetheyt. Looft hem Aerde en Zee: en dat alle schepselen synen H. Naem
loven in alle eeuwigheyt der eeuwigheden.
Let op dese woorden: De aerde is vol van de barmhertigheyt des Heeren, Psalm
32.

Aenbiddinge van Gods Regtvaerdigheyt.
Men moet uwe barmhertigheyt ô mynen Godt, niet af-scheyden van uwe
regtvaerdigheyt, terwylen de eene soo wel als de andere, oneyndelyk groot is. Gelyk
men niet en kan tellen alle de gratien, die uwe barmhertigheyt doet: soo kan men
ook niet optellen alle de straffen, die gy bereyt voor de sondaeren. Gy betoont in de
eene soo wel uwe Almogentheyt, als in de andere. Al is 't dat dit leven self eenen tyt
is van barmhertigheyt; en laet gy niet uwe regtveerdigheyt somwylen te betoonen
tegen de sondaeren, om dat een ieder u soude vreesen. En op dat die de welke niet
beweegt en worden door eene Vaderlyke goetheyt; ten minsten souden verschrikt
zyn door de straffigheyt van eenen Regter; den welken, gelyk hy geen goet en sal
ongeloont, ook geen quaet en sal ongestraft laten: want hy, de regtveerdigheyt
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self zynde, geen Persoonen sal aensien. Ik vinde een uyterste vermaek ô mynen Godt,
in dese regtvaerdigheyt te aenschouwen: maer doet my de genade; dat ik dese mag
voorkomen door een vrywillige penitentie: en dat ik, (terwylen het nog tyt is) mag
beroepen van den Regter-stoel van uwe regtvaerdigheyt, tot dien van uwe
barmhertigheyt; gelyk ik van nu doe, ô mynen Godt, op dat ik voor u niet en verschyne
gansch overlast zynde met sonden.
Overdenkt dese woorden: Wie kent het vermogen van uwe gramschap: wie sal
uwe verbolgentheyt, volgens dat gy te vreesen zyt, agterhalen? Psalm 89.

Aenbiddinge van Godt als ons Opperste Eynde ende Goet.
Gy zyt de eerste oorsake van alle de dingen ô mynen Godt; en gy zyt van gelyken
het laetste eynde: voornamentlyk ten opsigte van de redelyke Schepsele. Waerom ik
my onnalatelyk verpligt vinde, myn betrouwen niet te stellen op eenige aardsche
schepselen: als welke my soude beletten ende weerhouden van tot u te geraken, die
alleen myn laatste eynde syt ende opperste goet. Ik en moet dan niet soo seer ter
herten nemen, als om my geduerig met u te vereenigen, en myn oogen tot u te slaen,
u te beminnen, en in u alleen myn vermaek te nemen. Hier is myn opperste welvaeren
in gelegen: en ik verwerpe al het ander als een vuyligheyt, die men niet en kan
verdragen. Ik
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wil dan van daeg sulk een vast voornemen maken: en gelyk ik het door myn selven
niet en kan uytwerken, neme ik mynen toevlugt tot u ô mynen Godt. Gedenkt, Heere,
tot wat eynde dat gy my van alle eeuwigheyt geschikt hebt; op dat voor my niet te
vergeefs en zy, uwen heyligen raedt en begeerte. Verligt myne Ziele door het ligt
van uwen Geest. Dat desen my doet begrypen de ydelheyt van dese weerelt, en
ontdekken de perykelen, die daer verborgen zijn: Dat hy my ook de oogen open doet
om te sien de verholentheyt van de onbegrypelyke goederen, de welke gy my bereyt
hebt; om my voor goed te doen versake alle de ydele beuselingen van dese aerde.
Geeft my ô mynen Godt, dat ik altyd in myn verstant en in myn herte mag hebben
dat laeste Eynde. Dat ik het al mag veragten, om my geduerig, daer toe op te heffen.
Geeft dat myn verlange; myn gekerm, en myn sugten noyt en mogen ophouden, maer
dat sy geduerig opklimmen tot den Hemel. Dat ik ook noyt op en houde, myn eygen
selven te bestryden; tot dat ik gerake tot het eynde, dat my voorgestelt is, en tot dat
ik smaeke die onuytsprekelyke vreugde die alle uwe Heylige genieten na het bereyken
van hunnen loop.
Let op dese woorden: Ik ben het beginsel en het eynde; segt den Heere. Apocal.
1.
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Af God.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

103

Het tweede deel.
Van het eeren ende aenroepen der heyligen, ende
engelen Gods.
Eerste Capittel.
Samenspraek tusschen Jesus Christus en den Mensch, aengaende
de middelen, om de Heyligen wel te eeren.
1. Artikel.
Wat Lof de Heylige verdienen.
DEN MENSCH. O Heere der Heyrkragten, hoe lieffelyk zyn uwe Tabernakelen! myne
Ziele is begeerig, en beswykt van verlangen naer het Huys des Heeren. Als ik
overdenke dat oneyndelyk geluk, het welk uwe uytverkoorene genieten, die met u
nu aen Tafel sitten in uw Ryk; hoe sy versaet worden van de goederen van uw Huys
en van den stroom van uwe wellusten: so wort myne Zie-
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le bevangen met eenen dorst tot u, ô sterken en levenden Godt. Ach wanneer sal ik
eens tot u komen en verschynen voor uw aenschyn, Heere! het verdriet my hier te
leven in het midden van soo vele ellenden. Wie sal my vleugelen geven gelyk aen
de Duyve, op dat ik vliege, en niet op en houde. Want eenen dag in uw Huys, ô
mynen Godt, is beter als duysent. Eylaes myn Ballingschap is seer lang: ongeluckigen
Mensch, als ik ben, wie sal my verlossen van dit lighaem des doots ik versoeke
ontbonden te zyn en met u te wesen ô mynen Saligmaker. Hoe gelukkig zynse, die
in uw Huys woonen: sy sullen u in der eeuwigheyt der eeuwigheden loven.
CHRISTUS. Gy moet nog wat gedult hebben, ô Christelyke Ziele. En om soo verre
te komen, soo moet gy eerst den weg leeren kennen, door welken de Heylige, die
myne Vrienden zyn, tot die glorie geraekt zyn. Volgt hunne voetstappen naer, en
weygert den arbeyt en den stryt niet te onderstaen, die sy afgesien hebben; indien gy
deelagtig wilt zyn van hunnen loon. Niemant en sal gekroont worden, als die kloekelyk
sal gestreden hebben. en moesten de Heylige naer myn voorbeeld niet lyden, gelyk
sy gedaen hebben, om aldus tot de glorie te geraken? soo lang sy in het leven waren
rond-om in de ellenden van het Vleesch; soo oeffende sy verduldigheyt, en sy hadden
ook eene vierige begeerte om te mogen sterven. Sy waeren door myne Leeringe ende
voorbeeld onderwesen: dat het Ryk Gods gewelt lyd, en de geweldige dit innemen.
Want, mits de
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goederen, die ik bereyt gemaekt hebbe aen die, de welke my beminnen, oneyndelyk
zyn; soo moet men niet verwondert zyn, dat ikse aen niemant anders en geve, als aen
myne Vrienden die in de weerelt wel gearbeyt en vromelyk gestreden hebben.
Gy sult dese goederen ook verkrygen, indien gy in de onnoselheyt leeft, gelijk de
Heylige geleeft hebben, en in uw herte, trappen maekt om tot my op te klimmen:
terwijl gy zyt in dit dal der tranen; in dese plaetse, tot welke de boosheyt van uwen
eersten Vader en van u eygen self, u gebragt heeft. maer zyt niet bevreest; want ik
met u ben, om u te beschermen; ik sal voor u gaen, en ik sal de hooveerdige van dese
weerelt vernederen. Ik heb mijne Heylige by gestaen, en ik sal u ook niet verlaten:
ik sal u mynen zegen geven, op dat gy van d'eene deugt komt tot de andere: tot dat
gy, vereenigt sijnde met myne uytverkorene; den God der Goden aenschouwen moogt
in Sion, en versaet worden van den overvloet van myn Heylig Huys.
DEN MENSCH. Geluckig is dien, ô Heere, den welken gy onderwyst, en gy self
uwe Wet leert. Leert my dog uwen wille volbrengen: want ik soeke ook deel te hebben
met alle die u vreesen, en die uwe Geboden onderhouden.
CHRISTUS. Mynen wille is, dat gy u heyligt. Zyt Heylig, mits ik Heylig ben, uyt
wien alle de Heylige de Heyligheyt, die sy gehadt hebben, geput hebben. Ik soude
myn eygen selven aen u konnen voorstellen, als een
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volkomen modelle van alle deugt en volmaektheyt: want ik ben den Weg, de
Waerheyt, en het Leven. Ik ben de Deure. Indien iemant door my inkomt hy sal zalig
wesen. Dog het is voor u seer dienstig, dat gy uwen oogen slaet op myne uytverkorene;
die uwe Broeders zyn, en bekleet geweest hebben met een swak Vleesch, gelyk gy;
en die nogtans door den bystant van myne gratie de Weerelt, het Vleesch, en den
Duyvel kloekmoedig overwonnen hebben. Gy soud moge denken dat het niet wonder
is, dat myne werken syn geweest volkomen volmaekt en van eene besondere
verheventheyt; mits de volheyt van de Godtheyt in my lighamelyk woonde. Daarom
slaet u oogen ook op myne Heylige die alleen een krank Vleesch hadden, en nogtans
naer het Vleesch niet geleeft hebben: hoe dat sy hun leven in dese weerelt ten besten
gegeven hebben uyt eenen zaligen haet, den welken sy hadden tegen hun eygen
selven; op dat sy hun souden behouden tot het eeuwig leven. Zyt dan besorgt om
naerstig te hooren, te lesen, te overdenken, en u te verwonderen over de Levens en
de daden der Heylige. Looft hunne deugden, hun kloekmoedigheyt, verduldigheyt,
en kragt. Verheft hun Suyverheyt, onthoudentheyt, gehoorsaemheyt, armoede, en de
veragtinge, die sy gehadt hebben van dese weerelt. Hoe gy hunne Deugden hooger
verheft, hoe gy meer sult verheffen de mirakelen van myne goetheyt en van myne
magt. It 's dan, dat gy myne Vrienden, die met my regneren in de glorie, wilt eeren:
is 't dat gy eenigen dienst wilt doen aen eenige van myne Heylige, daer gy meest
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liefde toe hebt, en die gy verkoren hebt voor uwe Patronen: indien gy hun eenigen
aengenamen dienst wilt doen; Looft Godt, en bedankt hem, over dat hy van alle
eeuwigheyt dien heyligen verkoren heeft voor synen Vriend: dat hy hem heeft
voorgeschikt, geroepen, en regtveerdig gemaekt, en daer naer, hem gekroont met de
eeuwige glorie. Looft hem, dat hy hem soo vele Gratien en Deugden ingestort heeft;
soo vele gelegentheden gegeven heeft van deugt te doen; beschermt onder soo vele
bekoringen, listen, stricken, en perykelen van dit tegenwoordig leven; dat hy hem
gegeven heeft de gratie van volherdinge; gekroont met glorie en eere inden Hemel.
En ten laesten looft God dat hy u door haer exempel verwekt en vermaent om
vromelyk te stryden, en soo door uwen stryt, een gelyken loon te verkrygen.
Aldus en behoeft gy niet beschroomt te syn dat de eere die gy sult bewysen aen
myne heylige, iet te kort sal doen aen de myne. Gy en kont hunne Deugden niet
loven, sonder my self te loven, die den oorspronk ben van de deugt, en van de gratie
door welke de Deugt voortkomt. Want sy en hebben niet konnen doen sonder my.
Ik heb hun den wille gegeven en het volbrengen. Alsoo keert dan de glorie, die men
de heylige geeft, wederom tot my, als tot het eerste beginsel. Ik ben den stam of stok
vanden Wyngaert, en sy zyn de ranken: sy en souden van hun selven geene Vrugten
konnen voorbrengen, ten waer zy aen den stam gebleven hadden. Als ik nu dan den
loon geve van hunne goede werken, ik en beloone
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soo seer hunne goede werken niet, al myn eygen gaven.
Dit is eene Waerheyt, die sy selve opentlyk verkondigt hebben. Sy hebben opentlyk
beleden, dat sy niet en hadden: dat sy, van my, alles ontfangen hadden. En al is ' t
dat sy self al deden dat sy moesten, soo bekenden sy niet te min, dat sy onnutte
knegten waeren. Dus hadden sy geene bekoringe van ydele glorie; maer sy gaven al
de eere aen mynen H. Naem. Overlegt dit wel, en volgt se naer: en alsoo sult gy
waeragtelyk de Heylige eeren, en Godt in syne heyligen.
DEN MENSCH. Ik sie wel, Heere, dat uwe heylige by u zyn in groote waerde, en
dat hun heerschappye is seer bevestigt. Wie sal uwe Heylige konnen loven gelyk sy
verdienen! Haer grootheyt en luyster doet onse oogen schemeren. Sy blinken in
deugden voor u, gelyk den glansch van het Firmament, en de sterre in den Hemel.
Gy zyt waeragtelyk wonderlyk in uwe Heylige, ô mynen Godt. Ik bedanke en ik eere
uwe oneyndelyke goetheyt, om dat gy hun met soo veel eere en zegeninge van uwe
soetigheyt voorkomen hebt: en om dat gy eene Kroone van kostelyk Gesteente op
hun Hooft gestelt heb, en hun vervult met eer en glorie.

II. Artikel.
Hoe dat men de Heylige, behoort te aenroepen.
CHRISTUS. Het is ook een deel van de glorie van myne Heylige; dat gy hun aen-
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roept. op dat sy u, in uwe noot beschermen.
Het is waer, dat gy alle hulpe van my moet verwagten. Daer en is geen anderen
Naem, van welken men de Zaligheyt moet hopen, als van den mynen. Dog ik heb
evenwel uyt eygen beweginge, mijne Heylige die gunste gedaen, dat, als sy my uyt
gansch'er herte gedient hebben: ik veel ligter, en vaerdiger ben om gratie te doen aen
die, wiens saken sy aen my komen voor te doen. Want de zegenpralende Kerk is
door eenen vasten bant van liefde, vereenigt met de strydende. En het Artikel van
de Gemeynschap der heylige, daer gy belydenis van doet in het bewerp van uw
Geloove, 't welk gy dagelyks leest; betoont u, met wat een voordeel en profyt gy de
Heylige aenroept en eert, die ik selve soo vereert heb. Hoe dikwils heb ik myne
geesselen over het volk opgehouden? hoe dikwils heb ik vergeven aen gansche Ryken,
Provincien, en Steden; uyt insigt van myne Dienaren, de welke my aenriepen, en
myne gramschap door hunne Gebeden afkeerden? Is 't dat de Gebeden der
Regtveerdige sulk een kragt gehadt hebben, terwylen sy nog waeren in het Vleesch,
onderworpen aen soo vele ellenden en gebreken: wat vermogen en sullen dese niet
hebben, als sy, onbederfelyk geworden zynde, in myn Ryk leven als Heeren van myn
Hof? sekerlyk sullen sy soo veel te bereyder zyn om medogentheyt met u te hebben,
als, sy nader zyn aen de Fonteyne van barmhertigheyt, en beter kennisse hebben van
uwe ellenden en gebreeke. Dat geluckig Vaderland tot welke sy geraekt zyn, heeft
hun de liefde niet doen
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verliesen, maer vermeerderen. Sy zyn wel in de Have geraekt: maer sy sien u, in de
Zee nog vlotten, en by naer Schipbraek lyden. Dog soo haest als gy uwen toevlugt
tot hun neemt, keeren sy hun dadelyk tot my; op dat ik u de hulpe soude geven, die
gy van noode hebt: en het is ook niet redelyk dat ik hun soude in schande laten, en
iet te weygeren.
DEN MENSCH. Dit zyn soete en troostelyke woorden, ô mynen Saligmaker. Want
ik ben eenen grooten Sondaer, en ik hebbe soo seer hulpe van node, dat ik dikwils
niet en wete waer my te keeren; als ik, heel vuyl zynde van sonden, niet durve onder
uw oogen komen. Maer nu wil ik vrymoediger, schuylende onder de vleugelen van
u uytverkoorene, tot u komen: op dat ik door de gebeeden en verdiensten van die
aen u behagen; mag verkrygen, 't gene, de myne, niet vermogen. Och of ik deelagtig
waer met alle die u vreesen, en uwe Geboden onderhouden.

III. Artikel.
Hoe dat men de Heylige, behoort naer te volgen.
CHRISTUS. Maer weet, ô mensch, dat het vrugteloos is, de Heylige te eere en aen te
roepen; ten zy, dat men dese tragt naer te volgen. Het leven der Heylige is voor u,
en voor alle de Geloovige, een model, naer 't welke gy u moet schicken. Gelyk gy
allegader het selve eynde voor hebt: so moet gy ook allegader den
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selven weg houden. Is het mogelyk tot het leven uyt te komen, en te gaen door den
weg, onder die, de welke myn Naem en Wapen voeren; die gewoonelyk gekleet zyn
met purper en fyn Lijnwaet gelyk den rijken Vrek, en dagelyks goed cier maken: en
nogtans vermetelyk hun laten voorstaen, en sig beloven het selve eynde en geluk van
den arme Lazarus? Kan men wel eene meerdere verblintheyt vinden; als van die een
leven, leven soo goddeloos, als Balaam, en niet te min wenschen te sterven, de doot
der regtveerdige? hoe zyn sy soo onbeschaemt, dat sy van my iet durven vordere,
het gene dat sy niet verdient en hebben? hoe willen sy mayen het gene dat sy niet
gesaeyt en hebben? hoe durven sy hun vergelyken met myne getrouwe Werk lieden,
de welke den last van de hitte en van den dag gedragen hebben met te arbeyden in
mynen Wijngaert? konnen die, de welke met spelen en slaepen, eten en drinken, en
in alle soorten van wellusten hunnen tyt overbrengen, den loon van dese vragen? sy
dienen de weerelt: sy dienen het vleesch; en sy komen van my, hunnen loon vragen,
kan 'er wel iet onredelyker gevonden worden? 't is waer, dat mynen Vader my meester
gemaekt heeft, en gestelt om den loon te betalen, maer dit is alleen, om die te geven,
aen de Werk-lieden, die den selven verdient hebben. Voorseker dat de Mensch niet
en sal mayen, als het gene dat hy gezaeyt heeft. Die in sijn Vleesch zaeyt; en sal van
sijn Vleesch niet mayen, als bedorventheyt: en die in den geest zaeyt; sal
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van den geest, het eeuwig leven mayen.
Doet dan uwe oogen open, ô Mensch, om wat te letten op die getrouwe
Werk-lieden, in welke eene opregte volmaektheyt en Godsdienst heeft uytgeschenen.
Sy hebben my gedient in honger en dorst: in koude en naektheyt; in arbeyt en
vermoeytheden; in Waeken en Vasten; in Gebeden en Heylige overdenkingen; in
vervolgingen, en versmaetheden. Hoe sorgvuldig en vierig waren dese in hunne
geestelyke Oeffeningen! Sy waeren soo onvermoeyelyk in hun Gebedt: dat sy daer
van, noyt op en hielden. Hoe streng en waeren de onthoudentheden niet, met welke
sy hun lighaem temden; hoe en waekten sy niet, om hun te wapenen tegen al het
gewelt van de begeerlijkheyt? Overlegt die wel, slappen en ledigen mensch; en let,
hoe weynig, ja dat het by naer niet en is; al dat gy doet. Want wat is geheel uw leven,
vergeleken by die, met welke gy geern van my, soude gekroont worden.
DEN MENSCH. Myn aengesigt wort rood van schaemte, ô Heere, door dien, dat ik
soo ongelijk ben aen myne Broeders, en als eenen Vremdeling by de Kinderen van
myn Moeder de H. Kerk. Ach: hoe sal ik verschynen in de Vergaderinge van die
Regtveerdige, de welke geheel branden van liefde? sy werkten hier hun Saligheyt
met vreese en al bevende. Den eenen had een vreese voor alle syne werken; wetende,
dat gy niet en spaert de gene die sondigen. Den anderen handelde syn Lighaem
straffelyk, en hy bragt dit in bedwang, uyt vreese, dat, als hy aen de andere het
Evangelie soude
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verkondigt hebben; hy self nog mogt verloren gaen. Eenen anderen, niet tegenstaende
dat hy geheyligt was, van in het Lighaem syns Moeders, vertrok sig in 't diepste van
een Woestyne, om daer te beter syn onnoselheyt te konnen behouden. Hy was met
geene sagte klederen gekleet, maer hy dekte syn Lighaem met Kemels-hair; en hy
nam geen ander voetsel, als wilden Honig en Sprinkhanen. De andere dienden u, hun
leven lang met Vasten en Bidden. Al hunne begeerten en vermaek, waeren de Wet
des Heeren. Hun voornaemste genegentheyt, en al hun versoek was, van Godt, of
met Godt, te spreke. O wat een vierigheyt hadde dese! met wat eenen iever waeren
sy onsteken, om Gode te dienen! ô mynen Heere, hoe wonderlyk zyt gy geweest in
uwe Heylige!
CHRISTUS. Ten is niet sonder reden swacken en kranken Mensch, dat gy verwondert
zyt over de groote uytwerkselen van myne kragt, en, dat gy soo pryst de kloekmoedige
stryden van myne Heylige. Maer hun glorie is voor u een schande: want sy waren
soo wel broos en onderworpen aen de selve quaelen; en ook sterfelyk, als gy. Hun
sterkte en was van geen steen, nog hun vleesch en was niet van Kooper. Sy zyn uyt
slyk gemaekt, en omringelt geweest, met de selve krankheden, gelyk gy. Sy hebben
in hun eygen selven en in hunne litmaten gevoelt dien wet des vleesch, die stryt tegen
de wet des geests. De weerelt heeft hun, schrickelyk vervolgt: en den Duyvel en was
hun niet genadiger, als u. Hy bestormde in tegendeel dese nog veel meer. Let eens
ondertusschen met

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

114
wat eene kloekmoedigheyt sy desen stryt uyt gestaen hebben. Hoe praemde hun
myne liefde: sy en gaven hun Lighaem geene ruste. Den slaep vloog hun uyt de
oogen. Sy werkten met angst en vreese hun Saligheyt: sy hielden hun in myne
tegenwoordigheyt met eene oplettentheyt vol van eerbiedige schrik; en dagten, om
my alleen te behagen Aldus geraekten sy van d'een in d'ander deugt, en hun liefde
groeyde geduerig gelyk een opkomende ligt, 't welk vermeerdert tot den vollen dag.
Sy zyn gekomen door eene lange verdruckinge: sy hebben veragtingen en tormenten
uytgestaen, ketenen en gevangenissen. Sy syn gesteenigt geweest doorsaegt, door
alle middelen gepynigt, door het swaert gesneuvelt. Sy Doolden langs alle kanten,
gekleet in Schaeps en Geyte-vellen: sy waren van een ieder verlaten, gequollen, en
vervolgt. De eeuwige glorie des Hemels dagt hun wel soo veel waerdig te zyn; en
de ruste, die sy hoopten en verwagteden; moedigde hun aen om die harde stryden
uyt te staen. Hoe pas dog hier by, dat om een gelyke prijs te winne; een Gebet, dat
wat lang duert, een weynig Vasten, eenige ligte verstervingen, u soo onverdragelyk
voorkomen?
Vraegt nu eens mijn Apostel Paulus, of het hem leet is den arbeyt, die hy voor my
onderstaen heeft: of het hem berouwt heeft dat hy zyn Lighaem gekastyt heeft, en
in slavernye gebragt; dat hy soo dikwils is gegeeselt geweest; soo dikwils scherpelyk
gewont; soo vele smerten en perykelen onderstaen heeft te water en te lande: dat hy
meer gearbeyt heeft,
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als de andere, dat hy door myne schickinge verdragen heeft dien moeyelyken vyant,
ik segge, den prickel des vleeschs daer hy sulk een gevoelen van hadde? Verre van
daer; van doen af glorieerde hy sig in syn krankheden; en door hope vande
toekomende goederen, veragte hy de tegenwoordige qualen. Hy wist, dat het lyden
van dese weerelt niet mogt vergeleken worden met de Hemelsche glorie; mits dat
een ligte quellinge die maer een stont duert, in ons uytwerkt een eeuwig gewigt van
glorie. Daerom en kost nog honger nog naektheyt, nog doot, nog eenig Schepsel hem
afscheyden van myn liefde; nog hem beletten om vromelyk te stryden, syn Geloof
getrouwelyk te bewaren, synen loop te volbrengen, en soo te verwagten de Kroone
van regtveerdigheyt, de welke ik voor hem bereyt maekte.
Vraegt van den H. Laurentius mijnen getrouw getuyge, of het hem nu berouwen
is; dat hy sijn lichaem een luttel tijts heeft laten braden met een kleyn en langsaem
vier. Het is nu meer als duysent Jaren, dat hy geniet eene onwaerdelijke glorie, die
hy bekomen heeft met eenen dag en eenen nagt te lijden: en hoe vele duysende en
duysende Jaren en sal hy die glorie niet blijven genieten? Slaet uwe oogen op de
Heylige; en overdenkt; dat geen van dese geloont is, dan naer dat hy, kloekelijk
gestreden hadde. Sy hebben met droefheyt gezaeyt, en met vreugde gemaeyt. Sy
hebben een luttel tijts gearbeyt, en daer naer, eene groote ruste gevonden. Sy hebben
gegaen door het Vier en het Swaert; en daer naer gevonden een ververschinge. Ik
heb self
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alle de tranen af-gedroogt van hunne oogen: en daer sal voor haer geenen rouw, nog
droefheyt nog geschrey meer wesen; want de eerste tijden zijn voor by. Is 't dat sy
my dan ge-eert hebben in hun lichaem: is 't dat sy aldus gedronken hebben den Kelk
der Saligheyt: wat sult gy den Heere wederom geven voor die gratie, die hy u gedaen
heeft? Ik heb u immers mijn selve beelt in gedrukt: ik heb u met het selve Bloet af
gekogt: ik heb u geroepen tot het selve Erfdeel; tot dat eeuwig en onbederfelijk
Erfdeel, dat ik voor u weg geleyt hebbe in den hemel. Waerom en kont gy mynen
kelk niet drinken gelyk sy? soud gy benevens hun wel willen deel hebben in myn
Ryk, met hun gekroont worden, en den buyt deelen met die, met welke gy niet en
wilt stryden?
DEN MENSCH. Ik gevoele, dat ik ellendigen Mensch verre ben van uw Heilige: ik
verlange nogtans, en ik versugte tot hun. Hunnen stryt verwekt my: den loon, die sy
ontfangen hebben, moedigt my aen: hunne exempelen trecken my. Ik gevoele, dat
ik den wille hebbe, maer ik en bevinde nog de middelen niet, om desen uyt te werken
Zyt dog indagtig ô Heere, wat dat ik ben. En is myn leven niet gelyk eenen wint, die
voor by gaet? wat kan ik door myn eygen selven, tenzy dat gy uwe genadige hant
uytsteekt tot het werk uwer handen? gy zyt te Kragt en de Kroone van alle Heylige.
Het is door uwe medewerken, dat uwe Vrienden alle die wondere dingen bedreven
hebben. Voorkomt my met uwe gratie, gelyk gy hun voorkomen hebt, en gaet voort
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met my te helpen. Ik kan alles door u, als gy my ondersteunt met uwe kragt. Geleyt
my in den engen weg van uwe Geboden die uwe Heylige met sulk eene vierigheyt
geloopen hebben, want gy hun herte sterkte: op dat ik, hun voetstappen naervolgende,
tot u geraken mag, u love met al uwe Heylige, en voor al eeuwigheyt aen u vast,
gehegt blyve.
CHRISTUS. Hebt betrouwen, ô Mensch. Ik heb self myne Heylige in dien sterken
stryt gebragt, op dat sy souden winnen, en leeren; dat de verduldigheyt alles overwint.
Dog gy en wort nu soo straf niet gehandelt. Nog denkt niet, dat het nootsakelyk is,
dat den tyt van de vervolginge weder keere. Die Godtvrugtelyk leven, en sal geen
vervolginge ontbreeken. Beproeft u, en oordeelt uyt de kleyne stryden, hoe kloek
dat gy zyt om grooter uyt te staen. Siet hoe myne Apostelen alles verlaten hebben
om my naer te volgen; verlaet gy ten minsten de liefde die gy hebt tot uwe goederen.
Is 't dat gy goederen hebt in overvloet, en stelt uw herte op dese niet. De Marteleren
hebben niet eens geschroomt, hun Bloet te vergieten: sy storven met vermaek voor
de eere van mynen Naem. Ik en seg u nog niet: sterft; geeft uw leven ten besten;
overwint de Tyrannen; vergiet uw bloet voor my. Ik vergenoege my met u te seggen:
Versterft uwe leden, die gy op de aerde hebt. Bedwingt de lusten van het Vleesch.
Versaekt u selven. Zyt verduldig, sagt, en ootmoedig. En vergelt geen quaet voor
quaet. Stelt een wagt aen uwen mond, en een hage rond-om uwe ooren. Keert
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uwe oogen af, op dat sy geene ydelheyt en sien. Versoent u met uwen Broeder. Geeft
een deel van uw Brood, aen die honger heeft. Is'er in dese en in diergelyke dingen
iet dat lastig is? Verdraegt ten minsten eenige versmadinge: verdraegt een kleyn
ongelijk. Gy en hebt nog niet wederstaen tot den bloede, gelijk soo eene menigte van
Martelaren gedaen hebben. Siet jonge, en teere Maegde gaen boven haer geslagt en
jaren: Sy vertrappen de weerelt, het vleesch, en den Duyvel onder de voeten: sy zyn
ook meester over de Tyrannen, en sy vliegen tot den Standaert van het Kruys. En
sult gy nog u lighaem alleen niet konnen bedwingen, en in slavernye brengen? En
hoopt gy met gemackelijk te leven, en uwen Ezel, dat is uw lighaem, leckerlyk te
voeden: door soo een sagten en ruymen weg, regt in den Hemel te geraken? Ey dog:
dat en is den weg van de Heylige niet. Word dan wacker, die slaept; en ik sal u
verligten. Myn hant en is niet gekort. Ik, die alle myne heylige bygestaen hebt; en
sal u niet te kort blijven, is 't dat gy u selven niet te kort en doet. Looft hun dan met
een vierigheyt: aenroept hun dikwils: volgtse met sorgvuldigheyt naer. Gelijk ik den
loon geweest hebbe van de Heylige, soo sal ik ook den uwen zyn: eenen loon, seg
ik, die oneyndelijk groot is.
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II. Capittel.
Van het Eeren der H.H. Engelen.
Van den dienst ende eerbiedigheyt tot de H.H. Engelen, ende
voornamentlyk tot onsen H. Engelen-Bewaerder.
Het is redelyk en billyk dat men eene besondere eere bewijst aen de H.H. Engelen.
Dit vereyschen van ons de waerdigheyt van haer nature; de liefde, die sy ons dragen;
en de weldaden, die sy ons bewysen Het zyn seer edele schepselen; van eene
substantie, die gansch geestelyk is: sy maken het Hof Gods in den Hemel, wiens
gunstelingen sy zyn; en sy aenschouwen geduerig, het aengesigt van den Hemelschen
Vader. Dit groot geluk nogtans dat sy genieten, belet haer niet, om sig te besteeden
tot Godvrugtige dienstbaerheyt. Al is 't dat sy in den Hemel woonen, sy veragten de
aerde niet. En zyn 't immers geene dienende geesten, die uytgesonden worden tot de
zaligheyt vande gene die de zaligheyt be-erven sullen? Sy beminnen hunde
Mede-borgers, segt Augustinus, met welke wy verwagten, dat hun ydele plaetsen
eens sullen vervult worde. Sy besteden hun met sorge en wackerheyt om ons
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by te staen; en sy voorsien ons ten allen tyden, en op alle plaetsen in onse
nootwendigheden. Wy en versetten niet eenen voet; of sy komen met ons in: en sy
gaen met ons uyt. Sy letten met aendagtigheyt of wy de Godvrugtigheyt en de
gevoegsaemheyt, onderhouden in alle dingen, terwylen wy hier leven in 't midden
van eene bedorvene en kromme natie.
Sy helpen ons in onse werken: sy bewaren ons als wy slaepen: sy wackeren ons
aen, als wy stryden: sy stellen ons de kroone op het hooft, als wy de victorie bekomen
hebben. Sy zijn met ons blyde, als wy blijde zyn: Elke reyse, als wy iets goets doen,
verheugen sig de Engelen, en de duyvelen zyn bedroeft: en in tegendeel als wy quaet
doen, zyn wy de oorsake, dat de duyvelen hun vermaek nemen, en dat de Engelen
sig alsdan bedroeven.
Dog voor al moeten wy eene besondere devotie hebben tot onsen H.
Engel-Bewaerder, aen den welken Godt den last gegeven heeft, van ons te bewaren
in alle onse wegen, Hoe moeten wy niet aen Godt betoonen eene diepe erkentenisse
over dat hy in 't midden van soo vele perykelen, die ons in dit leven van alle kanten
omringelen; de goetheit gehad heeft, van aen ieder van ons te geven een soo getrouwe
en kragtige bescherminge, tegen de listen van den quaden geest!
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Den aengenaemsten dienst, die wy hun konnen bewysen, ende ons ook het voordeeligst
en is, dat wy haer geduerig voor onse oogen hebben, en over al eere bewysen. In
wat plaetse dat gy syt, in wat hoek dat gy u vint; segt den H. Bernardus; eert altyt
uwen H. Engel. Soude iemand soo stout zyn van te derven doen in syn
tegenwoordigheyt het gene dat hy niet en sou durven doen in de myne; die nogtans
maer een mensch ben?
Het is ook een lesse der Wyse: Dat, met sig alleen te verbeelden, in de
tegenwoordigheyt te wesen van een aensienelyk man; men veele quade begeerten
kan sluyten. Een Heydensche Schryver gaf eertijds dese raad. Stelt u altijt voor oogen,
seyde hy: een deugdelijk Persoon. Op dat gy soo geduerig hem voor oogen hebbende,
niet doen sou, als dat hem behagen mag. Veel quaet soude agter blijven: was er
alleen een mensch tot getuygen by. O wat is die geluckig die sulks niet alleen oeffent
in sijne werken, maer ook om sijne gedagten in toom te houden.
Ik drage u hier op, ô Christen Mensch, om altijd u selven voor te stellen, niet eenen
mensch: maer, die u van God toegeschikt is, uwen H. Engel Bewaerder. Aenroept
Hem dikwils op den dag. Weest Hem indagtig, soo dikwils gy in gevaer of bekoringe
syt. Smeeke Hem, dat hy u getrouwelijk bewaere; alle
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uwe voetstappen geleyde: uw doen zegene: schadelijke occasie verdryve; ende alle
listen en lagen van uwe vyande afwende.
Dit is de praktijk en de gewoonte geweest van vele godvrugtige mannen. Sy waren
ook, niet alleen besorgt, om hun eygen Engel-Bewaerders aen te roepen, wanneer
sy besig waren, 't sy om vree in rijke of lande of iets ander tot de saligheyt van hun
naesten, te versorgen. Alsdan keerden sy sig ook met yver, en smeekte die Engelen
in het besonder, die gestelt zijn over Koningrijke, Landen, Steden, ofte over hunne
andere evenaesten. Een voorbeeld hier van, om geen andere by te brengen, is geweest
den H. Franciscus Xaverius; die ook met uytnemendheyt sijn besondere devotie had
tot den H. Aerts-Engel Michaël. Volgd dit naer: en gy sult bevinden het kragtige,
schoon verborge bystand, dit u sal wesen, om uwe dingen wel te doen, ende vele
gevaren te vermyden.
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Litanie.
Tot de HH. Engelen, getrocken uyt de H. Schriftuer.
Heere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heere ontfermt u onser.
Godt Hemelschen Vader; Ontfermt u onser.
Godt Sone, Verlosser des weerelts; Ontfermt
u onser.
Godt Heyligen Geest; Ontfermt u onser.
H. Drievuldigheyt eenen Godt; Ontfermt u onser
H. MICHAEL, Bidt voor ons.
Prins van het Hemelsch-Leger. ''
Die den grooten stryt uyt gestaen hebt in ''
den Hemel tegen den Draek. ''
Die den Draek met haere afgevallene ''
Engelen, uyt den Hemel gestooten hebt, ''
Die, volgens den Brief van den H. Apostel ''
Judas, met den Duyvel, in seker geschil ''
geweest syt aengaende het lichaem van Moyses,

''

H. GABRIEL, ''
Die aen Daniel hebt kenbaer gemaekt de ''
Goddelijke veropenbaringe. ''
Die met Azarias en sijne mede-gesellen, nederdalende
in den Oven, het Vier belet hebt te branden. ''

''

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

124
Die aen Zacharias voorseyt hebt de geboorte Bidt voor ons.
en de toekomende bedieninge ''
van sijnen Soon. ''
Die van Godt gesonden zyt naer Nazareth, ''
om de Menschwordinge van het ''
Woort te verkondigen, ''
H. RAPHAEL,
Eenen van de seven Geesten, die geduerig ''
staen voor den Heere. ''
Die soo getrouwelijk, den jongen Tobias in ''
sijnen weg geleyt hebt, ''
Die den quaden geest, van Sara verjaegt hebt ''
Die den ouden Tobias het gesigt wederom gegeven hebt, ''
Geluksaligen Cherubyn die de lippen van ''
Isaias met een brandende kool gesuyvert hebt. ''
Geluksaligen Cherubyn, die gestelt zyt om ''
den weg te bewaeren, die geleyde naer ''
den Boom des Levens. ''
Suyvere Geesten die regt staet by den throon ''
van de Majesteyt Godts. ''
Die geduerig voor Godt singe dien Heyligen ''
Lof-sang: Heylig, Heylig, Heylig. ''
Die, Abraham ontfangen heeft voor Pelgrims, ''
en scheent Vremdelingen te wesen, ''
Die het Volk van Sodoma geslagen hebt met verblintheyt, ''
Die Lot met de syne getrocken hebt uyt Sodoma, ''
en uyt het midden der goddeloose, ''
Die, als gy bemerkte de gehoorsaemheyt ''
van Abraham, hem belet hebt sijnen ''
eenigen Sone op te dragen. ''
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Die scheen af en op te gaen, op de Ladder van Jacob, Bidt voor ons.
Die worstelende tegen Jacob, hem geslagen hebt in syn dye, ''
Die den H. Man Jacob verlost hebt van alle syne qualen, ''
Dîe de Huysen van de Israëliten syt voor by
''
gegaen, en geslagen hebt de eerst geborene der Egyptenaren. ''
Die het Volk van Israël geleyt hebt dwars ''
door de roode Zee. en door de Woestyne, ''
om het selve te brengen in't Landt van Belofte, ''
Die aen Moyses, de Wet Godts gegeven hebt, ''
Die u gestelt hebt tegen Balaam, als hy, op ''
sijne Eselinne sittende, het Volk Godts ''
meynde te gaen vervloeken. ''
O Prince van het Leger Godts, die gesonden ''
syt om Josue ter hulpe te komen. ''
Die om de sonde van David, met de Pest ''
geslagen hebt 70 duysent manne van zijn Volk, ''
Die aen Daniël. de spyse besorgt hebt, als hy ''
was in den Kuyl der Leeuwen, ''
Die op eenen nagt gedoot hebt over de ''
185 duysent Mannen van het Leger van die van Assirien, ''
Die Heliodorus swaerlijk gestraft hebt, als ''
hy wilde roven de Schatten van den Tempel, ''
Die Joseph gerust gestelt hebt, en vermaent, ''
dat hy MARIA zijne Huysvrouwe by hem soude houden, ''
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Die aen de Herders de Geboorte van JESUS Bidt voor ons.
CHRISTUS verkondigt hebt, ''
Die, u verheugende in de Geboorte van den ''
Sone Godts, gesongen hebt: Glorie aen ''
Godt, den Vrede aen de aerde, en den ''
Goeden Wille aen de menschen, ''
Die Joseph gewaerschouwt hebt, dat hy ''
met het Kind JESU en syn Moeder, soude ''
vlugten naer Egypten, ''
Die JESUS CHRISTUS in de Woestyne gedient ''
hebt, naer dat hy den Duyvel overwonnen had, ''
Die JESUS CHRISTUS versterkt hebt, als hy ''
was in zynen doot-stryt, ''
Die den Steen, den welken was op het ''
Graf van JESUS CHRISTUS, afgewentelt hebt, ''
Die met witte kleederen sittende aen het ''
Graf van JESUS CHRISTUS, sijne Verryssenisse ''
aen de Vrouwen verkondigt hebt, ''
Die u vertoont hebt aen de Apostelen, als ''
JESUS CHRISTUS ten Hemel opklom. ''
Die de Apostelen uyt den Kerker geleyt ''
hebbende, de selve gebragt hebt in't midden ''
van den Tempel, ''
Die den H. Petrus mirakuleûs verlost hebt ''
uyt de handen van Herodes, ''
Die Herodes met de doot geslagen hebt, als ''
hy naer de Goddelijke eere stond. ''
Die Lazarus gedragen hebt in den saligen ''
schoot van Abraham, ''
Die van Godt den last ontfangen hebt, om ''
de menschen te besorgen, en te bewaren. ''
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Die sonder ophouden aenschouwt het aensigt Bidt voor ons.
van Godt in den Hemel, ''
Die u verheugt over eenen Sondaer, die ''
boetvaerdigheyt doet, ''
Die Geesten zyt, de welke Godt sent ten ''
dienste van de gene die het Erfdeel der Saligheyt bekomen. ''
Die Dienaren Godts syt, de welke sonder ''
op-houden sijnen wille volbrengt, ''
Die Cornelius den hondersten man, besorgt ''
hebt den middel van Saligheyt door den ''
mond van den H. Petrus, ''
Die voor den Heere opdraegt de Gebeden ''
van de gene die bidden, ''
Die met JESUS CHRISTUS sult komen, ''
als hy sal verschynen in sijne glorie, en in ''
sijn Majesteyt, om de weerelt te oorlen, ''
Die door het geklank der Trompetten alle ''
menschen sult dagen voor den schrickelijken ''
Regter-stoel van JESUS CHRISTUS. ''
Die in het eynde der eeuwen alle de Uytverkorene ''
sult by een vergaderen, ''
Die uyt het Huys van JESUS CHRISTUS sult ''
weg-nemen alle ver-ergernissen, ''
Die de quade sult af-scheyden vande goede, ''
Alle heylige Ordens der Geluksalige Geesten. ''
Van alle perykelen; Verlost ons Heere door uwe Heylige Engelen.
Van de listen des Duyvels; Verlost ons Heere door uwe Heylige Engelen.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

128
Van Pest, Oorlog, en Hongersnoot; Verlost ons Heere door uwe Heylige Engelen.
Van eene haestige en onvoorsienige doot; Verlost ons Heere door uwe Heylige Engelen.
Wy Sondaren: Wy bidden u, hoort ons.
Door uwe H.H. Engelen; ''
Dat gy onse sonden wilt vergeven; ''
Dat gy uwe Kerk wilt bestieren en bewaren; ''
Dat gy aen alle Christelijke Princen den Vrede gelieft te geven;
Dat gy aen alle overledene Geloovige, de ''
eeuwige ruste gelieft te geven; ''
Lam Godts &c. Onse Vader, &c. &c.

''

Lofsang der HH. Engelen, getrocken uyt verscheyde Psalmen.
Looft den Heere gy die in de Hemelen zyt:
looft hem in de hoogste plaetsen.
Looft hem gy alle syne Engelen: looft hem, gy
alle sijne Heyrscharen.
Alle Engelen des Heeren gebenedyt den Heere:
gy die sterk zyt in magt, die zijn Woort volbrengt,
en hoort de stemme van sijn Geboden.
Alle de Krachten des Heeren gebenedyt den
Heere: zijne dienaren, die zijnen wille volbrengt.
Looft mijne Ziele, den Heere: en wilt noyt
vergeten de weldaden, die hy u gedaen heeft.
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Hy is't, die u leven van de doot verlost: hy
is't die u met goedertierentheyt en bermhertigheyt omringelt.
Want hy heeft sijne Engelen over u last gegeven;
om u te bewaren in alle uwe wegen.
Sy sullen u op hunne handen dragen; op dat
gy uwen voet niet en moogt stooten aen een steen.
Op den Adder en Basilicus sult gy wandelen:
Leeuw en Draek sult gy met de voeten treden.
Den Engel des Heeren sal sig stellen rondom
de gene, die hem vreesen: en hy salze verlossen.
Glorie sy den Vader &c.
. Ik sal u, lof singen voor de Engelen, ô mynen Godt.
A. Ik sal mijn Aenbiddinge doen in uwen H.
Tempel; en uwen H. Naem sal ik loven.
. Heere verhoort myn Gebedt.
A. En dat myn geroep tot u kome.

Laet ons bidden.
Godt, die door een wonderlijke Order den dienst van de menschen en van de Engelen
schikt: verleent ons genadelijk, dat ons leven door die op der aerde mag beschermt
worden, de welke altyt voor u staen in den Hemel. Door onsen Heere JESUS CHRISTUS,
&c.
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Gebed tot den H. ENGEL BEWAERDER.
Ik bid u, Geluksaligen Geest, mynen getrouwen Bewaerder en Beschermer: dat gy
my, die door de Goddelijke goetheyt aen uwe Bewaerenisse en Bescherminge bevolen
ben; dese dag en altyt, geleyde in den weg van Vrede, voorspoet ende saligheyt; en
my bevryde van alle quaden geest, en sware bekoringen. Gy weet immers
aller-minnelijksten Bewaerder, dat ik geschapen ben naer het Beelt van Godt onsen
Schepper: dat ik ook, met soo grooten prijs, te weten met het Bloet van IESUS
CHRISTUS, afgekogt ben van de magt des Duyvels; en door de voorsienigheyt Godts
gestelt onder uwe sorge en bewaerenisse; en dat nergens anders toe; als om dat ik,
soo verschuldigt aen Gods goetheyt en genade; niet en soude verloren gaen door den
Nijt van den Duyvel.
Staet my dan by door een getrouwe bewaeringe; op dat soo vele teekenen van de
Goddelijke goetheyt in my niet verlooren en gaen. Ik bid u ô allerliefsten Engel, door
de liefde van den allergenadigsten Godt, door welke gy samen met de goede Engelen
in de gratie en glorie behouden zyt; terwijlen de andere quade Engelen van den top
van hun geluk om hun hoveerdigheyt nedervielen. Ik bid u, seg ik: dat ik door uw
gunste en hulpe mag gevoelen eenen kragtigen bystant Gods; om door desen bevrijt
te worden van sonde en van alle perykelen; en stantvastig te blijven in de gratie, goe-
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de werken, ende liefde van Godt mynen Schepper: tot dat ik mag gerake, om hem
in het Hemelsch Vaderlant te aenschouwen, en hem t' samen met u en alle Heyligen,
te loven in alle eeuwen. Amen.

Een korter tot den H. ENGEL-BEWAERDER.
Heyligen Engel, my tot eenen Bewaerder van Godt gegeven: wilt my desen dag,
ende alle de dagen mijns levens verligten, beschermen, en bewaeren.
Almagtigen eeuwigen Godt, die my geschapen hebt naer uw Beelt en gelykenis;
en aen uwe Engelen bevolen hebt my te bewaeren: doet my de genade; dat ik door
het geleyd en bescherminge van de selve, geluckelijk mag geraken, door alle quaet
en perijkelen van dit leven; en dat ik, scheydende uyt dese weerelt, met de HH.
Engelen mag genieten de eeuwige glorie. Door onsen Heere JESUS CHRISTUS, &c.

III. Capittel.
Litanien ende Gebeden tot de Heyligen,
Van het verkiesen van besondere Patroonen uyt de H.H. en Gebeden
tot de selve.
Gelijk wy in het voorgaende Capittel gesprooken hebben, hoe voordelig ende
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Gods-dienstig het zy; een besondere eerbiedigheyt te hebben voor sijnen H. Engel
Bewaerder ende die in alle gelegentheden voor onsen getrouwen Leydsman aen te
sien. Soo dient ook besonderlyk ten selven eynde; dat elk Christen Mensch sijn oogen
slaet, niet alleen om die algemeene Moeder der Christenen tot syne Patronesse te
vieren; waer toe het VII. en laetste Deel geschikt is. Maer dat men ook sig voorstelle
eene of meerder Heylige, die wy in maniere van hun leven op dese aerde, boven
andere soeken naer te volgen; om die te verkiesen ende aen te nemen voor onse
besondere Patronen of Patronesse. Om nu, dese H.H. Patronen wel te eeren ende
die sig gunstiger te maken, behoorde men dikwils door den dag sig selven te beveelen
in hare bescherminge, ende alle onse werken als door hare handen, aen Godt op te
dragen. Weest ook indagtig, wanneer d' H. Kerk hare Geest-dagen viert, als dan iets
meerder tot haren eere te doen; 't sy met daegs te voren te vasten, lighamelijke of
geestelijke werken van barmhertigheyt te doen; 't sy met meer te bidden op dien dag,
sig te versterven of andere Godvrugtige oeffeninge. Op dese wijse sult gy gewaer
worden, dat ook die Patronen, hare dienaers niet sulle verlaten in haren noot.
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Gebed om sig op te dragen aen de Heylige, die men verkiest voor syn
Patroonen.
O Heylige N.N., die ik verkoren hebbe voor mijne besondere Beschermers, en aen
wie ik eene besondere liefde en eerbiedinge wil betoonen; ik drage my uyt ganscher
herten aen u op. Ik neme mijnen toevlugt tot uwe Gebeden door de liefde, die Godt
u betoont heeft, en door de verkiesinge, die welke sijn barmhertigheyt gedaen heeft
om u van alle eeuwigheyt te beminnen, en voor te schicken tot Erfgenamen van syne
glorie en van syn Rijk. Helpt my, bid ik u, door die kragtige en menigvuldige gratie,
met welke Godt u voorkomen heeft, terwijlen gy in de weerelt waert; en met welke
hy u, als Vaeten van barmhertigheyt, vervult en bereyt gemaekt heeft tot sijne glorie.
Gy hebt geweest, gelyk ik nu ben, in dit dal der tranen. Gy hebt een krank en broos
vleesch gedragen; maer ondersteunt zynde door de kragt Gods, zyt gy stantvastig
gebleven. en onbeweegelijk tegen alle uwe vyanden, sonder dat de stricken van de
weerelt, of de aenlokselen van het Vleesch, of de listen van den Duyvel, u hebben
konnen af-scheyden van de liefde, die gy hadt tot JESUS CHRISTUS. Gy zyt hem
getrouw gebleven tot de dood: daerom is 't dat gy nu met hem regneert en triumpheert
in syne glorie.
Ik verheuge my met u uyt ganscher herte over uwe glorie en geluk; en ik love
Godt, die
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u soo bemint en verheven heeft, ô mijnen H.H. Patronen dog mijn sugtende en
bevende ziele verlangt en snakt onder tussen tot u te keeren, tussen soo vele vyanden
en perijkelen van zaligheyt: u biddende door het ingewant van de Goddelijke
barmhertigheyt, en door die opperste vreugt, die gy nu in den hemel geniet; dat gy
my by den allerhoogsten, als getrouwe Patroonen gelieft gedagtig te zyn; om voor
my te verkrijgen die kragtige gratie, door welke ik mag uwe voetstappen naer volgen,
en kragtelijk wederstaen aen myne vyanden, te weten de weerelt, het vleesch, en den
duyvel. Maekt, dat ik onder hun listigheyt en gewelt niet en beswijke, maer my tot'er
doot toe vast mag houden aen JESUS CHRISTUS mynen Saligmaker: en dit sterffelijk
leven soo mag aenleggen; dat ik hier met u vereenigt worde door de gratie, en hier
namaels in de glorie Godt samen met u love in alle eeuwigheyt. Amen.

Litanie.
Tot alle de Zalige in den Hemel; getrocken uyt de H. Schriftuer.
Heere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heere ontfermt u onser
Christe hoort ons.
Christe verhoort ons.
Godt Hemelschen Vader; Ontfermt u onser.
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Godt Sone, Verlosser des weerelts; Ontfermt u onser.
Godt Heyligen Geest; Ontfermt u onser.
H. Drievuldigheyt eenen Godt, Ontf. u onser.
H. MARIA. Bidt voor ons.
Die verkoren zyt om te wesen de Moeder ''
Godts: die gebenedyt zyt boven alle ''
Vrouwen; en de welke, alle geslagten, ''
Salig sullen noemen. ''
ALLE HH. ENGELEN, ''
Die altyt staet voor den Heere: om hem te ''
loven, en te gehoorsamen, en die all ''
stonden bereyt zyt, om uwe liefde te ''
betoonen aen de menschen. ''
ALLE HH. PATRIARCHEN EN PROPHETEN, ''
Die met soo vele begeerten en sugten verlangt ''
hebt naer de komste van den Messias, ''
en die der selven door soo vele afbeeltselen ''
betoont en voorseyt hebt, ''
ALLE HH. APOSTELEN EN DISCIPELEN DES HEEREN,
Die het al verlaten, en JESUS CHRISTUS ''
gevolgt hebt, ''
Die geboren zyt kinderen van uwe Vaderen, ''
de Patriarchen en de Propheten; ''
ende gestelt zyt, Princen over de gansche aerde, ''
Die het evangelie de weerelt door, verkondigt hebt, ''
Die gesonden zyt tot de Schapen van Israel,
''
de welke verloren waeren, ''
Die op den Naem van JESUS CHRISTUS, ''
zyn gehaet gheweest van de menschen, ''
Die u verheugt hebt, als gy waerdig zyt ''

''
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gevonden geweest, om voor den Naem Bidt voor ons.
van JESUS CHRISTUS eenige versmaetheyt te lyden, ''
Die als Schapen gesonden zyt onder de Wolven, ''
Die JESUS CHRISTUS getrouwelijk bygebleven ''
zyt in syne bekoringen, ''
Die de getuygen geweest hebt van alle de ''
daden en verholentheden van JESUS CHRISTUS, ''
Die swak en veragtelijk naer de weerelt; ''
van JESUS CHRISTUS verkoren zynde; ''
's weerelts wijsheyt en magt beschaemt gemaekt hebt, ''
Die liever gehadt hebt aen Godt te gehoorsamen, als aen de menschen, ''
Die met eene groote kloekmoedigheyt getuygenisse ''
gegeven hebt van de Verrijssenisse van JESUS CHRISTUS onsen Heere, ''
Die eenvoudig en ongelettert zynde, de Vergaderinge ''
der Joden hebt verbaest gestelt, ''
Die sittende op de twaelf Zetelen, ''
sult oordeelen de twaelf geslagten van Israël, ''
ALLE H. MARTELAREN, ''
Die Godvrugtelijk levende in dese weerelt; ''
zyt vervolgt geweest, ''
Die uwe glorie genomen hebt in het Kruys ''
van JESUS CHRISTUS, ''
Die in verduldigheyt uwe zielen beseten hebt, ''
Die uw leven in dese weerelt gehaet hebt, ''
en het selve behouden voor het ander, ''
Die door Geloove op Godt, Koningrijken ''
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hebt overwonnen; de regtveerdigheyt Bidt voor ons.
geoeffent, en de beloften verkregen, ''
Die schande geleden hebt, en vreede onthalingen; ''
Kerkers, Ketenen beproeft; ''
gesteenigt; in stucken gesneden; en op ''
verscheyde manieren gepijnigt zyt, ''
Die van eene groote verdruckinge gekoomen ''
zyt; en uwe Kleederen in het Bloet ''
van het Lam gewasschen hebt, ''
Die vervolgingen geleden hebt om de regtveerdigheyt, ''
en nu met vrede besit het Rijk Gods. ''
Die met een groote kloekmoedigheyt sult ''
staen, tegen de gene die u benauwt hebben, ''
Die door geen gewelt, nog listigheyt, ''
nog door de doot selve, hebt konnen ''
afgescheyden worden van de liefde tot JESUS CHRISTUS,

''

ALLE H. BELYDERS, ''
Aen wie den Heere sijnen Wijngaert bevolen ''
heeft om desen te bewaren, ''
Die, die eere uyt u selven niet aengenomen ''
hebt, maer van Godt daer toe geroepen zyt gelijk Aaron. ''
Die u onder den Krijg des Heeren begeven ''
hebbende; niet ingewickelt hebt in ''
de weerelsche bekommeringen, ''
Die van den H. Geest gestelt zyt, om de Kerke Gods te bestieren,
Die als getrouwe en voorsigtige Dienaren ''
gestelt zyt over het Huysgesin des Heeren, ''
Die in den Wijngaert des Heeren, gedra-

''
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gen hebt den last van den dagen en van de hitte, Bidt voor ons.
Die opregt Geestelijk zynde, de dwalende, ''
in eenen geest van sagtmoedigheyt berispt hebt, ''
Die als waeragtige Herders uw leven voor ''
uwe Schapen gegeven hebt. ''
Die de Schapen des Heeren, en niet u selven, ''
getrouwelijk gevoed hebt, ''
Die sorgvuldiglijk over uwe Schapen gewaekt ''
hebt, als moetende voor dese rekeninge geven, ''
Die door uwe sedigheyt, neerstigheyt, en ''
door de heyligheyt van uw leven, uwe ''
bedieninge vereert hebt, ''
Die de Talenten, de welke den Heere u ''
gegeven hadde; met winst aen denselven ''
hebt wederom gegeven, ''
Die aen alle , alles geworden zyt, om alles te winnen, ''
Die kloekmoedelijk wederstaen en u tegen ''
gestelt hebt, als eenen muer, voor het ''
Huys des Heeren, ''
Die geweest hebt de getrouwe Dienaeren ''
van JESUS CHRISTUS; en de Uytdeelders ''
van de Mysterien Gods. ''
Die eerst self geleert zyt geweest, en veele ''
andere tot de regtveerdigheyt onderwesen ''
hebt; en nu blinkt gelijk den luyster ''
van het Firmament, en als Sterren voor alle eeuwigheyt, ''
ALLE HH. MONNIKEN EN EREMITEN,
Die het soet Jok des Heeren, en het pak,
het welk ligt is, gedragen hebt ''

''
''
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Die in uw lighaem geduerig gedragen hebt Bidt voor ons.
de verstervinge van het Kruys van JESUS CHRISTUS. ''
Die uw Vleesch gekruyst hebt met syne gebreken, en begeerlijkheden,
Die gekruyst geweest zyt voor de weerelt, ''
Die u selven besneden hebt om het Ryk der Hemelen, ''
Die eens de hant aen de Ploeg geslagen ''
hebbende, niet agterwaerts gesien en hebt, ''
Die bekleet zynde met de Wapenen Gods, ''
kloekmoedelijk wederstaen hebt aen de listen des Duyvels. ''
Die geleert hebt honger lijden, en overvloet hebben, ''
Die waerdiglijk geleeft hebt naer den roep, ''
tot welken Godt u geroepen heeft, ''
Die besorgt geweest sijt om te behouden ''
de eenigheyt des geests in den bant van vrede, ''
Die gelijk doot zynde aen de weerelt, geleyt ''
hebt een leven verborgen met JESUS ''
CHRISTUS in Godt, ''
ALLE HEYLIGE GODS, ''
Die u niet hebt laten voorstaen, dat gy ''
de volmaektheyt reets bekomen had; ''
maer u altijt uytgestrekt hebt tot het gene voor u was,
Die het al versaekt hebt om JESUS CHRISTUS te winnen,
Die gesogt hebt de dingen, die hier boven ''
zyn, en niet de gene die op der aerde zyn. ''

''
''

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

''

140
Die geweest hebt den goeden geur van JESUS CHRISTUS, Bidt voor ons
Die de gratie Gods niet vrugteloos ontfangen hebt, ''
Die u verootmoedigt hebbende op der aerde, ''
verheven zijt in den Hemel, ''
Die de gezegende Kinderen zyt van den ''
eeuwigen Vader, en besit het Rijk, 't ''
welk voor u bereyt gemaekt is van het ''
beginsel des weerelts, ''
Die uwe Lighamen gekastijdt, en in slavernye gebragt hebt, ''
Die met angst en vreese uwe Zaligheyt uytgewerkt hebt, ''
Die dese weerelt gebruykt hebt, als of gy ''
dese niet en gebruykte, ''
Die God in uw Lighaem ge-eerst en gedragen hebt, ''
Die uwe vyanden bemint hebt, en wel gedaen ''
aen de gene u hateden, ''
Die alles gekonnen hebt, in die u versterkte, ''
Die voor u, Schatten vergadert hebt, niet ''
op der aerde, maer in den Hemel, ''
Die voor al gesogt hebt het Rijk Gods en ''
sijne regtveerdigheyt, ''
Die u selven gewelt gedaen hebt om te ''
gaen door de enge Poorte, en door den ''
weg, die leyt naer het leven, ''
Die door de liefde van de Suyverheyt des ''
herte, geraekt zyt tot het aenschouwen Gods, ''
Die om de liefde van den vrede, verdient ''
hebt den naem en het Erf-deel der Kinderen Gods, ''
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Die, om dat gy barmhertig geweest zyt Bidt voor ons
aen uwen naesten, van Godt verkregen ''
hebt een overvloedigheyt van barmhertigheyt, ''
Die geenen honger nog dorst meer en lijd, ''
nog de hitte van de brandende Sonne, ''
Die tot het laeste toe volhert hebt, en ''
daerom Zalig geworden zyt, ''
Die soo in de Strijt-bane geloopen hebt, ''
dat gy den Prijs van den loop bekomen hebt, ''
Die door een groote menigte van quellingen ''
gekomen zyt in het Ryk Gods, ''
Die naer dat gy door het Vier en het Water ''
gekomen zyt; geraekt zyt in de verkoelinge, ''
Die door een heylig gewelt, het Rijk der ''
Hemelen ingenomen hebt, ''
Die, naer dat gy droeve geweest had en ''
tranen gestort in dese weerelt, nu vertroost wort. ''
Die sagtmoedig en verduldig geweest hebt, ''
om het ongelijk te lijden, en nu besit ''
de aerde der levende, ''
Die naer dat gy hier honger en dorst gehadt ''
hebt tot de regtveerdigheyt; nu ''
versaet wordt in den Hemel, ''
Die versaet zyt door den overvloet van het ''
huys Gods, en door den stroom van sijne wellusten, ''
Die jeugdig zyt als Palm-boomen, en als ''
Ceder-boomen van Libanus verheven zyt ''
in het huys des Heeren, ''
Die u verheugt voor den Heere, gelijk men ''

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

142
sig verheugt in den Oegst, en gelijk die, Bidt voor ons
de welke naer den strijt, den buyt deelen, ''
Die al weenende gezaeyt hebt; en nu met ''
vermaek maeyt, als gy uwe schooven inbrengt, ''
Die van blytschap opspringt in de glorie, ''
en u verheugt op uwe Rust-plaetsen, ''
Die woont in het huys des Heeren, en ''
hem looft in alle eeuwigheyt der eeuwigheden, ''
Zyt ons genadig; Spaert ons Heere,
Door alle uwe Heylige en uytverkoorne; Verlost ons Heere.
Door alle uwe getrouwe Dienaren, die met u zyn, Verlost ons Heere.
Door alle uwe Welbeminde Vrienden, die met u regneren in den Hemel,
Door de verdiensten en voorsprake van alle uwe uytverkorene, ''
Door de doot van uwe Heylige, die kostelyk is voor uwe oogen, ''
Wy Sondaeren; Wy bidden u, hoort ons:
Dat gy ons gelieft te vereenigen, en deel Wy bidden u, hoort ons.
te geven met alle die u vreesen, en die ''
uwe Geboden onderhouden, ''
Dat wy naer het exempel van uwe Heylige ''
met'er herten en met den geest mogen zyn in den Hemel, ''
Dat wy, gelijk uwe uytverkoorene inden ''
Hemel, vlijtig uwen willen mogen volbrengen op der aerde, ''
Dat wy mogen vervult worden met de ''
kennisse van uwen Wille, en alle wys-
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heyt en geestelijke wetenschap, Wy bidden u, hoort ons.
Dat wy voorsigtig mogen zyn als Serpenten, ''
en eenvoudig als Duyven, ''
Dat wy ons altijt mogen verheugen in den ''
Heere; onderhoudende nogtans de sedigheyt op alle plaetsen, ''
Dat wy het al mogen proeven, en het ''
gene dat goet is, mogen houden, ''
Dat wy ons betrouwen niet en stellen op ''
de onsekere rijkdommen, maer op den levenden Godt, ''
Dat wy als uwe uytverkorene mogen aendoen ''
het Ingewant van barmhertigheyt, ''
Dat wy, overdenkende het leven van uwe ''
Heylige, mogen naervolgen hun Geloove en verduldigheyt, ''
Dat wy, u altijt mogen loven in uwe Heylige, ''
Dat wy gelijk uwe Heylige gedaen hebben; ''
ons selven mogen gewelt doen, om in te ''
gaen door de enge Poorte, ''
Dat uwen vrede, die alle gevoeligheyt te ''
boven gaet, ons herten en onse lichamen bewaere, ''
Dat wy ons in alles mogen dragen, als oprechte ''
Dienaren Godts, in alle verduldigheyt, ''
Dat wy levende in Godtvrugtigheyt, en in ''
de Suyverheyt, mogen leyden een vreedsaem ''
en gerust leven onder de Koningen ''
en Magten, de welke ons bestieren. ''
Dat gy ons waerdig maekt om deel te hebben ''
in het rijk van uwe Heylige, ''

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

144
Dat wy met een betrouwen mogen komen Wy bidd. u, hoort ons.
voor den Throon van uwe gratie, en dat ''
wy op den bequamen tyt bermhertigheyt ''
mogen verkrygen, ''
Dat wy u mogen loven met uwe Heylige, ''
en uwe glorie verheffen in alle eeuwigheyt: ''
Lam Godts, die weg neemt &c. ''

Gebed der Kerke, tot alle de Heylige in 't gemeen.
Wy bidden u Heere, dat alle uwe Heylige ons over al bystaen, en ons verheugen door
hun voorsprake: op dat, als wy hunne verdiensten door onse gedagtenisse eeren, wy
de hulpe van hun bescherminge mogen gewaer worden. Geeft ons uwen vrede in
onse tyden, en weert alle boosheyt van uwe Kerke. Schikt onsen weg, onse daden,
en begeerten, en die van uwe dienaren, in den voorspoet van uwe zaligheyt. Vergelt
onse Weldoenders met de onbederfelijke goederen; en geeft aen de overledene
geloovige, de eeuwige ruste. Door onsen Heere JESUS CHRISTUS &c.

Gebed om de voorsprake van een H. Apostel te verkrygen.
Ik love u, ô Godt, eeuwige fonteyne van alle goet: dat het u belieft heeft de H.H.
Apostelen te verkiesen om te wesen de Eerst-geborene van uwen Sone, de eerste
Predikanten
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van het Evangelie, de Colomne en Fundamenten van de H. Kerk: op dat door hun
salige leeringe en wonderlijke werken, het Geloove van J E S U S C H R I S T U S soude
verbreyt worden, eerst onder de Joden, en van daar, door de gansche aerde. Ik bid
dan uwe opperste Majesteyt, seer ootmoedelijk: dat, gelijk gy dese gegront hebt op
den steen van eene Apostelijke belydenisse; en dat, gelijk wy door dese als door
Princen van onse Religie, geroepen zijn tot de eenigheyt van het Geloove, en vergadert
blyven in een huys vande H. Kerk: wy alsoo ook hun Apostelijke leeringe en
overleveringe, niet alleen met een dankbaer en vast gemoet mogen blyven houden;
maer ook hunnen H. handel met een onberispelijk leven mogen naervolgen: en by
de belydenisse van het Christelijk Geloove, voegen eene brandende liefde en eene
geduerige verduldigheyt.
Bidt ook voor ons, geluksaligen Apostel van JESUS CHRISTUS, verkondiger en
getuyge van de waerheyt: en maekt, dat wy door uwe gebeden mogen verkrygen,
dat de opregtigheyt van de Catholyk Geloove, mag herleven in de weerelt, en alle
vreemde eeringen mogen uytgeroeyt worden: en dat ik, steunende op de verkondiging
en overleveringe van de Apostelen sorgvuldelijk mag volbrengen alle de pligten van
mynen roep: en in myn leven niet soo seer agte, als de liefde van JESUS CHRISTUS
en de eenigheyt van zyn Kerke. Door den selven onsen Heere JESUS CHRISTUS.
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Ik love Godt uyt gansch myn herte, die zyne magt en syne glorie soo heerlyk vertoont
heeft in syne dienaer, die nu met sulke een glans blinkt in de strydende en
triumpherende Kerk. Syn leven is kostelyk geweest in dese weerelt; syne dood nog
kostelyker: maer syne glorie is nu allerkostelykst, in den hemel. Den eeuwigen
Koning, die daer regneert, heeft syn soldaet gekroont, om dat hy tot 'er dood toe
gestreden heeft voor het Geloove, en voor de regtvaerdigheyt. Die gegront was op
den vasten steen, en als gout in den Oven heeft uytgeschenen. O onverwinnelijken
held van J E S U S C H R I S T U S ; die nog de aenlokselen van dese weerelt, nog de
listen van den duyvel, nog de felligheyt van de pynen, nog de wreetheyt van de
beulen; nog dood, nog leven, nog eenig schepsel; hebben konnen af-scheyden van
de liefde tot J E S U S C H R I S T U S . O Heyligen N. bidt voor ons: maekt door uwe
voorsprake, dat wy alle de qualen van dit leven, ons eygen selven, en ook de dood,
door eene brandende liefde tot Godt, mogen overwinnen: en dat wy, die van den
selven Godt, den welken u gekroont heeft, soecken gekroont te worden, in den hemel;
naer uw exempel sonder iet te vreesen, mogen drinken den kelk van JESUS CHRISTUS.
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Gebed om een H. Belyder aen te roepen.
Wy bedanken u seer ootmoedelijk, ô JESU CHRISTE, Koning der glorie en luyster der
Heyligen: dat gy in uwe Kerke onsteken hebt soo glinsterende ligten en brandende
fackels, op dat de gene die in u huys woonen, en het ligt van een ander van noode
hebben, geduerig verligt mogen worden door de woorden, vermaningen, deugden,
schriften, en exempelen van uwe Heylige. Gy hebt ook onder andere Belyders
besonderlyk verheven den H.N. op dat hy voor vele soude wesen een exempel en
voorsprake. Wy versoeken dan door de gebeden van desen, uwen bystant: op dat wy
met uwe Belyders, het Catholijk Geloove niet alleen met woorden, maer ook met
werken ons gansch leven lang, volkomentlyk mogen belyden: en dat wy, wetende
en volbrengende den wille van den Heere, als brandende fackels van alle kanten
mogen ligten, en uwen naem geduerig eeren. Die leeft ende regneert &c.

Gebed om een H. Maget aen te roepen.
Laet ons onsen Godt loven, die onder andere mirakelen van syne magt, ook in het
krank vrouwen geslagt, vele wonderheden gedaen heeft. Laet ons hem eeren, om dat
hy syne Heylige verciert heeft met soo vele gratien en met soo vele uytnemende
deugden. Dog laet ons hem besonderlyker loven over die groote en meer
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als mannelyke kloekmoedigheyt, door welke hy de jonge maegdekens in soo broose
vaeten en in soo teere jaren heeft doen veragten alle de drygementen van tyrannen,
alle de tormenten van beulen, en de dood selve; sulks dat sy naer de dood gingen,
met een vermaek, gelijk of sy gegaen hadden naer een maeltyt. Dese groote mirakelen
wil ik van dage eeren in de geluksalige N.N. Bruyd van J E S U S C H R I S T U S . Maekt
bid ik u, ô sterke Maget, dat ik door de verdiensten van de gratien, die Godt u gedaen
heeft, van den selven mag verkrygen de genade, van hem geduerig meer en meer
aengenaem te wesen, en volkomentlyk te volbrengen de verbintenissen van mynen
roep. Maekt voor my te verkrygen, dat ik van dag tot dag vervoordere in het
waeragtige Geloove, in de liefde, en in de verduldigheyt: dat ik door eene Heylige
onthoudentheyt mag overwinnen de aenlokselen van de weerelt en de lusten van het
vleesch: dat my hier niet soo vermakelijk en zy, als te dragen het soet jok van J E S U S
C H R I S T U S : en niet soo minnelyk, als syne liefde; tot dat ik van Godt bekome, dat
ik met u mag genieten de gelukzalige onsterfelijkheyt, en Godt love in alle eeuwigheyt
der eeuwigheden. Amen.

Gebedt tot een andere besondere Heylig.
Ik love Godt, H.N.N. om dat hy u gelieft heeft met eere en glorie te kroonen, en met
de Princen van syn hemelsch Hof te stellen in syn eeuwig Ryk. Zyt besorgt voor ons
en voor
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onse Medebroeders, terwylen gy niet en moet bedugt wesen voor u selve: en maekt,
dat wy in die liefde, die noyt en vergaet, mogen verkrygen de middelen, die gy weet
noodsakelyk te zyn, om wel en saliglyk te leven. Komt door uwe voorsprake, die ter
hulpe, de welke gestelt zyn in soo groote perykelen van dit leven en in't midden van
de vyanden: op dat wy van alle vlecken gesuyvert zynde; tot u, en het gemeen
vaderlant, geluckelijk mogen geraken. Door onsen Heer Jesus Christus.

Maniere om den Onsen Vader te lesen met versugtinge en de toepassinge
om de levens der H.H. naer te volgen.
Onsen Vader, die in de Hemelen zyt.
Hemelschen Vader, in wiens huys vele wooningen zyn, die gy bereyt gemaekt hebt,
voor uwe uytverkorene; van welke, soo een groot deel van nu af, aenschouwt uw
gelukzalig aenschijn: wy versugten van hier tot u, uyt het diepste van dese
ballingschap, in welk wy nog zyn, als ellendige kinderen van Eva. Dog wy versugten
met des te meerder betrouwen, om dat'er vele van onse Broeders, die aen ons gelyk
waren naer de nature; van nu af aen gekomen zyn tot die plaetse, tot welke wy door
uwe barmhertigheyt ook eens hopen te gera-

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

150
ken. Want en soude die, den welken soo overvloedig hunne begeerten vervult met
goederen; ons ook niet, die syne kinderen zyn, eenen zegen, bewaert hebben? dog
wy en steunen niet op onse verdiensten, nog op onse regtvaerdigheyt, maer op die
van uwen wel beminden Sone; en op de gunste van uwe Uytverkorene, die onse
Broeders zyn, met welke wy samen eenen Vader hebben, die in den hemel is. Siet:
dese voegen hun met ons om u te smeken, niet meer besorgt zijnde voor hun eygen
selven, maar alleenelijk voor ons, die sy aensien als hunne mede erfgenamen. Verhoort
ons dan genadelijk ô Godt, die u soo dikwils hebt laten bewegen om uwen Abraham,
Isaac, Jacob; David, en uwe andere Uytverkorene. Wy vragen u dan, voor al, dat:
Geheyligt zy uwen Naem.
Wy erkennen ô mynen Godt, dat de eere u alleen toekomt. Och of alle onse woorden
en werken mogten mede helpen, om over al de glorie van uwen naem te verheffen.
Maekt ô mynen Godt, dat, gelijk de exempelen van uwe Heylige, ons soo kragtelyk
daer-toe verwecken; hun voorsprake ons ook mag helpen; en dat men sonder ophouden
mag seggen op der aerde; het gene dat de Engelen en de Heylige doen in den hemel:
Heylig, Heylig, Heylig, is den Heere, den Godt der heyr-kragten.
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Ons toekome uwe Rijk.
Wy danken u, ô Konink van een opperste Majesteyt, om dat gy ons door uwen Sone,
erfgenamen gemaekt hebt van uw Ryk. Maekt dat wy meer en meer verlangen om
te gaan uyt dit ons droevige ballingschap, in 't welke uwe Heylige ook seer versugt
hebben, aensiende dat geluckig Vaderlant, in 't welk sy nu overgoten zyn van eenen
stroom van vreugt. Geluckig zyn sy Heere, die in uw Huys woonen! geluckig zyn
die, die welke u loven; wy selve sullen ook geluckig wesen, als wy sullen aengekomen
zyn in dat Ryk, in het welk eenen dag beter is, als duysende jaren, in wooningen der
sondaren.
Uwen wille geschiede op der Aerde, als in den Hemel.
Dit hebben uwe Heylige, ô mynen Godt, volbragt, geheel den tyt van hun leven, en
sy hebben de menschen het selve ook leeren doen. Geeft, ô Godt, dat wy naer hun
exempel nergens anders voor en mogen bedugt wesen, als om te weeten, welk uwen
Heyligen wille is: en dat wy, als wy den selven kennen, besorgt mogen wesen, om
desen getrouwelijk te volbrengen: op dat wy van die niet en zyn, die welke den wille
Godts kennende, en desen niet volbrengende; scherpelyk sullen gestraft worden.
Doet ons de genade,
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ô Heere van ons te doen volbrengen het gene dat gy gebiet; en gebiet dan al, dat u
belieft.
Geeft ons heden ons dagelyks Broot.
Daer en is niet eenen van alle uwe Heylige, ô mynen Godt, den welken gy ten tyde
van dit leven niet en hebt gevoed met dat hemels Broot. De sorge van de lichamelyke
behoefte hebben sy geheel aen u gelaten; en sy en hebben hun niet bedrogen gevonden.
Uwe voorsienigheyt heeft hun wonderbaer geschenen: sy hebben u gebeden om het
Broot van de ziele, dat is om het Broot van u woort en van uwe gratie, om hun te
ondersteunen, Terwylen sy met maete aten, het broot van tranen! Gy heb 'et hun
verleent ô mynen Godt: geeft ons dit ook; op dat wy in den weg, op welken wy zyn
om hun na-te-volgen, niet en beswyken van flauwte. Ondersteunt onse ziele en ons
lichaem, tot dat wy het geluk bekomen, van met uwe heylige versaet te worden, door
den overvloet van uw huys.
Vergeeft ons onse schulden, gelyk wy vergeven onse schuldenaren.
Geeft, ô mynen Godt, dat wy in u mogen vinden dat selve ingewant van
barmhertigheyt, het welke uwe Heylige beproeft hebben: op dat gy ons, alle onse
misdaden vergeeft. Maer geeft ons ook samen het selve ingewant van liefde en de
medoogentheyt, dat gy hun
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hebt gegeven ten opsigte van die, de welke hun misdaen hadden. Geeft ons ook, dat
wy onse vyanden mogen beminnen, gelyk sy gedaen hebben: op dat wy bereyt zyn
om te vergeven al dat onse naeste tegen ons bedreven hebben; en u ook mogen bereyt
vinden, om ons te vergeven, het gene dat wy tegen u misdaen hebben.
En leyt ons niet in bekeringe.
Doet ons die genade ô mynen Godt, uyt insigt van die onoverwinnelyke kragt, de
welke gy aen alle uwe Heylige gegeven hebt om hun soo kloekmoedelijk te doen
overwinnen alle de bekoringe van den duyvel, alle de aenlokselen van de weerelt,
en al de vuyligheyt van het vleesch. Geeft ons soo eene vaste en brandende liefde
tot u; dat'er niet en zy; dat ons kan af-scheyden: van u: mits ons tegenwoordig en
toekomende welvaren, is, met u onafscheydelyk vereenigt te blyven. Is't dat het u
dan belieft, ô mynen Godt, in ons, door eenige bekoringen te beproeven; Of de liefde,
die wy tot u dragen, ongeveynst en opregt is; maekt, dat de bekoringe niet en zy,
boven onse kragt. Want is't dat het u gelieft ons de ondersteunen; sy sullen alles
konnen; te weten door dien; den welken ons versterken sal met de kragt van synen
bystant.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

154
Maer verlost ons van den quaden.
Gy hebt uwe Heylige reets daer van verlost ô mynen Godt. Sy hebben niet meer te
vreesen den duyvel nog het vleesch, nog de boosheyt des weerelts, die gansch
versmagt is in het quaet. Reykt de genade, die gy aan hun gedaen hebt, tot ons uyt;
verlost ons van het quaet, van 't welk gy hun verlost hebt; en geleyt ons tot het goet,
dat sy van nu af genieten.
Wy bidden ook (met uwe H. Kerk) ons te verlossen, ô Heere, van alle quaet, soo
het gene dat voor by is, tegenwoordig, als toekomende. En geeft ons genadelyk den
vrede in onse dagen, door de voorsprake van de heylige en glorieuse Maget en de
Moeder Gods MARIA, nevens die van uwe Heylige Apostelen Petrus, Paulus, Andreas,
en die van alle Heylige. Op dat wy, ondersteunt, altyt mogen vry wesen van de sonde,
en alle ongerustigheden. Door den selven onsen Heere JESUS CHRISTUS &c.

De Groote Litanie van Alle Heyligen, met de Gebeden van de H. Kerk
Heere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
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Heere ontfermt u onser.
Christe hoort ons.
Christe verhoort ons.
Godt Hemelsche Vader; Ontfermt u onser.
Godt Soon, verlosser des werelds, Ontf. u onser.
Godt Heylige Geest; Ontfermt u onser
H. Drievuldigheyd eene Godt, ontfermt u onser.
Heylige Maria, Bidt voor ons,
H. Moeder Gods, ''
H. Maget der Maegden, ''
H. Michaël, ''
H. Gabriël, ''
H. Raphaël, ''
Alle Heylige Engelen en Aerts-Engelen. ''
Alle Chooren der zalige Geesten, ''
H. Johannes Baptista, ''
Alle Heylige Patriarchen en Propheten, ''
H. Petrus, ''
H. Paulus, ''
H. Andreas, ''
H. Johannes, ''
H. Thomas, ''
H. Jacobus, ''
H. Philippus, ''
H. Bartholomeus, ''
H. Mattheus, ''
H. Simon, ''
H. Thaddeus, ''
H. Matthias, ''
H. Barnabas, ''
H. Lucas, ''
H. Marcus, ''
Alle Heylige Apostelen en Evangelisten, ''
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Alle Heylige Discipulen des Heeren, Bidt voor ons,
Alle heylige onnosele Kinderen, ''
H. Stephanus, ''
H. Laurentius, ''
H. Vincentius, ''
H.H. Fabianus en Sebastianus, ''
H.H. Johannes en Paulus ''
H.H. Cosmas en Damianus, ''
H.H. Gervasius en Protasius, ''
Alle Heylige Martelaers, ''
H. Silvester, ''
H. Gregorius, ''
H. Ambrosius, ''
H. Augustinus, ''
H. Hieronimus, ''
H. Martinus, ''
H. Nicolaus ''
Alle Heylige Bisschoppen en Belijders; ''
Alle Heylige Leeraers, ''
H. Antonius, ''
H. Benedictus, ''
H. Bernardus, ''
H. Dominicus, ''
H. Franciscus, ''
Alle Heylige Priesters en Leviten, ''
Alle Heylige Moniken en Heremiten, ''
H. Maria Magdalena, ''
H. Agatha, ''
H. Lucia, ''
H. Agnes, ''
H. Cecilia, ''
H. Catharina, ''
H. Anastasia, ''
Alle Heylige Maegden en Weduwen, ''
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Alle Gods lieve Heyligen,
Weest genadig, Spaert ons Heer.
Weest genadig, Verhoort ons Heer.
Van alle quaed, Verlost ons Heer.
Van alle sonden, Verlost ons Heer.
Van uwe gramschap, ''
Van een haestige en onvoorsienege dood, ''
Van de listen en lagen des Duyvels, ''
Van gramschap, haet en alle quade wil, ''
Van den geest der onkuysheit, ''
Van Blixem en onweer, ''
Van d'eeuwige dood, ''
Door het geheym uwer Menschwordinge, ''
Door uwe komste in het vleesch, ''
Door uwe geboorte, ''
Door uw Doopsel en Heylig Vasten, ''
Door uw kruys en lyden, ''
Door uwe dood en begravenis, ''
Door uwe Heylige verryzenis, ''
Door uwe wonderlyke Hemelvaert, ''
Door de komste van den H. Geest, den Vertrooster,
In den dag des Oordeels, ''

''

Wy zondaers, Wy bidden u, verhoort ons.
Dat gy ons spaere, Wy bidden u, verhoort ons.
Dat gy ons onse misdaden quytschelde, Wy bidden u, verhoort ons.
Dat gy u gewaerdige ons tot een waere ''
boetvaerdigheyt te geleyden, ''
Dat gy u gewaerdige, uwe heylige Kerk te ''
bestieren en te beschermen, ''
Dat gy u gewaerdige, den Roomschen ''
Paus, en alle de Geestelykheyt in den ''
heyligen Godsdienst te bewaren, ''
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Dat gy u gewaerdige, de vyanden der Heylige
Kerk te vernederen, Wy bidden u, verhoort ons.
Dat gy u gewaerdige, de Christelyke Koningen ''
en Princen, vrede en waere eendragt te geven, ''
Dat gy u gewaerdige, aen alle Christene volkeren, ''
vrede en eenigheyt te verlenen, ''
Dat gy u gewaerdige ons in uwen Heyligen ''
Dienst te versterken en te bewaren, ''
Dat gy u gewaerdige onse herten, tot hemelsche begeertens op te regten,
Dat gy u gewaerdige, alle onse weldoenders ''
met d'eeuwige goederen te vergelden, ''
Dat gy u gewaerdige, onse zielen, en de zielen ''
van onse broeders, vrienden en weldoenders, ''
van d'eeuwige verdoemenis te verhoeden, ''
Dat gy u gewaerdige, de vrugten der aerde ''
te geven en te bewaren, ''
Dat gy u gewaerdige, alle de Gelovigen, die ''
overleden zyn, d'eeuwige rust te geven, ''
Dat gy u gewaerdige, naer ons gebed te luysteren, ''
Sone Gods.
Lam Gods, dat weg neemt de sonden des weerelds, Spaert ons Heer.
Lam Gods, dat weg neemt de sonden des weerelds; Verhoort ons Heer.
Lam Gods, dat weg neemt de sonden des weerelds: Ontfermt u onser.
Christe hoort ons. Christe verhoort ons.
Heer ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heer ontfermt u onser. onsen Vader &c.
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Psalm 69.
O Godt komt my te hulpe: haest u Heere om my te helpen.
Datze beschaemt en bevreest worden, die myn ziele zoeken.
Datze agterwaerts afgekeerd worden, en zig schaemen, die my quaed willen.
Datze terstond met schaemte afgekeert worden, die my seggen: vry soo, vry soo.
Dat zy sig in u verheugen en verblyden, alle die u soeken: en datze altyd seggen, die uwe
saligheyd beminnen: groot ge-agt sy de Heer.
Dog ik ben behoeftig en arm: helpt my ô Godt.
Gy zyt mijn helper en verlosser: Heer en vertoeft niet.
Glorie sy den Vader, &c.
V. Maekt uwe Dienaers salig.
A. Myn Godt die in u hopen.
V. Heere zyt ons een sterke tooren.
A. Tegen onsen vyand.
V. Dat de vyand geen overhand in ons kryge.
A. En dat de Soon der boosheyd sig niet verstoute, ons te beschadigen.
V. Heere doet ons niet naer onse sonden.
A. Nog en vergeld ons niet naer onse boosheden.
V. Laet ons bidden voor onsen Paus N.
A. De Heer wil hem sparen, en in't leven bewaren,
en salig maken op d' aerde, en niet leveren in den wil zyner vyanden.
V. Laet ons bidden voor onse weldoenders.
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A. Heer gewaerdigt u, allen, die ons goed doen,
om uws Naems wil met het eeuwig leven te vergelden Amen.
V. Laet ons bidden voor de Gelovigen die overleden zyn.
A. Heer, geeft hun d'eeuwige rust, en 't eeuwig ligt verligte hun.
V. Datze in vrede rusten.
A. Amen.
V. Voor onse broeders die niet tegenwoordig syn.
A. Myn Godt, maekt salig uwe dienaers, die in u hopen.
V. Zend hen hulp uyt de heylige plaets.
A. En uyt Sion wilt hen beschermen.
V. Heer verhoort myn gebed.
A. En myn roepen kome tot u.

Laet ons bidden.
O Godt, wien het altyd eygen is, te sparen en genadig te zyn: ontfangt ons gebed, op
dat uwe goedertierne barmhertigheyd ons, en alle uwe dienaers, die door de ketens
der sonden gebonden zyn, genadelyk ontbinde.
Wy bidden u, Heer, verhoort onse ootmoedige gebeden, en spaert de geene, die
hunne sonden belyden: op dat wy te samen vergiffenis en vrede van u verwerven.
Toont ons genadelyk, ô Heer, uwe onuytsprekelyke barmhertigheyd: en verlost
ons te samen van alle sonden, en van de straffen, die wy door de selve verdiendt
hebben.
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Godt, die door de sonden vergramd, en door de penitencie versoent word, ontfangt
genadelyk de gebeden uws volks, dat sig nederwerpt voor 't aenschyn uwer
heerlykheyt: neemt weg de roeden van uw regtvaerdig oordeel, en bevryd ons van
de straffen, die wy door onse misdaden verdient hebben.
Almagtigen eeuwigen Godt, erbermt u over uw dienaer onsen Paus N. en bestiert
hem door uwe goedertierentheyd in den weg des eeuwigen levens: op dat hy door
uwe gunst begeere 't gene u behaegt, en 't selve met alle kragt volbrenge.
Godt, van wie de heylige begeerten, de goede voornemens, en de regtvaerdige
werken voortkomen, geeft uwe dienaren die vrede, die de weerelt niet geven kan:
op dat onse herten genegen zyn tot het volbrengen uwer bevelen, en dat wy, voor de
vreese der vyanden ontslagen zynde, door uwe bescherminge in rust mogen leven.
Ontvonkt, ô Heer, onse Nieren en ons Hert door het vuur des H. Geests, op dat
wy u met een suyver lichaem dienen, en met een reyn hert behagen.
Godt, Schepper en Verlosser van alle gelovigen, geeft aen uwe Dienaers en
Dienaressen vergiffenis van alle hunne sonden, op dat sy de genadige quytscheldinge,
daerze altyd na verlangt hebben, door ootmoedige gebeden mogen verwerven.
Wy bidden u, ô Heer, voorkomt onse werken door den invloed uwer genade, en
voltrekt die door uwe medewerking: op dat alle onse gebeden en daden, altyd van u
beginnen, en begonnen zynde, door u volbragt werden.
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Almogenden eeuwigen Godt, die heerscht over levenden en dooden, en u aller
ontfermt, die gy voorweet, dat d'uwe door 't geloof ende werken sullen weesen: wy
bidden u ootmoedelyk, dat de genen, voor de welken wy onse gebeden storten, 't sy
datze nog in't leven, of nu overleden zyn, door de voorspraek van alle uwe Heyligen,
door uwe genade, vergiffenisse van alle hunne sonden verwerven. Door onsen Heer
&c.
V. D' Almagtige en barmhertige Heer verhoore Ons.
A. Amen.
V. Dat de gelovige zielen door Gods barmhertigheyt rusten in vrede.
A. Amen.
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Het derde deel.
Van de boetvaerdigheyt of bekeeringe des
sondaers, en middelen daer toe dienende.
I. Capittel.
Synde een Samenspraek tusschen Jesus Christus en den Mensch,
rakende de maniere om Boete te doen over syne Sonden.
Den Sondaer beklaegt sig over syn ellendigen Staet.
DEN MENSCH. Ongeluckigen mensch, als ik ben, wie sal my verlossen van dit lighaem
des doots! Waer toe blijf ik nog leven? waer om beneme ik plaets op de aerde, die
niet en ben, als eenen dorren boom, die geen vrugten voort en brengt. Ik blyve
geduerig ondankbaer aen Godt, en ik en doe

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

164
niet, als hem vergrammen. Ik bedryve d'eene sonde voor, en d'andere nae: en soo
vergadere ik eenen schat van gramschap tegen den dag van gramschap en van het
regtvaerdig oordeel Gods. Ik weet door eene lange en droevige ondervindinge, dat
'er in myn vleesch niet goets en schuylt; en dat dit lichaem, 't welk geduerig bederft,
de ziele seer beswaert. Ik doe alle dagen quaet: ik sondige gedurig: en het gene nog
schromelyker is: ik en overdenke by na noyt, hoe groot de misdaden zyn, die ik
begae: en ik en arbeyde niet, om Godt, die ik gedurig vergramme, door waerdige
tranen en sugten te versoenen.
Eylaes, hoe vele dingen zyn'er daer ik over moet weenen; terwyl ik niet en sie,
daer in ik my mag verheugen! Waer toe kan een herte vol duysternissen; en een
slibberagtige conscientie; iemant die gedurig in sonden valt, en de gratie Gods verliest;
die tussen soo vele stricken en perykelen is van sondigen: gesint of gestelt zyn, als
tot sugten en weenen: wie sal dan myn hooft water geven, en een Fonteynen van
tranen aen myne oogen: op dat ik dag ende nagt beweenen het verlies van den tyt
die voorby is, de perijkelen van den toekomenden; en de qualen van myne ziele, die
boven het getal vermenigvuldigt zyn! Ach wat sal van my nog geworden ô mynen
Heere, en mynen Godt, mits ik dagelyks agterwaerts gae en gedurig sondige! wanneer
sal ik eens opstaen uyt dat slyk, in hetwelk ik soo diep steke! Souder nog eenige hope
voor my wesen? Kan't geschieden, dat eenen doo-
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den mensch wederom soude konnen levendig worden? ô Heere.
Ik roepe tot u, uyt het diepste van myn herte; verhoort myne stemme. Ik heb geen
hope van myn selven: och of myn hope meerder wierd om u! Ik en vinde in myn
selven niet, als redenen van wanhopen, mits myne krankheyt dagelyks vermeerdert
door myne misdaden. Soo ik somwylen segge: Nu sal ik eens gaen beginnen; 't is nu
tyt, dat ik van den slaep opsta, want het is nu eenen aengenamen tyt, en dagen van
zaligheyt; Soo overlast my dadelyk de sonde, als een swaer pak, en als eenen klomp
Loot, die myn nek nederdrukt: mynen vyand regt sig tegen my op: en de quade
gewoonten trecken my met hunne ketenen, gelyk iemant, die overwonnen en gebonden
is.
Let op myne quellingen ô Heere: verlost my van de gene die my omringelen: ik
vreese hun, om dat sy soo versterkt zyn, en meester over my geworden. Ik en weet
geen raet meer: myne kragten gaen gansch weg: mynen arm is gebroken; en myn
Swaert kan my niet helpen. Gy zyt den eenigsten, tot welken ik mynen toevlugt kan
nemen. Maer eylaes dien eenigsten; den welken ik al te dikwils verlaten hebbe: waer
door ik ook, en dat niet sonder reden, bevreest ben van u verlaten te worden. Ja, ik
vreese, dat gy van hu af my van uw aengesigt verworpen hebt. Want gy de
quaetdoenders aensiet met grammoedigheyt; om de maken, dat men in de weerelt
op hun niet meer en peyst. Heere, tot u, is al myne begeerte en myn sugten en is voor
u, niet verborgen.
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§. 2. Christus wijst den Sondaer aen, hoe onredelyk en verfoeyelyk het is;
Dat men Godt vergramt.
CHRISTUS. Ik heb uw sugten gehoort, ô mensch; en het geroep van uw herte is tot
aen myne ooren gekomen; want ik ben seer naer by, aen de gene die bedrukt van
herte zyn, en ik ben ook bereyt, om die te helpen, de welke ootmoedig van geeste
zyn. Maer luystert een weynig naer myne regtveerdige klagten. 'T is wel waer, dat
ik een gekrookt riet, niet en sal verbreken, en 't rookende lemmet niet sal uyt blussen.
Want het en is myn doen niet, iemant te laten verloren gaen van de gene die mynen
Vader my gegeven heeft. Maer overlegt gy selfs eens, hoe groote reden, dat ik hebbe,
om myne gramschap, als een vier tegen u, te ontsteken. Ik heb u geschapen naer myn
eygen beelt en gelykenis; en als gy een slaeve van den Duyvel geworden waert, heb
ik u afgekogt, om dat gy my soude dienen. Maer gy hebt my: u doen dienen, in uwe
sonden: gy hebt my werk gegeven in uwe boosheden. Overpeyst dit eens wel, en laet
ons samen geregtigheyt geschieden. Indien gy iet hebt om u te verdedigen, brengt
het by.
En ben ik niet uwen Vader, die u besitte, gemaekt en geschapen heb? gy daer-en
tegen hebt den Vader, die u voortgebragt heeft, verlaten; en den Godt die u geschapen
heeft, vergeten. Indien ik uwen Vader ben, waer is de
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eere, die gy my schuldig zyt? en indien ik uwen Heere ben, waer is het ontsag, dat
gy voor my hebt? Siet ik heb u opgevoed voor myn Sone, en verheven: maer gy,
hebt my ver-agt. Waerom hebt gy, daer gy in uw Vaders huys kost weelderig en
lustig opgebragt worden, en kostelyk gekleet gaen; hebt liever wille gaen naer verre
gelegene Landen, verkeeren met Vreemdelingen, naekt loopen, en vergaen van koude
en van van honger? wat had ik u misdaen: waer in had ik u lastig gevallen, om my
aldus te verlaten? waerom hebt gy my de Fonteyne van de levende Wateren, verlaten,
en gaen graven ondigte putten, de welke geen water en konnen houden.
Ik had uwe ziele verkoren voor myne allerliefste Bruyd; maer gy hebt liever gehad
agter andere Minnaers te loopen. Ik toonde u eenen regten en effen weg: want ik ben
self den Weg, de Waerheyt, en het Leven, waerom hebt gy dan sonder den weg van
vrede te willen kennen, u vermoeyt in den weg der boosheden; en gewandelt die
moeylyke weg, in welke niet te vinden en is als druk en ongeluk? Ik had u een wet
van leven en onderregtinge gegeven; op dat gy, met de Geboden te onderden, soude
mogen leven: maer gy hebt eenen afkeer van de onderrigtingen; en gy hebt myne
Geboden weg geworpen. Hoe dikwils heb ik mynen hant uytgesteken, sonder dat
gy'er hebt willen naer sien? waerom hebt gy al mynen raet verworpen? en is myn
jok immers niet sagt en myn pak niet ligt? waerom hebt hy dan voor u selven andere
jocken gaen soeken? waer-
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om hebt gy, als, vyf koppelen Ossen gekogt; om uwe eygen lusten te volgen, de
welke den mensch brengen tot de doot en tot den ondergank? ô mensch van dese
weerelt hoe lang sult gy swaermoedig van herten zyn: wat bemint gy de ydelheyt en
soekt de leugenen?
DEN MENSCH. Voorwaer Heere, ik weet wel dat het soo is, en dat den mensch
noyt en sal regtvaerdig bevonden worden, als hy by Godt gestelt wort. Indien ik myn
selven wil verschoonen; de waerheyt sal my veroordeelen. Indien ik wil seggen, dat
ik onnoosel ben: gy sult betoonen, dat ik pligtig ben. Indien ik met u wil gaen woorden
maken; ik en sal op duysent, niet een konnen antwoorden. Ik heb gesondigt: wat sal
ik u doen. ô bewaerder der menschen? ik belyde myne sonde, voor u: ik ben lastig
geworden aen myn eygen selven. Waerom en neemt gy myn sonde niet weg; want
myne boosheden zyn als eene swaeren last op my beswaert. Ik bekenne, dat ik geene
genade, maer uwe gramschap verdient hebbe; sulx dat gy regtveerdelyk sult voortgaen,
indien gy my uyt uwe oogen verstoot. Dan indien gy, my ellendigen en onwaerdigen
Sondaer aenneemt onder uwe Huerlingen; dat doet gy uyt enkele barmhertigheyt.
Och of uwe barmhertigheyt uwe regtveerdigheyt te boven ging, mits dat dese is,
boven alle uwe werken!
Ik ben ellendig, eenen Vremdeling, eenen Balling: en komende van 't Hemelsch
Jerusalem soo ben ik gevallen in de handen van de struykrovers, de welke my het
kleet van onsterffelykheyt uyt getrocken hebben; en, naer
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dat sy my vele Wonden gegeven hadden, half doot hebben laten leggen. Myne
Wonden zyn van u af verrot en bedorven door myne dwaesheyt: daer en is geen
gesontheyt meer in myn vleesch. Is 't dat gy voor by gaet sonder my aen te sien, ô
mynen Godt; wie sal my genadig wesen? wie sal my helpen? wie sal myne Wonden
verbinden? Is't dat gy in dese niet komt te storten den Wyn van troost, en de Olie
van barmhertigheyt; wie sal voor dese een bequame Medecyne konnen bereyt maken?
Is 't dat gy den Penning, dat is den prys van de Saligheyt niet en betaelt; wie sal dit
konnen doen?

§. 3. Christus troost den verootmoedigden Sondaer, en wyst hem aen, den
weg van boetvaerdigheyt.
CHRISTUS. Schept moed, ô mensch, en wilt niet vreesen. Uw verlies komt van u
selven; maer uwe hulpe komt van my alleen. Ik ben den Samaritaen; ik ben dien
opregten Geneesmeester, die in de weerelt gekomen ben, om te genesen, die, de
welke vermorselt van herte zyn. Ik ben 't die uwe krankheden self gedragen heb; en
die voor uwe Wonden, van myn eygen Bloet een genees-middel bereyt gemaekt heb.
Ik wil de doot van den Sondaer niet, maer dat hy sig bekeere en Saligmaken, het
gene dat verloren was. Ik en ben de regtvaerdige niet komen roepen, maer de sondaren:
want de gesonde en hebben den Medecyn mee-
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ster niet van noode, maer de sieke. Let op myne woorden, met welke ik alle de
sondaren van de weerelt tot my genoot hebbe, als ik geseyt hebbe: Komt al tot my,
die belast en beladen zyt; en ik sal u verquicken.
Komt gy dan ook en keert naer het Hemelsch Vaderlant langs eenen anderen weg
wederom, die ik aen de sondaren heb komen wysen, op dat sy den selven ingaen.
Desen weg, is de Boetvaerdigheyt. Is't dat gy dan het leven soekt; laet het quaet, en
doet het goet. Let toe van waer dat gy af-gevallen zyt; doet penitentie: vat uwe eerste
oeffeningen aen, en herneemt uwen voorgaenden yver. Gaet in uw herte, ô Sondaer,
en overlegt, hoe bitter dat het voor u is; uwen Heere en uwen Godt, die u geschapen
heeft, verlaten te hebben. Legt alle uwe boosheyt af; verlaet de werken der
duysternissen: doet waerdige vrugten van penitentie: versaekt de goddeloosheyt en
de weereltsche begeerten: en leeft voortaen matig, regtvaerdig, en Godtvrugtig in
dese weerelt. Dit is den weg, die tot het leven leyt; en daer en is geenen anderen, als
desen.
DEN MENSCH. Hoe soet zyn die woorden aen mynen mond ô Heere: sy zyn soeter
als den besten Honig. Ik beginne te gevoelen, dat naer gelyken; dat myn droefheyt
groot geweest is in myn hert; alsoo uwen troost, myne ziele nu ook, vervult met
vreugde. Ik bevinde nu, hoe waerachtig dat dit woort is. Dat JESUS CHRISTUS in de
weerelt gekomen is, om de sondaren salig te maken; onder welke ik den eersten ben.
Zyt dog ô mynen Godt, uw
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woort gedagtig; op welk ik nu al myn hope stelle: en aenvaerd desen verloren Sone,
die van u weg liep. Hy komt tot u wederom ô Vader der genade; doet uwe armen
van liefde open, om hem te omhelsen. En verwerpt my niet van uw aengesigt: vergeeft
aen uwen Dienaer al dat ik u misdaen hebbe: en schrapt mynen naem niet, uyt den
Boek des Levens.

§. 4. Vermaninge, om den tyd van syn bekeringe en boetvaerdigheyt, niet
uyt te stellen.
CHRISTUS. Ik ben 't; die uwe boosheden uyt doe, om myn eygen selven: ik en sal
dese niet meer gedagtig wesen: Ik ben 't; die den goddeloosen regtvaerdig make, en
die hem om mynen naem vergeve alle syn misdaden: want ik heb liever verkosen,
barmhertig te zyn, als gram te blyven: en ik wil liever sparen, als straffen. Waer voor
zyt gy dan bevreest, u te werpen in eenen schoot, die soo vol is van minnelykheyt?
ik ben veel meer bereyt om te vergeven, als gy om Penitentie te doen.
Dog let wel toe, dat gy niet traeg en zyt, om u tot den Heere te bekeeren; en stelt
uwe penitentie van dag tot dag niet uyt: want daer is gevaer, in dat wagten en
uytstellen. Stelt gy uwe genesinge wel uyt, als gy siek zyt? gy laet dan dadelyk den
Medicyn-meester komen en gy vind goet, van, in het beginsel op te passen; op dat
gy daer naer, als de siekte te verre gekomen is, de medecyne niet te vergeefs sou
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gebruyken. Gy gaet daer voorsigtelyk in voort: maer waerom en gebruykt gy de selve
voorsigtigheyt niet, in de siekten van uwe ziele, de welke veel gevaerlyker zyn, als
die van het lighaem? gy moet dese meer vreesen, als de besmettelykste Peste, en als
het ergste vergift. Wat vertraegt gy dan? Waerom vertoeft gy nog. Staet op, haest en
bekeert u, tot Godt uwen Saligmaker: op dat hy u niet, als eenen Leeuw het leven
beneme; en niemant u verlosse of behoude. Peyst op uwen Schepper, terwylen gy
nog jong zyt: en gewent u tot geene sonde. Daer zyn geene ketenen, die de menschen
soo vast binden, als een quade gewoonte: en het is soo moeyelyk dese te overwinnen,
als de nature selve; aengesien sy is, gelyk een tweede nature. Of meynt gy de jeugt
van uw leven aen de weerelt en aen het vleesch te geven; en het schuym of droessem
voor my te laten: daer ik het u al gegeven heb, en dat niet van het slegste, maer van
het beste: en die van myne jonkheyt af, geweest ben in den arbeyt; en dat om u?
DEN MENSCH. Ik bekenne myne schuld, Heere; en dat veele menschen sig hier in
misgrypen: wien het dunkt hard te wesen, den Heere van syn jongheyt af, getrouw
te dienen. Want hoe vele seggen'er niet: Kom aen, laet ons het geniet nemen van de
tegenwoordige goederen. Laet ons de Schepselen spoedig gebruyken terwylen wy
jonk zyn. Laet ons met kostelyke wyn, en lieffelyke reuken ons selven opvullen; en
dat het aengenaemste van den tyt ons niet ontsnappe. Laet ons met Roosen, ons kroo-
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nen; eer sy verslensen. Het meesten deel van dese, beelden sig ook in, lang te sulle
leven: en daer op, nemen sy goede dagen. Als of het tyds genoeg was; als de doot
komt; dan droef te zyn en op syn ziele te denken: dat in de bitterheyt syns gemoeds,
syn voorgaende jaren te doorlopen; ende u te bidden; dat gy de sonden van hun
jongheyt en hunne onwetentheden niet en sou gedagtig wesen. Gelyk of het regt
waer: dat, door de boosheyt overvloedig geweest heeft; daer ook de gratie soude
overvloedig komen. Dit denken dese dwase in hun herte: gelyk hun leven en hunne
werken ook getuygen.

§. 5. Hoe seer die gene bedrogen worden welke hun boetvaerdigheyt
uytstellen, tot het laetste van hun leven.
CHRISTUS. Ik weet, dat het getal der dwase oneyndelyk is: maer zyt dog niet jaloers,
over het geluk der boose. En is 't, dat de sondaaren u met hunne vleyende woorden,
soeken te verleyden; volgt haer niet: wandelt niet met hun: onthout uwen voet van
hunne paden. Want als het ongeluk hun onverwagts sal overvallen, en de
verderffenisse over hun sal nederdalen, gelyk een tempeest: als de benautheyt, en
den angst hun sal bevangen; dan sullen sy tot my roepen: maer ik en salse niet
verhooren, om datse des Heeren niet hebben aengenomen. Luystert toe gy alle, die
op hope van een lang leven, uytstelt uw leven te beteren. Wat soud gy doen, waert
dat ik desen nagt,
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ja self dese ure, u uyt het leven haelde? waer sou uwe ziele vaeren; hoe vele duysende
menschen zyn'er bedrogen door dese hope: of, om beter te seggen, door dese
vermetentheyt? Sy leggen nu in de Helle: de doot verslint hun nu. En, het gene dat
hun nog meest pynigt, is, dat sy veronagtsaemt hebben goet te doen, terwylen sy den
tyt hadde. Sy hebben op eene onsekere hope, veronagtsaemt de sekere middelen van
Saligheyt; en so seer niet gemeynt, de penitentie agter te laten: als dese uyt te stellen.
Dat uytstellen, is de oorsake geweest van hun verlies. Als hun dagt dat sy maer eerst
begosten te leven; is hun leven, gelyk eenen wever syn laken of snyt, op eenen stond
afgesneden. Sy hebben doot geweest, eer sy wisten, dat sy gongen sterven. Oordeelt
daer uyt, hoedanig die boetvaerdigheyt is geweest op haer uyterste. Het meeste
leetwesen, dat sy dan gehad hebben, en nu nog hebben, dog te vergeefs; is: dat sy,
op den bequamen tyt veronagtsaemt hebben, penitentie te doen; en dat sy de eeuwige
straffe, volgens dat sy gemackelyk hadden konnen doen, niet afgekogt hebben met
eenen arbeyt van weynig uren.
Och oft gy door een anders verlies wys wiert, en voorsigtiger, in eene soo gewigtige
sake! 't Is wel waer, dat ik vergiffenisse belooft hebbe aen de gene die penitentie
doen, maar ik en heb den tyd van morgen niet belooft, aen die dese gedurig uyt
stellen. Is 't dat gy dan vandaeg myn stemme hoort; en wilt uw herte niet verharden:
want gy en weet niet, wanneer ik u sal komen halen Ik sal komen als
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eenen dief in den nagt; en op de ure, als gy het minst, peyst. Waekt dan, en houd u,
alle stonden bereyt. Wat is uw leven anders als eenen damp, die dadelyk voorby
gaet? uw lighaem is onderworpen aen oneyndelyke ongevallen, en duysent perykelen.
Een koortse, een onverwagt voorval, nemen dit op eenen stond weg; en durft gy u,
op soo een broose sake betrouwen, en daer op steunen?
De menigte exempelen van onvoorsienige dooden, die gy dagelyks siet en hoort,
moesten u leere, hoe swak dat het steunsel is, daer gy u op betrouwt. Dese vallen
dagelyks voor, sonder onderscheyt van jong of out, man of Vrouw, groot of kleyn;
schoon sulks ook niet geschiet sonder eene wyse bestieringe van myne voorsienigheyt;
om u alsoo te onderregten, hoe ydel dat de menschelyke hopen, en hoe bedriegelyk
dat hunne gedagten zyn. Vat het dog wel, dat het gene aen soo vele andere
overgekomen is; ook aen u kan gebeuren. Hy is geluckig en wys, die door eens anders
quaet, syn eygen komt te ontvlugten.
DEN MENSCH. Gy zyt regtveerdig ô Heere, en regt syn uw oordeelen. Maer spaert
my dog, indien ik, die maer stof en asschen en ben, mynen Heere aenspreke. Wilt
gy dan de doot van den Sondaer? en is uwe barmhertigheyt niet over alle uwe werken?
en hebt gy niet geseyt: ik en wil de doot van Sondaer niet? en hebt gy niet gesegt:
dat de boosheyt van den goddeloosen hem niet en sal hinderen, soo haest als hy sig
van syne boosheyt sal bekeert
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hebben? duert den tyt van penitentie te doen, dan soo lang niet, als men leeft?

§. 6. Hoe qualyk het Godt neemt: dat men syn bekeringe soude uytstellen
om dat Godt de barmhertigheyt self is.
CHRISTUS. Gy syt al te dwaes, ô mensch, die steunt op myne barmhertigheyt, sonder
te letten op myne regtvaerdigheyt. Sult gy boos zyn, om dat ik goet ben? Verkondigt
men over al myne barmhertigheyt, en dat ik de sonden ligt vergeve; om dat gy te
geruster soud blyven sondigen, en my te vryer beroepen tot gramschap; en dat gy
ten lesten, naer my, soo veel en soo seer als het u luste, onteert en versmaed te hebben;
gy egter u beloven soud, barmhertigheyt van my te wagten? ik bekenne: myne genade
tot de Sondaren is groot, terwylen het tyd is van barmhertig te zyn. Maer hoe durft
gy, die van my soo dikwils door inwendige in-spraken, en uytwendig door myne
Predicanten, zyt vermaent geweest; en altyt aen myn Geest wederstaen hebt; en gelyk
een doove Adder, die haere ooren toestopt, myne Stemme niet en hebt willen
aenhooren; nog myne barmhertigheyt in het leste verwagten? gy, seg ik, die volgens
de versteentheyt ende uw onboetvaerdig gemoet, vergadert eene schat van gramschap,
tegen dat den dag van gramschap kome? Daer is veel meer reden om te vreesen, dat
gy mogelyk, om dat gy de barmhertigheyt, die

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

177
ik u soo dikwils op gedragen heb, verstooten hebt; sult overgelevert worden aen een
verkeert gemoet, en soo geheel sult over gelaten worden aen uwe eygen driften: en
dat gy, dus in de diepte gekomen zynde, nergens meer op en sult passen: en alsoo
alle genade onweerdig geworden zynde; niet en sult verwagten hebben, als
regtvaerdigheyt. Te regt wort den Sondaer met die straffe geslagen, Dat hy syn selven
vergeet, als hy sterft; die levende en gesont zynde, my vergeten heeft.
En segt dan niet: de barmhertigheyt Godts is groot: hy sal genadig wesen over de
menigte van myne sonden. Gelyk hy vlytig is om genade te doen, so vaerdig is hy
ook om te straffen: en hy siet de Sondaeren met stuerze oogen aen. Gaet dan liever
te werk, terwylen gy het ligt hebt, op dat de duysternissen u niet en bevangen. Doet
met den eersten, alle de goede werken, die u mogelijk zyn. Want ge en weet niet:
wat gy zyn of konnen sult, als uwe kragten sullen vergaen zyn. Terwylen gy jonk
zyt, betert u maniere van leven, met myne Geboden te onderhouden. Siet, het is nu
den bequamen tyt: 't zyn nu dagen van Saligheyt. Gy laet u met al te groote
vermetentheyt voorstaen, dat gy tyt tot boetvaerdigheyt sult hebben; indien, gy desen
versuymt. het gebeurt selden, dat eene late penitentie, regtsinnig is. Den Sondaer en
verlaet alsdan soo seer de sonde niet, als de sonde den Sondaer: om dat hy dan de
magt niet meer en heeft om te sondigen. Het is een wonderlyke sake: dat gy uwe
Saligheyt durft betrouwen op iet, dat soo twy-
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felagtig en onseker is; terwylen gy in andere dingen soo versekert wilt zyn. Ik drage
u nu myne gratie op: indien gy dese nu verwerpt, sal u de selve misschien eens
regtvaerdelyk geweygert worden.
Waert dat gy wel wist, hoe groot quaet dat het is, myne gratie te vergeefs ontfangen
te hebben; en my te verstooten, als ik u roepe; gy soud u haesten, om by my te komen,
gelijk eenen Hert, die dorst heeft, loopt nae de Fonteyne der wateren. Gy soud
arbeyden om uwen roep wel te versekeren door uwe goede werken. Doet nu dan het
gene dat gy soude wenschen gedaen te hebben, als gy niet meer en sult konnen
werken; en als gy duysent smerten sult gevoelen, om dat gy niet meer gedaen en
hebt, terwylen gy gekonnen hebt; sonder dat gy alsdan eenige hulpe sult konnen
vinden tegen uwe droefheyt. Den Mensch sal mayen het gene dat hy gesaeyt heeft.
Het is nu den tyt van zayen, de doot is den tyt van mayen. Indien gy in uw Vleesch
zaeyt de bederfenisse, gy sult van uw Vleesch bederfenisse maeyen. Zaeyt nu dan
al weenende, op dat gy eens met vreugd moogt mayen.
Verstaet dit wel, gy die Godt vergeet: op dat hy u niet aen en grype, sonder dat u
iemant verlossen sal. Ik heb de negen-en-negentig Schapen gelaten in de Woestyne,
om u, die een verloren Schaep waert, te komen soeken. Ik ben nu als eenen goeden
Herder, bereyt u op myne Schouderen te nemen, om u met blytschap wederom te
dragen naer den Schaep-stal. En berooft my dan niet langer van de voldoe-
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ninge van myne begeerte; nog myn Engelen van de blytschap, die sy hebben, als
eenen Sondaer penitentie doet.
DEN MENSCH. Ik heb inder waerheyt gedwaelt, gelyk een Schaep dat verloren
was; maer soekt gy bid ik u, ô Heere, uwen Dienaer; die zyt komen soeken, en
Saligmaken het gene dat verloren was. Voor u alleen heb ik gesondigt, en quaet
gedaen voor uw aenschyn. Maer laet die dienen, Heere, tot een bequaeme gelegentheyt
om so veel meer te doen uytschynen den luyster van uwe glorie; met aen my, die een
armen sondaer ben, barmhertigheyt te doen volgens uwe goedertierne belofte: en op
dat gy hier mede moogt dooden en weg-nemen de verkeerde oordeelen van die gene,
welke geen goed gevoelen genoeg hebben van uwe opregte goetheyt; en denken,
(wanneer sy sien, dat gy wrake neemt over de sonden;) dat gy in u selven hard, straf
en wreed zyt. Dog ik, Heere, die overtuygt ben van uwe goedertierne goedheyt: ik
sal tot u wederkeeren met de verloren Soon, ô Vader der barmhertigheyt: en verwerpt
my dog niet, van uw aanschyn!

§. 7. en 8. Christus vermaent den Sondaer tot naerstig ondersoek van zyn
Conscientie; en tot Berouw over syn sonden: als het Eerste Deel van het H.
Sacrament van Penitentie of Biechte.
CHRISTUS. Keert wederom, mynen Sone, keert wederom: waerom blyft gy
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buyten myn Huys, het Draf eeten van de Verkens, die binnen het selve, het Broot
kan eten van de kinderen? Keert uyt ganscher herte wederom, en ik sal u aenveerden
met beyde myne armen. Dog toont, wat u te doen staet. Overdenkt eerst in de
bitterheyt van uwe ziele alle de jaren en de dagen, die gy overgebragt hebt met
sondigen: en ondersoekt u selven met ernst, naerstelyk door-loopende geheel het
binnenste van uwe Conscientie. Indien gy dit maer ligtvaerdelyk en doet, en sonder
wel toe te letten: daer soude veel zyn, dat gy niet en soud gewaer worden, want 's
menschen hert is bedorven en eenen afgront, die niet te door-gronden is; en wie sal
dat volkomentlijk kennen? dog gelyk 'er niet soo moeyelyk en is, als syn selven wel
te kennen; soo is'er ook niet soo profytig. Het is te vergeefs, kennisse te hebben van
alle dingen, als men syn selven niet wel en kent. de siekte wel kennen, is een beginsel
van genesinge.
DEN MENSCH. Wy bedryven, Heere, allegader vele sonden: dog gy ô Heere
doorgront, en kent my: gy weet, wat dat ik al sittende en opstaende doe; en gy hebt
alle myne gangen getelt; want alles naekt en open is voor uwe oogen. Gy weet best,
wat in den Mensch is: gy verstaet myne gedagten van verre. Suyvert my, Heere, van
myne verborgene: want ik vreese voor alle myne werken; mits ik weet, dat, de Sondaer
gy soo niet spaert. Myne boosheden zyn menigvuldiger als de hairen van myn hooft:
en ben niet magtig, die alle te kennen.
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Maer gy ô waeragtig ligt, 't welk alle mensche, verligt die in de weerelt komt; verligt
de duysternissen van myn gemoet: op dat ik sien mag, waer in, ik afgeweken ben
van uwe Geboden; en wederom op den regten weg mag geraken. Geeft my te kenne,
Heere, ende antwoort my eens; hoe vele boosheden en sonden dat ik begaen heb.
CHRISTUS. Uw Conscientie sal u ligtelyk antwoorden, ten waer, datse gansch
bedorven waer en geheel afgebrant. Ondervraegt dese voor goet, en sy en sal niet
swygen. En gevoelt gy niet, dat sy u dikwils pynigt en overtuygt van sonde, al is 't
dat gy se niet en ondervraegt; en dat sy door inwendige stekingen, u doet gevoelen
de knaging van uwe sonden? Of het nogtans gebeurde, dat, na een sorgvuldig
ondersoek, u iets, niet in gedagten quam: soo laet dit over aen myne barmhertigheyt;
nog quelt u selven niet met te veel scrupulen, want ik heb gewilt, dat dit H. Sacrament
van Penitentie niet sou wesen voor een Pynbank, maer tot uwen troost. Nogtans de
eygen liefde doet somwylen, dat den mensch syn herte laet vervoeren tot woorden
van boosheyt; om onschuldinge te soeken in syne sonde. Maer soo veel als u aengaet,
stelt alle eygen liefde ter syden, en handelt u selven, als of gy waert den Misdadigen,
den Beschuldiger, en Regter. En als gy bevonden hebt, dat gy pligtig zyt, spaert u
selven niet: bestraft u scherpelyk: en zyt droef tot in 't binnenste van uwe herte, dat
gy my, uwen Godt, uwen Schepper, en uwen Zaligmaker; die gy als uw opperste
goet had
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moeten beminnen, veragt en vergramt hebt.
Overdenkt; hoe droevig dat gy somwylen zyt, en weent om het verlies van eenige
slegte dingen: hoe kond gy niet bedroeft zyn; dat gy uwe ziele, en my, die uw opperste
goet ben, verloren hebt. Gy belyt, dat ik uwen Heere ben: maer waer is dog, het
ontsag voor my? Gy noemt my uwen Vader: maer waer is de liefde, die gy my
betoont? Hoe dikwils heb ik u inwendig in het herte sprekende, geseyt, en ook uwe
eygen Conscientie self: Gy en zyt op den regten weg niet: gy en kont langs desen
naer den Hemel niet geraken: dit is den ruymen weg, die leyt tot den ondergank. Die
Godt behaegt hebben syn hier langs niet gegaen. Hoe lang sult gy de ydelheyt
beminnen, en de leugentale soeken? Maer gy hebt alle myne woorden verstooten,
en men doet by na, nu nog voor my niet eens open.
DEN MENSCH. En gaet in het regt niet met uwen Dienaer ô Heere; want niemant
en sal sig voor u konnen verontschuldigen. Zyt indagtig, dat gy my van slyk gemaekt
hebt, en in stof sult veranderen: en mits gy niets en haet van het gene dat gy gemaekt
hebt; Dat uwe genade my haest te hulpe kome, mits ik tot de uyterste noot gekomen
ben.
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§. 9. Beweeg-redenen en Maniere, om een Berouw en droefheyt, over syne
sonden te verwecken.
CHRISTUS. Zyt indagtig ô Mensch, wat ik u gedaen hebbe. Wat hebt gy, dat gy niet
ontfangen en hebt. Let wel toe, hoe quaet en bitter het voor u is, den Heere uwen
Schepper verlaten te hebben: en soo ondankbaer te zyn, en sulk een ongelyk toe doen
aen dien, den welken u soo veel barmhertigheyt bewesen heeft. Ik heb u geschapen
naer myn eygen Beelt en gelykenis: ik heb over u laten schynen het ligt van myn
aengesigt; op dat gy my uwen Schepper sou kennen en loven. Ik heb u gestelt over
de werken van myne handen: maer als gy in eere waert, soo hebt gy het niet ge-agt:
gy hebt de onredelyke Dieren naer gevolgt; en gy zyt geworden gelyk een Paerd en
Muyl-ezel die geen verstant en hebben.
Ik nogtans heb evenwel niet gelaten u tot nu toe een Vaderlyke voorsienigheyt en
liefde te bewaeren. Ik heb voor u besorgt geweest, gelyk eenen Arent, die syne jongen
op wekt en leert vliegen. Ik heb u de kragten en de gesontheyt gegeven; uwen
nootdruft, en andere ontallyke weldaden: maer hoe dikwils zyt gy door dese myne
gaven en weldaden self dertelder geworden: gy hebt dese misbruykt om my te
vergrammen; als gy, vet en dik geworden zynde; Godt uwen Schepper verlaten hebt.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

184
Dunckt u dat dit nog niet genoeg en is: overlegt de andere gaven, die veel meerder
zy. Ik ben voor u, als gy een slave van de duyvel geworden waert en pligtig aen de
eeuwige doot; van den hemel gekomen op der aerde, en ik heb de nature en de
gedaente van een slave aengenomen; niet tegenstaende dat ik den Opper-Heer was
van alle dingen. Hoe grooten arbeyt en smerten heb ik niet onderstaen? ik heb u af
gekogt met grooten Prys, niet van Gout, Silver, of kostelyke Gesteente, dat
vergankelyke dingen zyn; maer met myn eygen Bloet, op dat gy my soud eeren, en
dragen in uw herte en uw lighaem. En wat heb ik meer moeten doen aen mynen
Wyngaert, dat ik niet gedaen en hebbe?
Ondertusschen, wat hebt gy my voor alle die gaven wederom gegeven? en hebt
gy my niet, met quaet voor goet geloont; en met haet, voor liefde, die gy my schuldig
waert? Ik verwagtede; dat gy goede Druyven sou voortgebragt hebben, en siet, het
zyn niet als wilde Druyven. Gy hebt uwe Ziele voor niet gegeven, welkers Prys myn
Bloet is: want wat is het dog, daer gy soo ligt en soo dikwils uwe Ziele voor verliest,
en myn Bloet verquist en veragt? wat is het, seg ik, als eenen rook en een schaduwe
wat zyn de vuyle genoegten van het Vleesch, de slegte ydelheyt van de weerelt, en
de rykdommen, anders? alle dese hebben myne Apostelen en myne Vrienden, geagt
als drek, op dat sy my souden winnen. Dog gy agt dese soo seer, dat gy dikwils liever
hebt my te vergrammen, als eenen mensch;
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de eeuwige vreugt en goederen liever te verliesen, als de vergankelyke; en myne
Geboden te overtreden, als te veragten de oordeelen van de menschen: en wat sal 't
u baten, indien gy de gansche weerelt wint; en gy uwe Ziele verliest? Is dit den loon,
die gy my geeft, dwasen en sotten mensch?
DEN MENSCH. Wie sal u konnen wederleggen, ô mynen Godt, of een op duysent
antwoorden? Ik belyde, dat gy eenen langmoedigen en verduldigen Godt zyt: gy hebt
medoogentheyt met alle menschen, en gy siet hunne sonden als over het hooft, op
dat sy hun souden bekeeren. Wie sal aen myn hooft Water geven, en een Fonteyne
van tranen aen myne oogen, om dat ik uwe Geboden overtreden hebbe, en myne
Ziele verwaerloost, voor welke gy uw leven ten besten gegeven hebt. Wat sal ik u
seggen ô onmetelyke goetheyt! ik heb gesondigt; maer spaert my: en mits gy voor
my, hebt willen verwesen worden: en wilt my, niet verwysen.
CHRISTUS. Ik heb u met eene eeuwige liefde bemint, en ik heb u van den anderen
kant soo minnelyk, en met het voorstellen van soo vele prysen genodigt, om my eene
wederliefde te betoonen: maer gy hebt als een Overspeelster agter vele andere
Minnaers geloopen: en gy en hebt geen schroom gehadt, van myn vyant te worden;
om eenen vrient te zyn van de weerelt. En als gy met vreugd kost Water putten uyt
de Fonteyne van den Saligmaker; soo hebt gy my, de Fonteyne der levende wateren
verlaten; en gaen graven ondigte
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putten, die geen Water en konnen houden. Ik wil seggen, dat gy liever gehadt hebt
te volgen eenen vyant; die om den dienst, den welke mén hem doet en om eene korte
genoegte, komt te geven de eeuwige straffen: dan my te volgen, die myne dienaers
kroone met eere en glorie.

§. 10. Hoe niemand oyt mag wanhopen; maer syn betrouwen moet stellen
op den Heere.
DEN MENSCH. Ik heb gesondigt, ô Heere, en quaet voor uw Aenschyn gedaen: maar
verre zy van my, dat ik met den goddeloosen soude seggen: Myn sonde is al te groot
om vergiffenisse voor dese te verkrygen. Immers ik weet, dat gy overvloedig zyt in
vergeven, en dat, al is 't dat myne sonden seer groot in getal zyn; uw barmhertigheyt,
self sonder getal is. Ik soude moete wanhopen, had ik geen kennisse van de
oneyndelyke barmhertigheden dese Heere. Ik weet ook van den anderen kant dat den
duyvel niet slaept: maer ik wapene my tegen hem ô mynen JESUS, met de gedagtenisse
van uwe overvloet van genade; die gy bewesen hebt aen David, die soo swaerlyk
gesondigt hadde; aen de Overspeelige vrouw; aen Maria de Sondaresse; aen Petrus,
die u verloochende; aen de Cananeesche Vrouwe die na u riep; aen den oproerigen
Moordenaer, die met u aen het Kruys hing: jae self, aen die u gekruyst hebben. Dat
die
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dan, de welke uwen naem kennen; u aenroepen: want gy niet en verlaet die u soeken
ô Heere; jae self, gy nodigt die, de welke u nog niet en soeken.
Ik heb gedoolt, gelyk een verloren Schaep. Ik ben droef tot het binnenste van myn
hert, om de liefde van u. Och of ik u noyt vergramt en had! och of ik u nimmer meer
vergramde! wie sal my geven, dat ik mag zyn, gelijk ik voor desen was, als ik genoot
de Vaderlyke minnelykheyt van uw aenschyn! dog siet my nu evenwel aen, en zyt
my genadig, om dat ik eenen armen en verlaten mensch ben. Neemt uwen Dienaer
genadelijk aen: want waer heen soud ik verder van u loopen? ik en heb noyt wel
gevaren sonder u, als ik u verlaten heb. En werpt my dan niet van uw aenschyn, en
levert my niet over met de Sondaren. Een bedrukt gemoet is voor u een Sacrificie:
en verstoot een vermorselt en vernedert herte niet. Gy, die de nieren en de herte
doorgront, gy weet van de begeerte van myn herte, en myn gesugt en is voor u niet
verborgen.
CHRISTUS. Soude een Moeder haer Kind wel soo verre konnen vergeten, dat sy
geen medelyden en soude hebben met den Sone, die uyt haer Lichaem gekomen is?
en al waert dat dese haren Sone vergeete, so sal ik u evenwel niet vergeeten, want
ik heb myn leven voor u ten besten gegeven; ik heb u gewasschen in myn Bloet. Als
waren uwe sonden soo root, als een scharlaken, sy sullen wit worden als een Sneeuw.
DEN MENSCH. Hoe soet en hoe goet is uwen Geest, Heere, in alles. Looft myne
Ziele den
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Heere, en wagt u van eenige syner weldaden te vergeeten. Hy is't, die alle uwe sonden
vergeeft: hy is't, die alle uwe krankheden geneest. Hy is't, die uw leven van de doot
verlost: hy is't, die u met goedertierentheyt en barmhertigheyt omringelt. Hy is't, die
uwe begeerten met goederen versaedigt, en u jeugdig maekt als eenen Arent. Ik
bedanke u ô Heere, uyt het binnenste van myn Ziele, dat gy my tot nu toe
barmhertigheyt gedaen hebt; in het leven behouden, en my in myne sonden (gelijk
gy vermogt,) niet en hebt laten versmagten; op dat uwe goetheyt my soude brengen
tot Penitentie.

§. 11. Van de Belydenisse als het Tweede Deel van het H. Sacrament van
Penitentie of Biechte.
CHRISTUS. Maer nadien gy nu self komt te bekennen uwe begane ongeregtigheyt
tegen my: om ten vollen wederom in myne genade te geraken; Gaet en vertoont u
ook, aen den Priester: aen wien, ik de magt gegeven heb van de binden ende te
ontbinden. Want, die syne sonden komt te verbergen; sal het niet wel gaen: maer die
se belyd en verlaet, sal genade ontfangen. Sone, om vwe Ziele wille, en syt niet
beschaemt, de waerheyt te seggen. Want daer is eene schaemte die leyd tot de sonde;
en daer is eene schaemte die leyd tot de glorie. Veropenbaert dan opregtelyk ende
geheelyk uw Conscientie aen myn Stedehouder
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op aerde, en hy sal u den Hemel openen: want daer tot zyn hem gegeven, de Sleutels
van het Ryk der Hemelen.
Waerom syt gy beschaemt; aen iemant, die een mensch is, en een Sondaer, gelyk
gy, te seggen, het gene dat gy niet beschaemt geweest zyt te doen in myne
tegenwoordigheyt? ook waer gy zyt, gy syt in myne oogen de welke over al soo de
goede als de quade aensien. Dat dan de schaemte verre van hier zy: die dan maer
dienstig is, als iemant wil sondigen: dog schadelijk, als iemant sig wil bekeeren.
Want wat is anders, syne sonden verbergen; als, syne wonden decken, en niet willen,
dat'er dan Genees-meester zyn hand aensteekt, tot dat sy door uw dwaesheyt gansch
verdorven zyn. Acht gy dan uwe eere meer, als uwe Saligheyt? Zyt gy beschaemt
kenbaer te maken aen iemant, die eenen mensch is, gelyk gy; het gene in den dag
des oordeels evenwel sal veropenbaert worden, en wanneer gy sult berigt en verwesen
worden voor de gansche weerelt?
Wat sult gy dog in dien schrickelyke dag doen; als ik de verholenste dingen sal
veropenbaren, en alle de gedagten der herten sal kenbaer maken? als'er niet soo
verborgen sal zyn, dat niet en sal geweten worden: en het gene dat in de duysternissen
geseyt of bedreven is, voor de gansche weerelt in het ligt verschynen sal? En syt dan
niet beschaemt, te seggen; het gene dat gy niet beschaemt geweest en syt, te doen.
Hoe vele syn 'er niet, die door hun ontydi-
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ge en verkeerde schaemte, komen te maken, dat myne Sacramenten die vaten van
genade en van saligheyt zyn; hun worden tot een steen van aenstoot en van sondigen?
Maer gy: overwint die schaemte: verootmoedigt u voor den Priester, den welken ik
in mijn plaets gestelt hebbe tot uwen Genees-meester en Raedgever. Ondekt hem
uwe ongeregtigheden, op dat gy geregtvaerdigt moogt worden.
DEN MENSCH. Ik heb het geseyt: Ik sal myne ongeregtigheyt, tegen my selven;
aen den Heere belyden, ja ook aen den Persoon die ik moet aensien in uw plaets.
Vergeeft gy ô Heere, de boosheyt myner sonden. Ik ben eenen mensch: en ik weet,
dat'er in myn vleesch niet goets en schuylt: en indien ik segge, dat ik geen sonde
hebbe: ik ben een leugenaer, en ik bedriege myn eygen selven. Te misdoen, te
struykelen, onwetende te zyn, bedrogen te worden: ik bekenne, dat sulks al, op my
past: waerom soude ik het lochenen of dat verduysteren? Wat wil ik voor de menschen
al beter of heyliger schynen te zyn, als dat ik in der daet voor uwe oogen ben, die
siet het binnenste van myn herte? ik sal dan liever regt uyt, alle myne wonden kenbaer
maken, op dat ik soo te ligter genesen worde door den Priester; den welken ik, als
van u my toegeschikt, erkenne voor myn Genees-meester.
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§. 12. en 13. Hoe besorgt men moet zyn, om niet op nieuw te sondigen: en
van een goed voornemen daer tegen.
CHRISTUS. Myn Soon, gy hebt nu gesondigt gehad: vergrypt u niet wederom. En bid
ook voor de voorleede sonden dat sy u vergeven worden. Dus dan van de Biecht
komende soo syt gy nu als geheel in den Jordane dat is door het badt van myn Bloed,
gesuyvert van de Melaetsheyt uwer sonde: Siet dan toe dat gy niet wederkeert tot
den modder gelyk een Varke, of gelyk een Hond tot zyn braeksel. Siet: gy syt nu
gesont gemaekt: Sondigt niet meer; op dat u niet erger overkome. Soo ligt te hervallen,
is een bewys of teken, van geen opregte Boetvaerdigheyt.
Maekt dan een vast voornemen, om liever alles te lyden, als my, uwen Heer en
Godt, op nieuw te vergrammen. Hier toe, kan het u seer dienstig wesen dat gy
opmerkt, Tot wat soute gy 't ligtst valt, als ook by wat gelegentheden, wel het meest:
op dat; daer gy u het swakste in vind, en de meeste perykelen voor u, gewaer word;
gy alhier het meest op u hoeden syt, ende u voorsiet.
Tragt ook met alle naerstigheyt te ontdecken den oorsprong of wortel selfs, waer
uyt mogen voortkomen alle die distels, die doornen en alle dat schadelyk onkruyd
van uwe ziele. Kont gy desen wortel uytkappen of ten minsten, tegen houden; soo
syt gy al veel vervordert.
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Maer daer syn'er weynige die dit voor goet doen; en daer door blyven sy, altyt in het
selve slyk steken. Sy beschuldigen hun Conscientie, maer sy en genesen die niet. Sy
leggen hunne sonden af, en sy maken een voornemen van beter te doen; dog sy keeren
dadelyk wederom tot het gene dat sy uytgebraekt hebben. Sy beweenen nu het gene
dat sy bedreven hebben; en dan bedryven sy, het gene dat sy wederom moeten
beweenen: en sy spelen by naer hun leven lang dit spel met my; tot dat de doot hun
onvoorsiens aengrypt en versmagte in de diepte; en dat de Helle haren mond open
doet, om hun in te slocken.
Wagt u, ô Mensch dat gy al sulke niet naervolgt, die dus myn verduldigheyt en
langmoedigheyt komen te misbruyken, en soo dikwils myne genade vrugteloos
ontfangen; en, voor soo veel het in hun is, den Sone Gods wederom Kruycigen, en
opentlyk tot schande stellen. Ik seg u, dat het moeyelyk is, dat sulke wederom tot de
Penitentie vernieuwt worden: want de aerde, die door overkomenden regen dikwils
doordronken word, en bequaem Kruyden voortbrengt aen de gene die haer bebouwen:
die wort van Godt gezegent: maer als se dan doornen of distelen voortbrengt; soo
verdientse verworpen te worden; haere vervloekinge is na by; en verbrant te worden
is, haer eynde. En handelt den eenen mensch ook soo met anderen niet; sluyt hy die
eyndelyk niet gansch buyten syn gunste en buyten syn vriendschap die hem te dikwils
vergramt?
DEN MENSCH. O Heere, een weynig te
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voor heb ik verheugt geweest, in het gene dat gy my geseyt hebt, om my te
vertroosten. Maer gy spreekt nu wederom redenen, die vol van schrik en bitterheyt
zyn. Wat sal ik seggen ô mynen Heer? ik stae verstelt, en ik ben beschaemt myn
aensigt tot u op te heffen; want myne ongeregtigheden zyn boven myn hooft gewassen.
Ik belyde, dat ik ten uytersten versmadelyk geworde ben met soo dikwils te vervallen,
en als een verfoeyelyken hond voor uwe oogen; die soo dikwils wederom gekeert
hebbe tot het gene dat ik uytgebraekt hadde. Waer sal ik uw aensigt konnen
ontvlugten?
CHRISTUS. Waer anders ô mynen Mensch, als tot de genade van dien, wiens magt
gy door uw sonde veragt hebt. Niemant van u vlugt wel van my, ten sy hy ook tot
my vlugt: dat is, van myne gestrengheyt, tot myn genade. Tot wat plaets sult gy
vlugten, in welk gy my niet en sult vinden? Is 't dat ik met dese dingen voor te dragen,
u droevig gemaekt heb tot boetvaerdigheyt: dat is goed voor u. want de droefheyt,
die volgens Godt is, baert een standvastige boetvaerdigheyt ter zaligheyt Dit
voornamentlyk heb ik u te vermanen: Dat gy dog uyt het gevaer en het verlies van
een ander; moogt wyser worden; te weten van die, die hunne sonden wel met de
mond belyden, dog welkers herte niet opregt is voor Godt; gelyk zy ook gedurig hun
oude gangen gaen; en soo ten laetsten verloren gaen.
Hoe gemackelyk soud' het voor vele wesen de sonden te laten, waert dat sy, de
perykelen van
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de selve wilden vlugten? De sinnen van den mensch syn al te seer genegen tot het
quaet van de jonkheyt af; en soude gy in de gelegentheden self, als aenlokselen tot
de sonde ongeschonde doorgaen? kan eenen mensch, vier dragen in synen schoot
sonder dat hy syne kleederen verbrant? of wandelen op gloeyende koolen, sonder
syn voeten te verbranden? Siet David, Salomo, Petrus, en meer andere; die vermaert
syn om hun Wysheyt en Heyligheyt, sy syn gevallen door de occasie, tot de sonde;
en worden u voorgestelt tot een exempel van de menschelyke krankheyt, en hoe dat
gy u moet wagten. Want dese, die soo ligtelyk gevallen zyn, leeren u: dat gy ook
kont vallen. En sult gy derven betrouwen op u selven, en in 't midden van de
perykelen, niet bevreest zyn? Salig is den mensch: die altyt vreest.
DEN MENSCH. O Heere, ik heb gesworen en vast gestelt te onderhouden uwe
regtveerdige Geboden. maer wat kan ik doen sonder u? te vergeefs make ik
voornemens, ten zy dat gy dese ondersteunt met uwe gratie; en dat gy uw regter hant
uyt reykt tot het werk uwer handen. Ik heb wel den wille van u te dienen, maer sonder
u en kan ik desen niet uytwerken. Mits gy dan ô Heere, den wille gegeven hebt, geeft
ook het volbrengen. Bevestigt ô Heere, het gene dat gy in my uytgewerkt hebt. En
verstoot my niet van uw aenschyn, nog en neemt uwen H. Geest van my niet weg.
Doorsteekt myn vleesch met uwe vreese, en doorwont myn herte door eene liefde
tot u; op dat
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ik met dese twee gelyk met twee voeten, gedurig voortgae in den weg uwer Geboden.

§14. Van de Voldoeninge, als het derde deel van het H. Sacrament der Biegte.
CHRISTUS. Wandelt in myne tegenwoordigheyt; ik sal met u wesen in alle uwe wegen,
en ik sal uwe paden bestieren. Maer weet gy wel, dat den sondaer soo vele pynen,
schuldig is te onderstaen; als dat hy sig selven verheven heeft, en in genoegten is
geweest? Ende is het niet billyk: dat volgens de grootte van een misdaet, ook de mate
der slage of straffe sy? Is't dat gy wys zyt, voorkomt het vonnis van den Regter; en
neemt vrake over u eygen selven; op dat gy misschien in den kerker niet moogt
geraken; daer gy niet uyt, sou komen, voor dat gy tot den laetsten penning toe,
betaelde. 'T is veel ligter, tegenwoordig, terwyl het nog tyd is van barmhertigheyt
en dagen van zaligheyt, aen de Goddelyke regtvaerdigheyt te voldoen. 'T is
gemackelyker hier te betalen voor syn misdaden; als dat uyt te stellen tot dien tyd
als wanneer ik de geregtigheden sal uytspreken. Daerom keert u uyt ganscher herte,
tot my, met vasten, met tranen, en geklag. Gy hebt my dikwils vergramt met de lusten
en de genoegte des vleeschs, te soeken: is het dan ook niet billyk, dat gy u lighaem
kastyd en onder bedwang brengt? Op dat, gelyk de genoegte van het vleesch u ver-
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voert heeft tot de sonde; alsoo de droefheyt der selve u wederom leyde tot
vergiffenisse.
Ook heeft het Gebed der ootmoedige en sagtmoedige, altyd my behaegt en
bewogen, om hare sonden genadig te wesen. Bedient u ook daer van, met vlytigheyt:
op dat ik ook als eenen waeragtigen Opper-Priester en Advocaet aen de regter hant
des Vaders, daer voor u spreke; en aen den Selven den prys van myn Bloet, en de
verdiensten van myn lyden opdrage, door welke ik voldaen heb voor de sonde van
de gansche weerelt.
Koopt uwe sonden ook af door aelmoessen. Daer en is niet, dat my soo seer beweegt
tot barmhertigheyt, als dat ik sie, dat gy ook met eene Broederlyke liefde de Arme,
en de Bedrukte barmhertig zyt. Maer indien gy voor dese het ingewant van
barmhertigheyt sluyt, en hun geschrey niet en verhoort; siet toe; dat gy somwylen
ook self niet en roept; en niet verhoort wort. Wilt gy dan voldoen voor uwe sonden:
siet, het Gebedt is daer toe goed met Vasten en Aelmoessen.
Daer-en-boven d'allerbeste voldoeninge, die my, het aengenaemst: ende u het
voordeligste, is, dat is: Al de kragt van uw Boetvaerdigheyt aen te leggen tegens u
gebreecken selfs en de wortelen van dien. Dierhalven begeeft u voornamentlyk en
met yver tot sulke godvrugtige oeffeninge die meest bestryden de bedorven driften
uws gemoeds; en die wel het hardst vallen aen het vleesch langs die kant daer het
ten kranksten is. Want waer toe soude het dienen, dat men de Pleyster op den Voet
soude
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leggen, als de wonde in het Hooft is? Ieder gebrek of sonde, gelyk ook elke siekte
heeft haar besondere geneesmiddelen. Daer en is niet dat de Boetvaerdigheyt soo
versekert of opregt maekt, als den haet tot de sonde. Wanneer gy soo Boetvaerdig
syt, dat het gene te vooren aengenaem was aen uw lichaem, nu bitter valt aen uw
gemoet: dan syt gy waeragtelyk Boetvaerdig, ende ik worde versoent met u.
De Lesse, die ik u geve, sal u misschien hart dunken: maer de pynen, daer ik u
met dese van tragte te bevryden, zyn veel harder. Dog segt my evenwel eens, plagt
gy niet harder dingen te verdragen voor de weerelt en voor uw Vleesch? gy volbragt
dadelijk en met vreugd, het gene dat haer aengenaem was, en dat den Duyvel ingaf.
Maer hetgene dat ik u geboden heb, geraden, en om de liefde, en om myn Bloet u
gebeden; dat gy myn Kruys en verstervinge soud in uw herte dragen: Dat hebt gy
verworpen: Is 't niet soo?
Siet, ik sal u bestraffen, ik sal 't u al voor oogen leggen. Waert dat gy eenige hope
gesien had van gewin, vermaek, of van eere: soud gy niet dadelyk al in gespannen
hebben, dat gy soud hebben konnen by brengen? soud gy daerom, geen verre reysen
te Lande en ter Zee ondernomen hebben? waert dat gy bevangen had geweest met
eene siekte; gy soud by geset hebben al dat gy hadt, om genesen te worden; en liever
vier en swaert onderstaen hebben, als uw leven in gevaer te laten. Waert dat u iemant
eenig ongelyk of on-eere aenge-
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daen had: wat en soud gy niet doen en lyden, om uwe eere of uw goet te beschermen?
Dog hoe luttel hebt gy gedaen om my te behagen? waerlyk had gy maer een weynig
gearbeyt, gy soud eene groote ruste gevonden hebben. En waert dat gy maer het
tiende deel van het gene dat gy gedaen hebt voor de weerelt; voor den Hemel gedaen
had: gy soud geluckig en zalig leven, want myn Jok is soet, en myn Pak is ligt.
Dog gy en konde dit nauwelyks gelooven: maer wat wonder? gy en vond geen
smaek in de soetigheyt van den Heere; en gy en hadt geen genegentheyt tot de dingen
van hier boven, om dat uwen smaek bedorven was door de dingen van hier beneden.
En wat vrugt hebt gy van die dingen, over welke gy nu beschaemt zyt; en welkers
eynde de doot is? Nu verlost synde van de sonde, syt gy geworden een Dienaer van
de regtvaerdigheyt. Gebruykt uwe leden om de regtvaerdigheyt te dienen tot uw
Heyligmakinge; gelyk de selve te voore gedient hebben, aen de onreynigheyt en
ongeregtigheyt, tot de boosheyt; en alsdan sult gy bevinden: hoe soet en goet dat ik
ben voor die, de welke regt van herte zyn.
DEN MENSCH. In der waerheyt Heere, als ik my keere tot alle die dingen, waer in
ik tot nu toe te vergeefs gearbeyt heb; ik en bevinde in alle dese niet, als ydelheyt en
quellinge des geests; en dat'er onder de Sonne niet stantvastig is: maer gy blyft in
der eeuwigheyt, ô Heere. Voortaen dan, ô mynen Godt! het sal myn opperste goet
wesen aen u gehegt te blyven, en

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

199
op u alleen, al myne hope te stellen. Wie sal my af-scheyden van uwe liefde? och of
nog dood nog leven, nog eenig Schepsel dit niet en koste doen! Maer hoe sal ik by
u geraken, om my met u te vereenigen; ten sy dat gy my tot u trekt met de koorden
van uwe liefde? Trekt my dan, bid ik u; op dat ik tot u loope, gelyk eenen Hert loopt
naer de Fonteyne der wateren: want gy syt mynen Godt en mynen Saligmaker.

II. Capittel.
Litanien, Psalmen, en Gebeden, om Gods genadige oogen van
medogentheyt, en den Geest van Boetvaerdigheyt te verwerven.
Litanie
Der Boetvaerdige; getrocken uyt de H. Schriftuer.
Heere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heere ontfermt u onser.
Christe hoort ons
Christe verhoort ons.
Godt Hemelschen Vader, ontfermt u onser.
Godt Sone, Verlosser des weerelts, Ontfermt u onser.
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Godt H. Geest, Ontfermt u onser.
H. Drievuldigheyt eenen Godt, Ontfermt u onser.
I: Deel.
GODT die de doot niet wil van den Sondaer, Ontfermt u onser.
maer meer dat hy bekeere en leve, ''
Die de sondigende Engelen niet gespaert en ''
hebt, maer in de Helle gesmeten, om daer ''
gepynigt te worden, ''
Die, als Adam gesondigt hadde, hem tot ''
bekentenisse van schuld en bekeeringe, ''
geroepen hebt. ''
Die den rampsaligen Cain van uw aenschyn ''
verworpen hebt, om dat hy wanhoopte ''
van vergiffenisse syner sonde, ''
Die Noe door de Arke bevryt hebt van den ''
overvloet der Wateren en van den ondergank ''
der goddeloose, ''
Die Lot getrocken heb uyt het midden van ''
een sondig volk, ''
Die Pharao, den welken een schyn-heylige ''
Boete deed en verhart was, daar na soo ''
schrickelyk gestraft hebt, ''
Die het Volk van Israël, als het tot u schreyde ''
in het binnenste van hun herte; uyt de ''
slavernye verlost hebt, ''
Die naer eenen vasten van veertig dagen ''
aen Moyses uwe Wet, op den Berg gegeven hebt, ''
Die door het gebedt van den selven Propheet, ''
het volk dat uwe Geboden overtreden ''
had, vergiffenisse hebt gegeven. ''
Die Jonas behouden hebt, als hy uyt den ''
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Buyk van den Walvisch zyn gebed tot u stierde, Ontfermt u onser.
Die de Niniviten hebt gespaert, als sy Penitentie ''
deden met Vasten, in Sacken, en met Asschen. ''
II.
O GODT die David door Nathan hebt ''
gebracht tot kennisse van zyne sonden, ''
Die desen Konink zyn sonde hebt af-genomen, ''
als hy de selve beleden, en penitentie ''
gedaen had in hayren Kleederen, ''
Die aen dien Konink gegeven hebt de verkiesinge ''
uyt drie plagen, om de sonde, ''
van dat hy zyn Volk getelt hadde, ''
Die Achab vergeven hebt, om dat hy sig ''
verootmoedigt hadde, en Penitentie deed, ''
Die Judith verhoort hebt, als sy in hayren ''
Kleederen en assche, hare Gebeden tot ''
u stierde voor haer Volk, ''
Die Ezechias verlost hebt van het Leger ''
van die Assyrien, als hy u met syn ''
Volk aenriep door vasten, met assche op ''
het hooft, en sacken aen, ''
Die Manasses verhoort hebt, en herstelt in ''
zyn Ryk, als hy Boetvaerdig was, ''
Die Esther hebt gratie doen vinden voor de ''
oogen van Assuerus, ''
Die Mardocheus, verlost hebt van de galge, ''
als hy u aenriep in een sak met assche, ''
Die de Machabeën met vasten, in sacken en ''
assche u aenroepende, verhoort hebt, ''
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Die de Priesters geboden hebt te schreyen, Ontfermt u onser.
te bidden, en offerhande te doen voor het Volk, ''
III.
O Heere, die in dese weerelt gekomen ''
zyt, om de sondaren Salig te maken, ''
Die de weerelt van sin zynde te verlossen, ''
Joannes voor u gesonden hebt, om Penitentie ''
te verkondigen, ''
Die 40. dagen en 40. nagten gevast hebt, ''
Die ryk zynde in barmhertigheyt, ons door ''
uwe over-groote liefde, als wy door onse ''
misdaden doot waren; het leven gegeven ''
hebt in CHRISTUS, ''
Die Mattheus met uwe gratie voorkomen ''
hebt, als hy sat in syn Tol huys, ''
Die getuygenisse gegeven hebt, dat den Publicaen, ''
den welken met droefheyt en ''
ootmoedigheyt op syn borst klopte, ''
geregtvaerdigt keerde uyt den Tempel. ''
Die den lammen en geraekten van syn ''
quale verlost hebt, en syn sonde vergeven. ''
Die de sondaren door het exempel van den ''
verloren Soon, den welken wederom ''
keerde tot syn Vader; hoope tot vergiffenisse ''
gegeven hebt, ''
Die de Samaritaensche Vrouwe hebt kennisse ''
gegeven van de Fonteyne der levende Wateren, ''
Die aen het Huys van Zacheus, als hy Penitentie ''
deed, en het onregtvaerdig goet ''
wederom gaf; de saligheyt toe-gebragt hebt, ''
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Die de Chananeesche Vrouw al sy in haer Ontfermt u onser.
gebed volharde, genadelyk verhoort hebt, ''
Die de Vrouw in overspel bevonden, genadelyk ''
ontslagen hebt, ''
Die Publicaenen en Sondaeren ontfangen ''
hebt, en ook met dese gegeten, ''
Die aen Maria Magdalena vele sonden vergeven ''
hebt, om dat sy veel beminde, ''
Die Petrus, als hy u tot drymael toe verloochende, ''
genadelyk aensiende, hem ''
syne misdaden hebt doen kennen, en beweene, ''
Die aen het Kruys hangende, den boetvaerdige ''
Moordenaer, het Paradys belooft hebt, ''
Die geen sonde gedaen, en de onse in uw ''
Lighaem; aen het Kruys gedragen hebt. ''
Die verplettert zyt om onse ongeregtigheden. ''
IV.
O GODT die alle uwe Schepselen bemint,
en niet en haet van al het gene dat gy
geschapen hebt,
Die uw uytverkorene beproeft, gelyk het
gout in den oven,
Die de Sondaren den middel en den tyt
geeft tot Penitentie,
Die kastyt alle Soon, de welken gy aenneemt,
en bemint,
Die niet en wil, dat 'er iemant verloren
gae, maer dat sy alle tot boetvaerdigheyt komen,
Die gekomen zyt te soeken en Zalig ma-
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ken het gene dat verloren was, Ontfermt u onser.
Die medelyden hebt met alle menschen, ''
en de sonden over 't hooft siet, op dat sy ''
hun souden bekeeren, ''
Die de versoeninge geworden zyt voor onse sonden, ''
Die medogentheyt hebt met de sondaren, ''
de welke hun door vasten, sugten, en ''
weenen tot u bekeeren, ''
Die barmhertigheyt begeert en geen offerande, ''
Die de regtveerdige niet en zyt komen ''
roepen tot boetvaerdigheyt, maer de sondaren, ''
Die Paulus, als hy de Kerke vervolgde en ''
verwoeste, soo wonderlyk tot u geroepen hebt, ''
Die desen Apostel, naer dat hy drie dagen ''
gevast en gebeden had, het gesigt ''
hebt wederom gegeven, ''
Die, wy Penitentie gedaen hebbende; alle ''
onse sonden, niet meer indagtig zyt, ''
O goedertiern, barmhertigen, en genadigen ''
Godt, die seer verduldig zyt, en ''
wiens barmhertigheyt meerder is, als onse boosheyt, ''
V.
Zyt genadig; Spaert ons Heere.
Van alle quaet; Verlost ons Heere.
Van eene onvoorsienige doot, Verlost ons Heere.
Door uw Doopsel en uw H. Vasten, Verlost ons Heere.
Door uwendruk en arbeyt, Verlost ons Heer.
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Door uw Bloet, dat gy tot vergiffenisse onser sonden uytgestort hebt, Verlost ons Heer.
In den dag van druk, benautheyt, ende van uw schrickelyk Oordeel, Verlost ons Heer.
VI.
Wy Sondaren; Wy bidden u, hoor ons. Wy bidden u, hoort ons.
Op dat gy ons gelieft te geleyden tot een ''
opregte boetvaerdigheyt ''
Op dat wy ons selven mogen oordeelen, ''
om uw Oordeel te ontgaen, ''
Op dat, gelyk wy onse litmaten hebben late ''
dienen tot onsuyverheyt en de boosheyt; ''
wy de selve nu mogen overleveren aen de ''
regtvaerdigheyt tot heyligmakinge, ''
Op dat wy de goddeloosheyt en de wereltsche ''
begeerten versakende, in den tegenwoordigen ''
tyd, matiglijk, regvaerdelyk ''
en godtvrugtelyk leven, ''
Op dat wy onse Lichaemen straffelyk mogen ''
temmen, en in bedwang brengen, ''
Op dat de sonde niet heersche in ons sterfelyk lichaem, ''
Op dat wy onse litmaten niet over en geven ''
aen de sonde tot werktuygen van boosheyt, ''
Op dat wy de weerelt niet en beminnen, nog ''
het gene dat in de weerelt is, ''
VII.
Op dat wy ons niet en voegen naer den
swier van dese weerelt, maer hervormt
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worden door de vernieuwinge van uwen Geest, Wy bidden u, hoort ons.
Op dat wy geen hooger gevoelen van ons ''
selven hebben, als het betaemt; maer dat ''
wy van ons selven gevoelen met sedigheyt, ''
Op dat wy ons selven niet op-en-vollen met ''
wyn, waer uyt dertelheyt ontstaet, ''
Op dat wy als waere litmaten van CHRISTUS ''
ons Vleesch kruyssen met syne gebreken en begeerlykheden, ''
Op dat 'er geene vuyle worden uyt onsen ''
mond en komen: maer, als wy iets goets ''
te seggen hebben, dit doen tot stigtinge der Geloovige, ''
Op dat alle bitterheyt; korselheyt; geschreuw,
''
en lasteringe, verre van ons zy, ''
Op dat wy geen soekers en zyn van ydele glorie; ''
Op dat wy den ouden mensch, naer welken ''
wy te voren geleeft hebben, mogen afleggen; ''
en den nieuwen, die in eene opregte ''
regtveerdigheyt en heyligheyt geschapen ''
is, mogen aentrecken, ''
Op dat wy niet en leven naer het Vleesch, ''
maer door den geest de werken van 't ''
Vleesch mogen versterven, ''
Op dat wy, de overvloedigheyt van uw ''
goetheyt, verdraegsaemheyt, en langmoedigheyt, ''
niet en versmaden, ''
Op dat wy met vrymoedigheyt, gaende tot ''
den Throon uwer genade, barmhertigheyt ''
mogen verkrygen, en gratie vinden ''
op den bequamen tyt. ''
Op dat wy, bekleet zynde met alle Godde-
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lyke Wapenen, vast mogen staen tegen de Wy bidden u, hoort ons.
bedriegelyke listen des Duyvels, ''
Op dat wy met vreese en agterdenken onse ''
saligheyt mogen uyt werken, ''
Op dat wy, het al voor schade mogen agten, ''
om CHRISTUS wille, ''
Op dat wy aen de sonde dood zynde, voor ''
de regtvaerdigheyt leven, ''
Op dat gy ons geeft, dat wy door de menigvuldige ''
quellingen, mogen geraken in het ''
Ryk der Hemelen, ''
Op dat gy ons hier door het vier gelieft ''
te suyveren, en in de eeuwigheyt te sparen, ''
Lam Godts, die weg neemt de sonden des weerelts; Spaert ons Heere.
Lam Godts, die weg neemt de sonden des weerelts; Verhoort ons Heere.
Lam Godts, die weg neemt de sonden des weerelts: Ontferm u onser, Heere.
Christe hoort ons
Christe verhoort ons.
Heere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heere ontfermt u onser.
Onsen Vader, &c.
En leyt ons niet in bekoringen.
Maer verlost ons van den quaden.
. Heere en handelt ons niet volgens onse sonden.
A. Nog en vergelt ons niet volgens onse ongeregtigheden.
. Heere en wilt onse vorige misdaden niet gedenken.
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A. Laten uwe barmhertigheden ons haestelyk
voorkomen; want wy zyn ten uytersten ellendig geworden.
vraag. Heere suyvert my van myne verborge sonden.
A. En bewaert my van de vreemde.
. Heere en syt onse misdaden, nog die van onse
Ouders, niet gedachtig.
A. Nog en neemt geen vrake over onse sonden.
vraag. Keer uw aensigt van myne sonden.
A. En wascht al myne ongeregtigheden uyt.
. Geeft my wederom de vreugt uwer Saligheyt.
A. en versterkt my door den kloeken geest.
. Heere verhoort myn gebedt.
A. En dat myn geroep kome tot u.

Laet ons bidden.
O Godt, die niemant en verstoot; maer alle soorten van sondaren, als sy waeragtelyk
penitentie doen, barmhertig zyt: aensiet genadelyk de gebeden van onse nedrigheyt;
op dat wy, door uwe kragt ondersteunt zynde, uwe Geboden onderhouden.
O Godt, die den Goddeloosen regtvaerdig maekt, en niet en wil de doot van den
sondaer; wy bidden uwe Majesteyt ootmoedelyk, dat gy ons uwe dienaren, de welke
betrouwen op uwe barmhertigheyt, door de hulpe van hier boven, genadelyk
beschermt; en door een geduerige bescherminge bewaert; op dat wy u ge-
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stadelyk mogen dienen, en door geene bekoringen van u afgescheyden worden.
O Godt, die de doot niet en wil van den sondaer, maer dat hy hem bekeere; siet
de krankheyt van onse nature met een genadige ooge aen, en ondersteunt door uwe
barmhertigheyt onse swacke betragtinge: op dat wy van uwe oneyndelyke goetheyt
mogen verkrygen vergiffenisse van onse sonden; stantvastigheyt in uwen dienst; en
ten laesten den loon den welken gy belooft hebt aen de gene die tot het laeste toe
sullen volherd hebben. Door onsen Heere JESUS CHRISTUS, &c.

De zeven Boet-Psalmen.
Psalm 6.
David vertoont den Heere syn smerten, en hy bid om genade en gesondheyt.
Versekert synde van syne verhoringe, verheugt hy sig over syne vyanden.
Heere en straft my niet in uwe verbolgentheyt; en in uwe gramschap en kastyd my niet.
Ontfermt u mynder, ô Heer, want ik ben krank: geneest my, Heere, want myne beenderen
zyn ontstelt.
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En myn ziel is zeer verschrikt: maer gy Heere, hoe lang sult gy vertoeven?
Keert u tot my, Heer. en verlost myn ziel: maekt my salig op uwe barmhertigheyd.
Want daer is niemant die inde doot uws gedagtig is, en wie sal u in de helle loven?
Ik ben vermoeyd geworden door myn zugten, ik sal alle nagten myn bedde wasschen: met
myne tranen sal ik myn rust-plaets begieten.
Myn oog is van myn gramschap ontstelt; ik ben veroudert onder alle myne vyanden.
Gaet van my alle die boosheyt werkt; want de Heer heeft de stemme myns weenens verhoort.
De Heer heeft myn smeken verhoort: de Heer heeft myn gebed ontfangen.
Dat alle myne vyanden beschaemt en seer kragtelyk ontstelt worden: dat se seer haestelyk
te rugge keeren, ende hen schamen.
Glorie sy den Vader &c.

Psalm 31. Hoe geluckig des mensch is, wien Godt de zonde vergeeft, en die
ze opregtelyk belyd. David waerschouwt ons voor hardneckigheyd, en
vermaent ons tot vreugd over Gods barmhertigheyd.
Zalig syn se, der welkers boosheden vergeven, en welkers sonden bedekt zyn.
Zalig is de man, den welken de Heer de son-
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den niet toe gerekent en heeft, ende in wiens geest
geen bedrog en-is.
Om dat ik geswegen heb, syn myne beenderen veroudert: als ik riep den geheelen dag.
Want den dag en nagt is uwe hand op my verswaert: ik ben tot u bekeert in myn ellendigheyt,
terwyl ik met een doorn door-steken wierd.
Ik heb myn misdaed voor u bekent: en myn onregtvaerdigheden heb ik niet verborgen.
Ik heb gezeyd: ik sal tegens my myn onregtvaerdigheyt den Heere belyden: en gy hebt de
boosheyt mynder sonde vergeven.
Hier voor sal yder Heylig tot u bidden, ten bequamen tyde.
Ook wanneer'er groote watervloeden komen sullen sy tot hem niet geraken.
Gy syt myn toevlugt tegen de quelling, die my omvangen heeft. ô God, myne verheuging,
verlost my van de gene die my omringen.
Ik sal u verstand geven, en u onderwysen in dien weg, waer door gy gaen sult: ik sal myn
oogen op u vestigen.
En wilt niet worden gelyk een Paerd, of Muyl-ezel die geen verstand en hebben.
Bedwingt met gebit en toom de kinnebacken der gene, die tot u niet en komen.
De geesselen des sondaers zyn menigvuldig: maer hem, die in den Heere hoopt, sal de
barmhertigheyt omvangen.
Verblyd u in den Heer, en verheugt u, gy regtvaerdige. en roemt in hem alle die opregt van herte
zyt.
Glorie zy den Vader &c.
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Psalm 37.
Wat ellende, de sonde in een ziel veroorsaekt: hoe een boetvaerdige die moet
aennemen, en daer toe Gods nodige hulpe verzoeken.
Heer en straft my niet in uwe verbolgentheyt, en in uwe gramschap en kastyd my niet:
Want uw pylen zyn geschoten in my; en gy hebt uwe hand op my gevestigt.
Daer en is geen gesontheyt in myn vleesch van 't gesigt uwer gramschap: daer en is geen
vrede in myne beenderen van 't gesigt myner sonden.
Want myne boosheden zyn boven myn hooft gewassen: en gelyk een swaren last, zyn sy op
my beswaert.
Myn wonden zyn stinkende en vuyl geworden, ten aensien van myne dwaesheid.
Ik ben ellendig geworden, en uytermaten seer gekromt: ik ging den geheelen dag bedroeft.
Want myn lenden syn vervult met bedriegelykheden: en daer is geen gesontheyd in myn
vleesch.
Ik ben gepynigt en vernedert boven maten seer: ik brieschte van 't sugten myns herte.
Heer, voor u is al myn begeerte, en myn sugten en is voor u niet verborgen.
Myn hert is ontstelt, myn kragt heeft my verlaten, en't ligt myner oogen en is selfs niet by
my.
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Myn vrienden, en myn naesten zyn genadert, en hebben gestaen tegen my.
En die my, na bestonden, hebben van verre gestaen: en die myn ziele sogten deden my geweld.
En die my quaed sogten te doen, hebben ydelheden gesproken: en alle den dag hebben sy
bedrog bedagt.
Dog ik als een doove, en hoorde niet: en als een stomme, die syn mond niet open doet.
En ik ben geworden als een mensch die niet en hoort, en die geen wederspraek in synen mond
heeft.
Vermits ik in u Heer, gehoopt heb, zult gy Heer mynen Godt, my verhooren.
Want ik heb geseyd: dat myne vyanden sig over my niet en verblyden: en als myne voeten
waggelen; hebben sy trotzelyk over my gesproken.
Want ik ben tot de geesselen bereyd: en myn pyn is altyd voor myn oogen.
Want ik sal myne boosheyd verkondigen: en denken op myne sonden.
Dog myne vyanden leven, en zyn magtig over my geworden: en die my ten onregt haten, syn
vermenigvuldiger.
Die quaet voor goed vergelden, lasterden my: om dat ik 't goed volgde.
En verlaet my niet Heer, myn Godt: gae niet weg van my.
Denkt op myn hulp: Heer, Godt mynder zaligheyt.
Glorie sy den Vader &c.
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Psalm 50.
David erkent syne sonden: hy smeekt om vergiffenis, en om den Heyligen
Geest, die hy verloren had. Hy belooft Godt een dankoffer van een verbrieselt
herte. Hy bid eyndelyk voor de Kerke Gods.
Ontfermt u myner, Godt: naer uwe groote barmhertigheyd.
Ende naer de menigte uwer barmhertigheden, wist myne boosheyt uyt.
Wascht my nog meer van myne ongeregtigheyt: ende van myne sonde suyvert my.
Want ik bekenne myne boosheyt: en myne sonde is altyd voor my.
Aen u alleen heb ik gesondigt, en quaed voor u gedaen: vergeeft het my: op dat gy voor
regtvaerdig erkent werde in uwe woorden, en d'overhand behoude, als gy geoordeelt wort.
Want siet ik ben in boosheden ontvangen: en in sonden heeft my myn Moeder ontfangen.
Want siet, gy hebt de waerheid bemint: d'onbekende en verborge dingen uwer wysheyt, hebt
gy my geopenbaert.
Gy sult my met Hysoppe besproeyen, en ik sal gesuyvert worden: gy sult my wasschen, en
boven sneeuw sal ik wit worden
Myn gehoor sult gy blytschap en vreugd geven: ende myne vernederde beenderen sullen
op-springen.
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Keert uw aensigt af, van myne sonden; en wist alle myne boosheden uyt.
Schept in my ô Godt, een suyver hert; en vernieuwt in myn binnenste, eenen opregten geest.
En verwerpt my niet van uw' aenschyn: en neemt uwen Heyligen Geest niet van my.
Geeft my weder de blytschap van uwen Zaligmaker: en met den principalen geest versterkt
my.
Ik sal de boose uwe wegen leeren: ende de godloosen sullen tot u bekeert worden.
Verlost my van het bloed, dat ik vergoten heb, ô Godt! Godt myner saligheyt: en myne tong
sal met vreugde uwe regtvaerdigheyt loven.
Heer gy sult myne lippen open doen: en myn mond sal uwen lof verkondigen.
Want had gy offerande gewilt, ik soud se u immers gegeven hebben: in brand-offers en sult
gy geen genoegte hebben.
Een bedrukte geest is een offerande voor Godt: een gebroken en verootmoedigt hert en sult
gy Godt, niet versmaden.
Heer, handelt Zion goedertierentlyk, naer uwen goeden wil: ende laet de mueren van Jerusalem
opgebouwt worden.
Dan sult gy aennemen d'offerande der regtvaerdigheyd, d'opdragten ende brand-offers: dan
sullen sy op uwen Autaer kalveren leggen
Glorie sy den Vader &c.
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Psalm 101.
't Volk in Babylonie gevange, beweent haer ellende, en de verwoestinge des
Tempels. 't Smeekt Godt, als nu de tyd der verlossinge naderde, dat hy sig
haestelyk over Sion ontferme. Onder dit voorbeelt werd vertoont den toestand
van een ziel, die in sonden leyd: en wat vertroosting sy heeft, als nu haer
verlossing naekt.
Heer verhoort myn gebedt, en laet myn roepen tot u komen.
En keert uw aensigt van my niet: in wat dag, dat ik gequelt word, neygt tot my uwe ooren.
In wat, dag ik u sal aenroepen, verhoort my haestelyk;
Want myne dagen syn als een brand-spaender dor geworden.
Ik ben geslagen al hoy: en myn hert is dor geworden, om dat ik vergeten hebbe myn brood
te eeten.
Van roepen en sugten, is myn gebeente aen myn vleesch gekleeft.
Ik ben gelyk geworden den Pellicaen der Woestyne: ik ben geworden als een nagt-raven in
een vervallen huys.
Ik heb gewaekt: en ben geworden als een eensame mussche op het dak.
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Den geheelen dag beschimpten my myne vyanden: en die my presen, swoeren tegen my.
Om dat ik assche als brood at: en mynen drank met weenen mengde.
Van wegens uwe gramschap en verbolgentheyd: want opheffende hebt gy my te swaerder
gestoten.
Myne dagen zyn als een schaduwe verdwenen: en ik ben als hoy verdort.
Maer gy, Heer, blyft in der eeuwigheyt: en uwe gedagtenis duurt van geslagte tot geslagte.
Gy sult opstaen, en over Sion ontfermen:
want het is tyd haers t'ontfermen, want de tyd is gekomen.
Want hare steenen hebben uwe dienaren behaegt: en over haer aerde sullen sy medelyden
hebben.
En de Heydenen sullen uwen naem vresen, ô Heer: en alle Koningen der aerde uwe glorie.
Want de Heere, Sion opgebouwt heeft; en in syn glorie sal hy gesien worden.
Hy heeft gesien op 't gebedt der ootmoedigen: en hun versoek en heeft hy niet versmaet.
Dat dese dingen geschreven werden voor 't navolgende geslagte: en het volk dat geschapen
sal worden, sal den Heere loven.
Want hy heeft nedergesien van syn hooge heylige plaetse: de Heer heeft van den Hemel op
d'aerde gesien:
Om te hooren 't sugten der gevangenen: om t'ontbinden de kinderen der gedooden.
Op dat sy in Sion den Naem des Heeren verkondigen, ende synen lof in Jerusalem.
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Als de volkeren en de Koningen te samen komen, om den Heere te dienen.
Hy (de regtvaerdige) heeft hem geseyt, als hy (Godt) op den weg was, van syne kragt te
tonen: geeft my te kennen de kortheyd myner dagen van ellende.
En neemt my niet weg in 't midden mynder dagen: uwe jaren syn van geslagte tot geslagte.
Gy, Heer, hebt in 't beginsel d'aerde vastgestelt: en de Hemelen syn de werken uwer handen.
Sy sullen vergaen, maer gy blyft altyd: en sy sullen alle, gelyk een kleed verouderen.
En gelyk een dek-kleed sult gy se veranderen: en sy sullen verandert worden.
Maer gy syt altyt deselve: en uwe jaren en sullen niet vergaen.
De Kinderen uwer knegten sullen woonen, en hun zaet zal in der eeuwigheid gedyen.
Glorie sy den Vader &c.

Psalm 129.
De sondaer geheel ontroert, bidt hertelyk om vergiffenisse van syne sonden.
Hy vertrouwt dat de Heer hem ze vergeven sal, door den Verlosser, die hy
verwagt.
Uyt den diepten het ik geroepen tot u, Heere: Heer verhoort mijne stemme.
Laet uwe ooren luysteren, naer de stemme myns biddens.
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Soo gy de boosheden gade-slaet, Heere: Heere, wie sal bestaen?
Om dat'er by u versoening is: en om uwe wet, Heer, heb ik u verwagt.
Myn ziel heeft op syn woord gewagt: myn ziel heeft in den Heer gehoopt.
Dat van den morgen-wagt tot den nagt toe; Israel in den Heere hoope.
Want by den Heer is barmhertigheyt: en by hem is overvloedige verlossing.
En hy sal Israël verlossen van alle syne boosheden.
Glorie sy den Vader &c.

Psalm 142.
David van syne vyanden vervolgt, bidt om verlossinge, en onderregtinge in
den weg des Heeren, en eyndelyk om den ondergang syner vyanden.
Heer verhoort myn gebedt, neemt myn smeken met uwe ooren aen, volgens uwe waerheyt:
verhoort my volgens uwe regtvaerdigheyt.
En gaet niet in't regt met uwen dienaer: want voor uw aenschyn, sal geen levende
geregtvaerdigt worden.
Want den vyand heeft myn ziel vervolgt: hy heeft myn leven ter aerde toe vernedert.
Hy heeft my in 't donker gestelt, gelyk de geene die over lange dood zyn: myne geest is
benout geweest over my: myn hert is in my ontstelt geworden.
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Ik heb indagtig geweest der oude dagen, ik heb alle uwe werken overdagt: in de werken uwer
handen oeffende ik myne gepeysen.
Ik heb myne handen uyt gerekt tot u: myn ziel is voor u als aerde sonder water.
Heere verhoort my haestelyk: myn geest is besweken.
En keert uw aenschyn van my niet: want andersints sal ik gelyk syn aen de geene die
nederdalen in den kuyl.
Doe my vroeg hooren uwe barmhertigheyt: want ik heb in u gehoopt.
Maekt my kennelyk den weg die ik, in moet wandelen: want tot u heb ik myn ziel opgeheven.
Verlost my van myne vyanden, Heer! tot u heb ik myn toevlugt genomen: leert my uwen wil
doen, want gy syt myn Godt.
Uwe goede geest sal my leyden in den regten weg: om uwen naem, Heer: sult gy myn levend
maken in uwe geregtigheyt.
Gy sult myn ziel uyt de verdruckinge uytleyden: en in uwe barmhertigheyt sult gy myne
vyanden vernielen.
En gy sult se verdelgen alle, die myne ziel verdrucken: want ik ben uwen dienaer
Glorie sy den Vader &c.

De Groote Litanie van alle H.H. met de Gebeden der H. Kerke, is te vinden pag.
154.
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Maniere om den Vader Ons te leesen met suchten tot bekeeringe, als van
den Verlooren Soon.
Onse Vader die in de Hemelen zyt.
O Vader der genade, die meer liefde en sorge draegt voor uwe Kinderen, niet
tegenstaende sy het onwaerdig zyn, als eenige Vaders of Moeders voor de Kinderen,
uyt hun gesproten. Ach, in wat diepen afgront van ellende ben ik vervallen, met soo
eenen Vader te verlaten; en syne gratien en het goet dat hy my soo mildelyk verleent
had, schandelyk te verquisten. Was ik niet in het Huys van mynen Vader, als in een
school vol soetigheyt? Ik wiert van alles voorsien: ik sat aen syne Tafel: en daer was
niet: dat my als syne Soon, ontbrak. Nu daer en tegen, vind ik my hongerig en naekt:
in een vremd en verre gelegen Land: onder vremde en onbekende, ende als in een
geduerige ballingschap.
Geheyligt zy uwen Naem
Op hoe vele manieren heb ik u konnen eeren, ô Vader van eene oneyndelyke
Majesteyt! Op hoe veel verscheyde manieren heb ik u, liefde voor liefde konnen
vergelden; en eeren eenen
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Vader, den welken my soo vele teekenen van liefde betoont heeft! Myn hert is ten
uytersten droevig, dat ik dit niet gedaen en heb: van desen stond wil ik dit van
ganscher herten ende op alle manieren gaen volbrengen.
Ons toe kome uw Ryk.
Door wat verblintheyt en dwaesheyt heb ik dog, de harde slaverny van de weerelt,
den duyvel, en het vleesch, verkooren voor uw soo soeten jok, ô Godt! ach nu ik
afgemat ben op den weg van boosheyt en verderf, hoe sugt myn ziele niet, om te
mogen wederkeeren tot het Ryk myns Vaders: tot dat Ryk van gratie en glorie, alwaer
is een geduerige vrede en vreugde in den H. Geest!
Uwen wille geschiede.
Ach, hoe vele qualen heeft my myn eygen boosen wille niet toe gebragt! Hoe dikwils
heb ik die niet misbruykt tegen uwen H. Wille, en regtvaerdige straffe op myn hals
gehaelt; daer ik die moeste gebruyken om meerder gratie en glorie te verdienen. Dat
dan voortaen uwen Allerheyligsten wille altyt, en over-al geschiede: dat alles van
my en met my geschiede: gelyk van, en door de Salige in den Hemel!
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Geeft ons heden ons dagelyks Brood.
O Allermildsten Vader, die uwe uytverkorene verzaet door den overvloet van uw
Huys, dat ik soo dwaesselyk verlaten heb: hoe veele Huerlingen zyn 'er niet in uw
Huys, die Brood hebben in overvloet; en ik sterve hier als van honger! Voor desen
wiert ik weelderig opgebragt met het Brood der Kinderen; en nu en kan ik nauwelyks
den buyk vol krygen als het overschot der Varkens! Ach mogt ik maer eens wederom
genieten en smaken dat Brood van uwe gunste en gratie, al was het niet gelyk een
sone des huys, maer slegts als een huerling!
Vergeeft ons onse Schulden.
Siet my, plat ter aerde gevallen, ô mynen Godt, soo heffe ik myn stemme tot u. Ja
ik ben nu niet meer waerdig uwen Sone genoemt te worden: maekt my, eenen van
uwe Huerlingen. Het is my leet, dat ik u oyt vergramt heb: ey, vergeeft het my, gelyk
ik alle die tegen my iet misdaen hebben, het ook vergeve om u!
En leyt ons niet in bekoringen.
Gy hebt my nu wel willen in genade ontfangen met den kus van vrede, ô myne Vader.
Gy hebt my, uwe medoogende armen, nu
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open gedaen; maer gy weet, hoe krank dat ik nog ben. Ik bidde u, ach laet in der
eeuwigheyt niet meer toe, dat ik van u gescheyden worde, en dat ik als een onsinnige,
meer sou loopen tot de driften van myn bedorven hert!
Maer verlost ons van alle quaden.
Verlost en bewaert my van alle quaet soo van dit als in het toekomende leven, voor
soo veel als dat strydig is tegen uw glorie en myne Saligheyt; op dat ik u sonder
verhindering volkomentlyk diene op der aerde, en saliglyk geniete in den Hemel:
alwaer, alle quaet uyt gebannen zynde: gy sult wesen alles in alle, en het opperste
Goet voor die u beminnen, in der eeuwigheyt. Amen.

Maniere op de 7. Vrage van den Vader Ons, te lesen, met toepassinge en
gebeden tegen de VII. Hoofd-Sonden.
Onsen Vader, die in de Hemelen zyt.
Ik heffe myne oogen tot u op, ô mynen Godt en mynen Vader, die in de Hemelen
woont: want ik sie voor my eenen schrickelyken stryd tegen een Monster met seven
hoofden, gelyk gy ons self beduyt hebt in uwe H. Schrifture. Ik weet, dat het noyt
op en houd, van ons met een van die seven hoofden te bestormen: en dat syne
vinnigheyt soo groot is, dat, als wy het
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een van die hoofden al nedervellen, het ander dadelyk wederom opstaet, om syn
venyn te schieten. Wat soud ik konne doen, ô mynen Godt, daer ik my soo swak
vinde, tegen een soo schrickelyken vyand; ten waer ik gedagtig wierde, dat ik een
Vader en Beschermer heb in den Hemel, die Almagtig is; wiens overgroote goetheyt
en opper-magt my soo vertroost; dat ik met den Propheet mag segge: Den Heere is
den Beschermer van myn leven: voor wie moet ik vervaert zyn?

I. Geheyligt zy uwen Naem.
Tegen de Hoovaerdigheyt.
De Hoovaerdigheyt is het eerste en het gevaerlykste hoofd van het Serpent, daer wy
moeten tegen stryden. Sy is het beginsel en den oorspronk van alle sonde. 't Is de
Hoovaerdigheyt, die ons gemoet doet verheffen: die ons d'eere, de glorie, de
verheventheyt doet soeken. Doet my de genade, ô mynen Godt, dat ik om dese gansch
neder te vellen, alles stiere tot uwer eere en glorie alleen. Geheyligt sy uwen Naem,
en niet den onsen. Soud een mensch, een Sondaer, sig selven derve toe-eygenen de
eere, die u alleen toekomt? soud een weynig stof en assche, Godt wel soeke de eere
te benemen, die hem alleen toekomt? want den Apostel segt: Eere en glorie sy aen
God alleen. En den Propheet, eenen schroom hebbende van alle menschelyke eere,
roept: Niet aen ons, ô
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Heere, niet aen ons: maer geeft de glorie, aen uwen H. Naem. Dat uwen naem dan
geheyligt zy, ô mynen Godt. Is't dat wy onse eyge glorie niet en soeken; daer sal een
ander wesen, die dese ons brengen sal. Is 't dat wy besorgt zyn om Godt te eeren in
alles en over al, hy sal, die hem eeren; met eere vervullen: gelyk hy die in de grootste
schande brengen sal, de welke hem veragten, en niet eeren.

Gebedt.
Gy hebt ons ook door uw woord en door uw voorbeelt geboden, ô Jesu, die sagtmoedig
zyt en ootmoedig van herte; dat wy ons model van ootmoedigheyt naer u souden
nemen. Want als gy, in u selven besittende het Goddelyk wesen gelyk aen den
eeuwigen Vader; soo hebt gy u selven vernietigt, aennemende het wesen van eenen
dienstknegt; en u selven vernedert, gehoorsaem geworden zynde tot 'er doot toe; en
tot de doot des kruys. Weert dan van ons, alle hoovaerdigheyt, en opgeblasentheyt
van gemoet; op dat wy, in gene dingen onse glorie nemende, als in u; en niemant
veragtende: een kleyn gevoelen mogen hebben van ons eygen selven, en u met een
ootmoedig herte loven: op dat wy (indien wy iet schynen te hebben dat goet is;)
belyden, dat dit niet van ons, maer van u voorkomt; en niet aen ons, maer aen u altyt,
de eere ende glorie daer van geven. Amen.
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II. Ons toekome uw Ryk.
Tegen de Gierigheyt.
Wy weten, ô Heere, dat, als den Duyvel ons niet en kan trecken tot de hoovaerdigheyt;
hy ons komt bestormen met de gierigheyt: en dat, als hy ons ook vrugteloos voorgeleyt
heeft de ydele glorie; hy daer na komt met schyn van onse baete. Hy ontsteekt in ons
hert een begeerte tot de goederen van dese weerelt. Hy doet al dat hy kan, op dat den
mensch sig selven, gansch soude besteden om dese te krygen en te bewaeren: dat hy
daer al syne hoope soude opstellen, en dat hy syn welvaeren soude soeken in de
rykdommen. Doet ons in tegendeel begrypen, ô mynen Godt: Hoe ydel en onbequaem,
dat de aerdsche goederen zyn, om ons geluckig te maken, en om het herte van den
mensch te vervullen. Niet te min gy belooft self, ons dese goederen, is't dat wy voor
al besorgt zyn, om eerst te soeken uw Ryken en uwe regtvaerdigheyt. Geeft dan, ô
mynen Godt, dat ik, af-leggende den drift tot dese goederen, de oogen mag opheffen
naer dat geluckig Ryk: naer dat eeuwig en onbederfelyk erfdeel, het welk wy
verwachten in den Hemel; dat, die alleen sullen bekomen, de welke hun herte niet
gestelt en hebben op de rykdommen: maer die veragt sullen hebben allen luyster van
dese weerelt, en geduerig versugt naer dat Ryk van alle eeuwen; in 't welke wy sullen
vervult worden met de goederen
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van uw Huys; en volkomentlyk sullen versaet zyn, als wy uwe glorie sullen
aenschouwen. Geeft ô Heere, dat, terwylen wy dit Ryk verwagten; het ryk van uwe
gratie en van uwe regtvaerdigheyt in ons mag gevestigt worden, dat ons ryk make
van goede werken, al is't dat wy arm zyn van goederen. Hoe arm dat wy zyn op de
weerelt, ô mynen Godt; indien wy u vreesen; mits de opregte rykdommen niet gelegen
zyn in de tydelyke goederen, maer in de gratien en inde deugden, die van u komen.

Gebedt.
Allermildsten Heere, die onse goederen geensins van noode hebt, en ons de uwe soo
overvloedelyk geeft, jae ons self geboden hebt, dat wy van de goederen, die gy ons
gegeven hebt, mildadig souden wesen aen de arme; en ons daerom ook geduerig
vermaent, tot aelmoessen te geven, en werken van barmhertigheyt te doen; neygt
myn herte tot uwe bevelen, en niet tot de gierigheyt: geeft ons, dat wy geern de
tydelyke goederen om uwen Naem uyt ryken, ende onse even-mensch mildelyk
mededeelen. Dog roeyt uyt ons herte de begeerlykheyt, de welke den wortel is van
alle quaet: op dat wy geen begeerte hebbende tot eens anders goederen; en onse eyge
niet met droefheyt of uyt dwang; maer met volle handen en een barmhertig gemoet
gevende; van u mogen bemint worden, als blygeestige gevers;
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en geraken tot het Ryk, dat gy van het beginsel des weerelt bereyt gemaekt is.

III. Uwen Wille geschiede op der aerde als in den Hemel,
Tegens de Ledigheyt en Traegheyt.
Die op der aerde versugten naer u Ryk, ô mynen Godt, moeten vreesen, voor de
Ledigheyt. Gy hebt ons self geseyt, dat alle die seggen: Heere Heere; daerom in het
Ryk der Hemelen niet sullen gaen: maer die alleenlyk, de welke den wille van uwen
Vader, die in de Hemelen is, sullen volbragt hebben. Doet ons de genade ô mynen
Godt, dat wy met de selve vierigheyt, uwen Wille volbrengen op der aerde, gelyk
die volbragt wort in den Hemel. Ach, dat wy de vaerdigheyt van uwen H. Engelen
en de H. werksaemheyt van die geluksalige Geesten, geduerig mogte naervolgen!
Ende is dit te verheeven voor ons, ô Heere: wy bidden egter; dat dese onse begeerte,
u niet on-aengenaem zy!

Gebedt.
O Heere JESU CHRISTE, die, geen arbeyt ontsiende, ter oorsake van ons, vermoeyt
synde door den weg; dikwils honger, dorst, en andere ongemacken geleden hebt; jae
self menigmael de nagten met bidden, hebt over-

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

230
gebragt; weert uyt ons herte en lichaem alle luyigheyt en traegheyt: op dat wy vlytig
en vaerdig mogen wesen, om u, in vasten, waeken, en bidden te dienen, en ons geheel
tot uwer eere en saligheyt van onsen even-mensch, te besteden. Geeft ons, dat onse
ziele niet flauw en word van verdriet, maer in den weg van uwe Geboden vlytig mag
loopen: op dat ons herte door de liefde tot u en van onse naesten meerder
uytgespannen zynde; aldus onse flauwigheyt, u niet mag doen een walge krygen, en
gy ons spouwe uyt uwen mond. Ontsteekt dan in ons het vier van uwe liefde, en
geneest onse krankheyt: op dat wy in, en door u versterkt zynde, door goede werken
onsen roep tragten seker te maken: ende ons hand naerstelyk slaende tot al dat wy
konnen; wy u alleen mogen behagen, en u ten laesten genieten tot onsen over grooten
loon. Amen.

IV. Geeft ons heden ons dagelyks Brood.
Tegens de Gulsigheyt.
Gy weet, ô mynen Godt, dat de swakheyt van ons lichaem het nootsakelyk voetsel
niet kan ontbeeren: en dat, terwylen by besig zyn om het selve te herstellen met eenen
en drinken; de sinnelykheyt sig daer tussen mengelt, en den duyvel daer uyt
gelegentheyt neemt; om ons te brengen tot gulsigheyt, met ons te veel of te lecker
te doen eten. Geeft dan, ô Heere, dat uwe goetheyt als wy ons, dagelyks brood, en
de behoeften van dit leven
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vragen; ons soo bestiere, dat wy de nootsakelykheyt niet verkeeren in onse lusten;
en dat wy, de begeerten en de dertelheyt van het vleesch soo bedwingen, dat wy uwe
mildheyt niet en misbruyken tot wulpsheyt, maer, tot onderhoud van ons leven. Geeft
ons, ô mynen Godt: geeft ons het brood van eene gansch hemelsche wysheyt; op dat
wy, smakende hoe soet, dat den Heere is; de gulsigheyt in toom houden, en alle
leckernye niet meer en agten, als de eekelen, die men voor de verkens werpt.

Gebedt.
O Heere J E S U , die eenen spiegel syt van matigheyt; en die; op dat gy ons de salige
onthoudentheyt met uw woord en voorbeeld soude bevelen; veertig dagen en veertig
nagten gevast hebt: en geleert; dat den mensch by het brood alleen, niet en leeft,
maer by alle woord, dat uyt uwen mond voorkomt. Geeft ons den aengenamen smaek
van uwe uytspraeken, die welke soeter zyn, als den besten honig; op dat wy, alle
leckernye in de spyse, en alle aenlokselen tot de gulsigheyt verwerpende; matig en
Godtvrugtig leven in dese weerelt. En met den enkelen en matigen nootdruft te vreden
zynde; met dankbaerheyt nutten hetgene dat wy van u ontfangen; en onsen buyk niet
dienen, als onsen Godt; maer u alleen, die syt den levenden Godt, die welke ons soo
goedertierentlyk spyst.
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V. Vergeeft ons onse schulden, gelyk wy vergeven onse schuldenaren.
Tegens de Gramschap.
Gy weet, ô Heere, hoe self den stryd die wy doen tegen de overdaet, met te vasten
ende matig te zyn; ons gewoon is te vervoeren ende sekere aenleydinge te geven tot
onverduldigheyt ende korselheyt: en hoe dat ook, d'arglistigheyt van den Satan daer
tussen komt te spelen; om ons aen te doen mishagen in het midden van ons Vasten
self, ende also te verliesen den loon van onse verstervinge. Verlost ons uyt den strik,
ô mynen Godt. Geeft ook dat wy gedurig besig zyn met u vergiffenisse te vragen
over onse sonden: want wy vallen dagelyks in vele gebreken. Dog hoe konnen wy
die vergiffenisse verwaten, ten sy wy self, eerst vergeven aen de gene die ons
misdoen? Dese voorwaerde, die gy daer self by voegt, maekt ons bevreest: want hoe
kan het met ons gaen; is't dat wy, onsen naesten uyt gantscher herte niet en vergeven?
Wat sullen wy doen, is't dat wy niet volkomentlyk en regtsinnelyk onse broeders,
het vergeven? Is 't dat wy dit alleenlyk doen naer den uytwendigen schyn, en
ondertusschen eenen haet voeden in het binnenste van ons herte, en daer denken om
vrake te nemen: souden wy u daer mede, niet voor ons, maer self tegen ons, beroepen?
Souden wy aldus, u niet bidden, niet, om onsen vader, maer om onsen Regter te we-
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sen? En souden wy u daer door, niet praemen om dese woorden uyt te spreken? Gy
boosen knegt, ik oordeele u uyt uwe eyge woorden: aengesien gy self my versoekt;
dat ik u soude vergeven; gelyk gy uwen naesten vergeeft.

Gebedt.
O Allermoedigsten JESU, die als een sagtmoedig Lam, dat ter slagt-bank gedragen
wort; en gelyk een schaep, dat geleyt wort om gedoot te worden; uwen mond niet
en hebt open gedaen: maer bespot, bespogen, geslagen, en ten laesten aen het Kruys
gehangen zynde; niet alleen geen quaet voor quaet vergelt hebt, maer boven dien
voor uwe kruyssigers hebt gebeden. Plant in onse herten de deugt van sagtmoedigheyt
en verduldigheyt; op dat wy, den toorn van de gramschap brekende, met een
sagtmoedig herte, het quaet door het goet winnen, en onse vyanden beminnen: waer
mede sy, door onse weldadigheyt, als door vierige kolen onsteken zynde, mogen
beweegt worden tot eene wederliefde; ende aldus met een gemoet, met eenen mond,
en met eene broederlyke liefde, u, die onsen Vader zyt, mogen eeren op der aerde,
en ten laesten, ook genieten in den hemel.
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VI. En leyt ons niet in bekoringe.
Tegens de Onkuysheyt.
Wy moeten vreesen, ô mynen Godt, dat die sagthertigheyt, de welke ons, onsen
even-mensch ligtelyk doet vergeven het gene dat hy tegen ons misdoet, niet en
verandere in een laffigheyt, en dat den duyvel ons aldus niet ongevoelyk brenge tot
onkuysheyt. Maekt dat wy al bevende overdenken, dat het nu soo wel waeragtig is,
als voor desen; dat alle vleesch synen weg bedorven heeft: en hoe het groot getal is,
self van de kloekste en verhevenste, die van dat monster syn ter neder-gevelt. En laet
ons dan niet vallen in bekoringe: want niemant en kan onthoudend wesen, ten sy gy
self, ô mynen Godt, hem de onthoudentheyt geeft. Aensiet, ô minnelyken Vader:
aensiet, hoe krank dat wy syn om te wederstaen aen den vyant. Over-denkt, dat,
indien gy ons over laet aen ons eygen kragt en aen ons selven; het dan met ons gedaen
sy.

Gebedt.
Heere JESU CHRISTE, bewaerder der suyvere herten, en liefhebber van de eerbaerheyt:
die, op dat gy soud betoonen, dat de suyverheyt u ten uytersten behaegt; het
menschelyk lichaem hebt willen aennemen uyt den schoot van eene allerreynste
Maget ende Moeder. Siet onse krankheyt genadelyk aen: schept
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in ons een suyver herte; en vernieut in ons binnenste eenen opregten geest. Geeft
ons, dat wy de begeerlykheyt van het vleesch met den toom van onthoudentheyt
mogen bedwingen; alle de aenlokselen van de begeerlykheyt mogen overwinnen; en
het vleesch self door uwe vreese doorbooren; op dat wy, desen inwendigen vyand
overwonnen hebbende, u met een suyver lichaem dienen, en met een reyn herte
behaegen.

VII. Maer verlost ons van alle quaden.
Tegens de Nydigheyt.
Hoe groote reden en heb ik niet, ô mynen Godt, van bevreest te wesen, als ik overleg;
dat, schoon den duyvel, op ons niet en wint met syne voorgaende schichten; hy even
wel de moed nog niet verliest om ons neder te vellen met die sonde, de welke hem
eygen is, te weten de Nydigheyt. Dat is eygentlyk syn laeste vergift om ons te doen
sterven: want door de Nydigheyt is de doot in de weerelt gekomen. Door dese wil
hy onse ziele dooden, met te maken, dat wy ons kruys en stryt vinden, in den
voorspoet en in het welvaeren van onsen even-naesten. Hy maekt, dat wy haer met
quade oogen aensien: dat wy droevig syn over hun welvaeren; en blyde, over hun
qualyk vaeren. Wy bidden, ô Heere om van die quale verlost te worden, als wy
seggen: Verloste ons van den quaden. Verlost ons van schadelyk quaet,
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het welk ons herte vergiftigt; en ons self quaet maekt, mits het ons, het goet van een
ander, doet veranderen in quaet: in plaets, dat door de vreugt, die wy daer in souden
moeten nemen; wy dit souden konnen aen-nemen voor ons eygen goet: en wy dus
beter souden worden, als wy waren, geluckiger als te voore, en naeder aen het opperste
goet, 't gene Godt is.

Gebedt.
O Allerminnelijksten JESU, voorbeelt van de liefde: die alle de Geboden van de Wet
begrepen hebt in de liefde tot Godt en den even-naesten: geeft ons, dat wy u, onsen
Godt en onsen Verlosser, mogen beminnen uyt geheel ons lichaem, uyt geheel onse
ziele, en uyt alle onse sinnen; terwylen gy ons eerst soo seer bemint hebt, dat gy uw
leven voor ons ten besten gegeven hebt. Geeft dan vorder, dat wy onsen even mensch
uyt het binnenste van ons herte mogen beminnen; en dien alleen haeten, door wiens
nydigheyt, de doot in de weerelt gekomen is: op dat wy, blyde synde over den
voorspoet van ons naesten, en droevig in syn tegenspoet; over niemants ongeluk ons
verheugen: maer, alle prickelen van nydigheyt verworpen hebbende; tot u, die de
opregte liefde syt, mogen geraken.
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III. Capittel.
Onderregtinge en Gebeden; rakende het H. Sacrament der Biechte
in het besonder.
Onder de gewoonlyke H. Kerk-Pligten of Middelen tot een Godvrugtig leven, sietmen
het H. Sacrament van Penitentie of Biechte, wel het meest in gebruyk: dog waer van
vele personen, weynig vrugte komen te genieten; om dat veel-tyss het selve gedaen
word, meer uyt gewoonte, met sekere lossigheyt en sonder aendagt; dan wel uyt yver
tot een ware Godvrugtigheyt en om een beter leven, te gaen leyden.
Om dan uyt dit H. Badt van Suyveringe, ook meerdere vrugte te trecken: soo weest
indagtig de leeringe van JESVS CHRISTVS, rakende de maniere om Boete te doen
over syn sonden: waer van in het eerste Capittel van dit III. Deel gehandelt is. En
laet u vastelyk voorstaen, dat, wanneer gy dit H. Sacrament godtvrugtig en dikwils
sult gebruyken: het selve u sal dienen tot een seer ligte middel, om in't korte, op den
weg der Volmaektheyt, groote voortgangen te doen.
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Want in de Biecht: Men siet en erkend syn quaet en sonde: men verfoeyt en versaekt
die: men veroordeelt en beschuldigt sig 'er over: en men gebruykt een heylige vrake
over sig selve. Men wekt ook in sig op, de liefde tot de deugt, en de begeerte, om
daer in te vorderen. Gods genade en syn liefde, vermeerderen in ons. Men verkrijgt
'er de suyverheyt, de gerustheyt, en de veyligheyt van syn gewisse. De vreese voor
de doot, komt te verminderen &c.
Men moet, als men biegt, besorgt wesen om de vierigheyt van syne begeerten te
vernieuwen, en om een vast voornemen te maken van syn herte gansch te besteden,
om dese Godvrugtige Oeffeninge met alle behoorlyke bereydinge, en met alle mogelyke
Godtvrugtigheyt te volbrengen. Daer en is hier toe, niet soo dienstig, als wel te over
leggen. Tot wat eynde dat dit waerdig en profytig H. Sacrament is in gestelt: mits
het dienstig is tot vergiffenisse van de sonden, tot genesinge van de krankheyt onser
ziele, tot vernieuwinge van onse goede begeerten, en tot vermeerderingen van gratie.
Wy moeten in ons selven verwondert zyn over eenen soo ligten en kragtigen middel:
die Godt ons geeft, om ons deelagtig te maken van de verdiensten van JESUS CHRISTUS
en van de schatten synder gratie; en ons selven ook opwecken om desen middel
dikwils te gebruyken, met te overdenken,
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dat Godt van ons niet anders en versoekt, als dat wy ons souden heylig maken, met
ons selven dikwils voor oogen te leggen, de groote genade, die hy ons doet: met wel
te overdenken, wat dat de sonde is: hoe kort, dat ons leven is: hoe onseker den tyt
van gratie: hoe strenge het Oordeel Gods wesen sal: hoe schrickelyk de eeuwigheyt
is; en de onbegrypelyke grootte van de pyne, die hier namaels sullen volgen. Wy
moeten dat met droefheyt des herte, de barmhertigheyt Godts aenroepen, de welke
ons soo lang te vooren geroepen en genodigt heeft tot Penitentie. Men moet op de
beste wyse daer toe bequaem, in syne memorie soeke te halen alle syne sonde, ende
ondersoeken: Hoe, en wanneer dat men gesondigt heeft, tegen Godt, tegen sig selven,
en tegen synen even naesten. Daer in waernemende, dat men sig niet op-en-houd in
het gene tot de saek niet dient, of waer door men sig meerder komt te verschoonen
als wel te beschuldigen.
De Biecht moet wesen volkomen, geheel en al: daer by voegende, het getal en
soodanige hoedanigheden en omstandigheden, welke de sonden ende iemands
conscientie, komen te beswaren.
De Biecht moet ook wesen klaer en duydelyk: waerom, men moet gebruyken
woorden en maniere van seggen, die de saeke wel, en
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regt uyt drucken: die t'onderscheyt te kennen geven tusschen dat swaer en van gevolge
is, of dat maer gering en ligt is: tusschen dat twyfelagtig is of seker: tusschen dat
met voordagt of met kennisse geschied is, ofte alleen onvoorsiens en onbedagt: ook
of met een volkomen toestemminge, dan maer ten halve.
De voornaemste sorge moet ook wesen voor het leetwesen des herte, op dat dit
voortkome uyt een enkele en opregte liefde Godts. En eyndelyk moet men besorgt
wesen, om een vast voornemen te hebben, om niet alleen in het toekomende de sonden
te schouwen, voornamentlyk die, de welke het meest vrywillig zyn, en in welke men
meest plagt te vallen; maer ook om alle gelegentheden tot deselve, te ontvlugten.
men moet ook een vast opset hebben om Godt getrouwer te gaen dienen; met een
ootmoedig betrouwen daer toe, op de genade Godts; die altyt eenen goeden Vader
is, niet tegenstaende dat wy hem mogen vergramt hebben.

Hoort ook de Vermaningen der H.H. Vaderen, rakende het doen van ware
Boetvaerdigheyt.
Den H. AUGUSTINUS.
Let toe, hoedanig uwe Boetvaerdigheyt wesen moet want daer zyner vele, de welke
gedue-
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rig seggen, dat sy sondaren zyn: en dat die niet te min nog hun vermaek nemen in
de sonde. Dit is maer, syne sonden belyden; niet, verbeteren. De Ziele wort daer
door beschuldigt; maer niet genesen. Men spreekt zyn misdaden uyt; maer men wast
dese niet uyt. Daer en is niet, dat de boetvaerdigheyt versekert maekt als den haet
tot de sonde en de liefde tot Godt. Als gy soo een leetwesen hebt, dat het inder daet
bitter sy aen de ziele, het welk te voren soet was in u leven: en dat het gene u te voren
vermaek dede aen het lichaem, nu smerte doet aen de ziele: dan sult gy, wel sugten
tot den Heere; en seggen: Voor u alleen heb ik gesondigt, en quaet gedaen voor uw
aenschyn, Serm. 7. de Temp.
Godt slaet den sonder aldus regtvaerdelyk: Dat hy sig selven vergeet, als hy sterft;
die Godt vergeten heeft, terwyl hy leefde. Item Serm. 10. de SS.
Godt heeft u vergiffenisse belooft, als gy u bekeert: maer hy en heeft u den dag van
morgen niet belooft, om uwe bekeeringe uyt te stellen. Idem in Psalm. 144.
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Den H. GREGORIUS.
Boetvaerdigheyt doen: dat is, de bedreven misdaden beschreyen, en niet meer
bedryven dat beschreyt moet worden. Want die syne sonden soo beschreyt, dat hy
nogtans ander bedryft; die weet niet, wat penitentie doen, is, of veynst daer in. Hom.
34. in Euang.
Den H. AMBROSIUS.
Wat stelt gy uwe penitentie tot morgen uyt; gy kont nog den dag van heden winnen.
want wagt u; dat gy desen niet en verliest, en den anderen niet eens en krygt. Het is
geen kleyn verlies, al schynt het maer van een uure: een uur is een gedeelte van uw
gansche leven. Epist. 82.

Verscheyde gebeden tot vergiffenisse der sonde, soo voor als na de Biechte.
GEBEDT
Doet my de genade, ô myne Saligmaker, ter eeren van de heyligheyt uwer gedagten,
de welke gy altyt gehad hebt, om te vergeven alle myne ydele, vuyle, en quade
gepeysen; als ook, waer van ik in eeniger maniere de oorsake geweest ben, dat andere
dusdanige gehadt mogen hebben. Ik vrage u de gratie, dat gy my ook, ter eeren van
soo vele heylige
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woorden, die gy uytgesproken hebt op der aerde; gelieft te vergeven alle ongeregelde
woorden, die ik gesproken heb tegen uwen Heylige Wille, of van welke ik de oorsake
geweest ben, dat andere, soodanige gesproken hebben. Doet my ten laetsten, o mynen
Saligmaker, die genade; dat ik ter eeren van soo vele goede werken, die gy om myne
saligheyt gedaen hebt op der aerden; mag bekomen vergiffenisse van alle myne
sonden, die ik bedreven heb tegen uw Wet en tegen uw eere, soo wetende als
onwetende. Vergeeft my ook alle vreemde sonden: en maekt door uwe onbepaelde
barmhertigheyt, dat in het toekomende alle myne gedagten, woorden, ende werken,
volgens de eere van uwen Naem en uwen Heylige wille mogen bestiert worden; ende
ik my mag schicken naer dat heylig en wonderlyk voorbeelt, dat gy my in uwe maniere
van leven getoont hebt. Ik geve my aen u over, ô mynen Godt; en ik wil geheel den
tyt van myn leven tot 'er doot toe, aen u getrouw blyven. Ik bevele my selven, en al
dat my aengaet, geheel in uwe handen.
Een diergelyk Gebet van den H. BERNARDUS.
Ik belyde, ô Heere JESU CHRISTE, my vervoegende by die droefheyt, de welke gy
gehadt hebt, om ons van onse droefheden te verlossen en te trecken uyt de sonde;
samen ook met alle die gene die opregt droevig syn,

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

244
die voor goet, Penitentie doen en u inder waerheyt soeken; alle myne sonden, de
welke ik bedreven heb soo met quaet te doen, en het goet agter te laten; als ook met
iets de doen, dat niet opregt is, en met te grooten onagtsaemheyt; gelyk dat al, voor
u, naer syn getal, maete, en gewigte bekent is. Ik belyde al den verlooren tyt van myn
leven, op welken ik u vergramt heb, en uwe eere te kort gedaen: als ook op welken
ik van u, die het opperste goet syt, ben af-geweken, en mynen even-naesten samen
met my ook heb doen vallen.
Aenvaert, dat ô Heere, van myn ellendig leven, al dat overig is van my jaren. En
voor die jaren die ik van myn leven verloren heb, om dat ik een verlooren leven
geleeft hebbe: wilt voor die, ô God, niet versmaden een vermorselt en vernedert
herte! Myne dagen syn verdwenen en sonder vrugt voor by gegaen. Het is onmogelyk,
dat ik de selve wederom kryge: maer geeft gy, ô Heere, dat ik dese mag overdenken,
in de bitterheyt van myne Ziele. Den afgront van myne allerdiepste ellende, aenroept
den afgront van uwe allerhoogste barmhertigheyt. En houd uwe barmhertigheyt niet
op in uwen toorn, nog en laet de Fonteyne van uwe genade niet verdroogen, om de
wille van myne sonden: gy, die ieder een bermhertig syt, en niet en haet van al 't
gene dat gy gemaekt hebt; en die de sonden der menschen over het hooft siet, om
hunne boetvaerdigheyt. Het is uw werk, de sonden te vergeven: weest my barmhertig,
want het nog tyd is van genade en barmhertigheyt. Stort uwen segen over my uyt,
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terwylen het nog tyd is van beternisse; op dat uwe vermaledydingen my in den
uytersten dag niet en bevangen. Geeft my, ô Heere, dat ik myn gewoonelyk quaet
mag agterlaten, en doen het gene dat u aengenaem is: en dat de betragtinge, die ik
voor desen gehadt hebbe, voortaen keere om uwen wille te volbrengen; op dat, daer
de sonde overvloedig geweest heeft, ook uwe genade overvloedig sy.
Ik bid u voor u eygen selven en door de liefde van uwe allergoedertierenste Moeder,
de glorieuse Maget MARIA, en voor de voorsprake van alle uwe Heylige en
uytverkoorne: dat gy myne sonden, onagtsaemheden, en ontwetentheden wilt
vergeven; en dat gy my niet en vernielt met myne ongeregtigheden, nog myne sonden
tot het laetste toe, houd in uwe gramschap. Syt indagtig, dat het uw werk niet en is,
iet te laten verloren gaen van het gene dat uwen Vader u gegeven heeft: maer het is
eygentlyk uw werk, altyt genadig te syn en te sparen; niemant te laten verloren gaen,
maer salig te maken. Want uwen Vader, u in de weerelt gesonden heeft, niet om dat
gy de weerelt soud oordeelen; maer op dat wy door u souden leven: op dat gy voor
ons soud wesen, en niet tegen ons. Gy hebt betaelt het gene dat wy schuldig waren:
gy hebt geleden voor ons sonden: gy hebt volbracht het gene dat wy veronagtsaemt
hadden. Dat dan ô Heere, nu ende op myn uyterste, my te pas kome, uwe volkomen,
ja uwe overvloedige voldoeninge: uwe bittere doot, en den prys van uw verstorte
bloet. Uwe oogen sien myne onvolmaekheyt, maer en
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rekent my dese niet om my te straffen, ô Heere; wiens genade meerder is, als alle
myne boosheyt.
Een ander GEBEDT voor de Biechte.
Schepper van Hemel en aerde, Konink der Koningen, en Heere der Heeren, die my
naer uw eygen beelt en gelykenis, van niet geschapen hebt, en met uw eygen bloet
gekogt: ik en ben self niet waerdig u te noemen, dog siet myne ziele, die voor uw
aengesigt nedergeslagen legt, genadelyk aen; en gewaerdigt u uwe oogen alleen te
slaen op desen quaden en ongetrouwen Knegt, den welken sig voor u komt vertoonen.
Gy hebt immers barmhertig geweest met de Chananeesche Vrouwe en met Magdalena.
Gy hebt den Publicaen vergiffenis gegeven; en ook den goeden Moordenaer, als gy
aen het Kruys genagelt waert. Zyt my van gelyken genadig: ik belyde myne sonden
voor u, en, al waert dat ik wilde, ik kan de selve voor u niet verbergen. Vergeeft my
al het quaet, ô myne Godt, dat ik tegen u bedreven heb door gedagten, woorden ende
werken, en door alle andere middelen, die my hebben in sonde doen vallen. Ick
belyde myn schult, myn schult, myn allermeeste schult. Ik bid u dan ô mynen Godt,
die om myne Saligheyt van den Hemel gedaelt sy op der aerde; dat, gelyk gy David
van synen val hebt opgeregt, en Petrus syne misdaden vergeven; gy my ook de myne
wilt vergeven, ô mynen Schepper,
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mynen Saligmaker, mynen Heere, mynen Konink, en mynen Godt.
Gyt syt myn eenige hope, gy syt al myn betrouwen; myn Leytsman, en myn
toe-vlugt: gy syt mynen troost en myne sterkte; myne bescherminge en myne
verlossing; gy syt myn leven en myne Saligmaker; myne verryssenisse, myn ligt, en
het voorwerp van alle myne begeerten. Helpt my, smeek ik u: helpt my dog, en ik
sal Salig wesen. Bestiert my, beschermt my, versterkt my, vertroost my, stort in my
eene heylige vreugt, en besoekt my met uw ligt: trekt my uyt dese doot, in welke ik
legge, aengesien ik uw Schepsel ben en het werk van uwe handen. En versmaet my
niet ô mynen Godt: want, hoe grooten Sondaer ik dog ben; en laet ik evenwel uwen
Dienaer, niet te wesen. Tot wie soud' ik myn toevlugt konnen nemen, als tot u? Is 't
dat gy my verstoot, wie sal my aenvaerden? Slaet uwe oogen op eenen weggeloopen
Knegt, die tot u wederom keert. Ik ben geheel vuyl, en gansch onsuyver: maer, indien
gy wilt, gy kont my reynigen. Ik ben blind, gy kont my verligten; ik ben siek, gy
kont my genesen: ik ben doot en begraven, maer gy kont my van de doot verwecken.
Uwe goetheyt is nog meerder, als myne boosheyt; en uw barmhertigheyt, gaet myne
onregtvaerdigheyt verre te boven. Gy kont meer sonden vergeven, als ik kan bedryven:
meer schulden quytschelden, als ik kan maken. En verstoot my dan niet ô mynen
Godt: nog en blyft geen agt nemen op de menigte van myne misdaden: maer syt my
liever barmhertig en genadig, volgens de menigte van
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uwe barmhertigheden. Gy, die geseyt hebt, Dat gy de doot niet en wilt van den
Sondaer, maer dat hy hem bekeere, en leeve. Spreekt Gy tot myne ziele: Ik ben uwen
Saligmaker. Bekeert my, ô mynen Godt, nog en syt niet verstoort tegen my. Geeft
my, dat ik een opregt leetwesen mag hebben; regtsinnelyk mag Biegten, en waerdige
voldoeninge geven voor myne sonden.
Ander GEBEDT voor de Biechte.
Mynen Godt, die allen mensch verligt, komende in dese weerelt: doet het licht van
uw gratie schynen op myn herte; op dat ik myne misdaden mag kennen en begrypen;
en dat ik de selve met eene waeragtige droefheyt des herten, gelyk betaemt, mag
belyden, voor den Priester, en uwen Bedienaer. Geeft ook, dat ik voor alle myne
sonden ten vollen en gansch mag voldoen; en dat ik my in het toekomende mag
beteren tot uwe eere en glorie.
Ander GEBEDT voor de Biechte.
Aenvaert dese belydenis, ô mynen Zaligmaker ende eenige hope myner ziele, die ik
nu gae doen: geeft my droefheyt in het gemoet, en traenen in de oogen; op dat ik met
eene ootmoedigheyt en reynigheyt des herte, mag belyden alle myne misdaden en
onagtsaemheden. Laet myn gebedt tot u opklimmen, ô
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mynen Godt: indien gy, op my gestoort zyt, tot wie sal ik mynen toevlugt nemen?
wie sal 'er my genadig syn over alle myne ongeregtigheden? syt my gedagtig, ô
mynen Godt, gy, die de Chananeesche Vrouwe en den Publicaen tot Penitentie
geroepen hebt; die de tranen van uwen Apostel Petrus met medoogentheyt aensien
hebt: en verstoot myne Gebeden niet, ô mynen Heere, mynen Godt. JESUS Verlosser
des weerelt, die u selven ter doot des Kruys hebt overgelevert, om de Sondaren Salig
te maken: slaet uwe oogen van barmhertigheyt op my, als ik uwen Heyligen Naem
aenroepe. En neemt soo geen agt op het quaet, dat ik gedaen hebbe; dat gy het goet
soude vergeete, het welk gy gewoon syt te doen. Indien ik iet bedreven heb, om welk
ik verdiene, verdoemt te worden; gy en hebt uwe goedheyt niet verloren, door welke
gy ons gewoon syt, salig te maken. Syt dan myne sondige ziele barmhertig; breekt
myne banden; geneest myne wonden. U soeke ik: tot u syn myne begeerten; toont
my uw aenschyn, en ik sal behouden wesen. Laet door de verdiensten van de H.
Maget uwe Moeder, en alle uwe Heylige, uw ligt en uwe waerheyt op ons schynen;
op dat ik door dese, een volkomen kennisse hebbe van myne gebreken, en de selve
klaerlyk mag belyden; en dat ook sonderling, met eene behoorlyke droefheyt. Die
leeft met den Vader en met den Geest in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
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GEBEDT naer de Biechte.
Ik bedanke u ô Heere over dat gy my met sulk eene langmoedigheyt verwagt hebt
tot Penitentie; en my met sulk eene goetheyt vergiffenis gegeven hebt van myne
sonden. Neemt dese ootmoedige belydenisse aen, die ik nu gedaen hebbe; en voldoet
uyt de onuytputtelyke Fonteyne van uwe barmhertigheyt en uyt den oneyndelyken
schat van uw lyden, het gene dat ik niet volkomentlyk en hebbe konnen Biechten;
als ook dat ik, van het gene dat ik gebiecht hebbe, soo groot leetwesen niet gehadt
en heb, gelyk ik wel had moeten hebben. Keurt goet in den Hemel de quytscheldinge,
de welke uwen Bedienaer my gedaen heeft op de aerde: en maekt, dat ik door de
hulpe van uwe gratie in het toekomende, de sonde vlugte, en u met eene meerdere
getrouwigheyt diene. Want ik heb nu vast voor my genomen, om in het overige van
myn leven uwe Geboden getrouwelyk te onderhouden. Ik hope dit van uwe gratie;
van u; ô Godt, die leeft en regneert in alle eeuwigheyt.
Een ander GEBEDT naer de Biechte.
Ik bid u, ô Heere door de verdienste van de H. Maget uwe Moeder, en van alle uwe
Heylige; gunstelyk te aenvaerden dese myne Belydenis; en door uwe oneyndelyke
barmher-
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tigheyt te voldoen, het gene dat aen dese ontbreekt: op dat gy, my met een genadige
ooge aensiende, voor goet moogt houden die ontbindinge, de welke ik nu ontfangen
heb van uwen Bedienaer.
Versugtingen van een Sondaer die sig beklaegt over syn quade en
verouderde gangen.
Sal ik dan, ô mynen Godt geduerig hervallen in myne gewoonelyke ongeregeltheden?
en sal ik my nimmermeer beteren? altyt my beschuldigen; en wederom bedryven
daer ik my van beschuldigt hebbe? en is dit niet u tergen? wat baet het my, vergiffenis
te vragen van eenig misdaet, in welk ik dadelyk hervalle? en sal ik de gesteltenis van
myn Ziele noyt voor goet overpeysen? en sal ik noyt in my selven gaen, om een
behoorlyken schroom te hebben van myn eygen selven en van myne ongeregeltheyt?
wat eene uytspoorigheyt! wat eene ondankbaerheyt! wat een ongetrouwigheyt! Ik
weet, dat ik Godt vergramme; en ik en laet het niet te doen! Soud ik aldus durven
handelen met den minsten vriend, die ik op de weerelt heb? Ik weet het, waer dat ik
moet op letten; en ik versuyme dit te doen. Wat eene onverschilligheyt en koelheyt
heb ik voor Godt? Wat verwagte ik ten laesten te bekomen door soo ligtvaerdigen
handel; door een soo slegte Penitentie; door een soo onvolmaekte Biechte? Ik weet,
dat ik Godt boven al moet
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beminnen: dog wat helpt dese kennisse te hebben voor iemant, die syn selven soo
heftig bemint, gelyk ik doe? Een kleyn verlies van eere, van winste, of van vermaek,
doet my dadelyk Godt syne eere, en syn Wet vergeten. Ach hoe weerelsch ben ik!
en al waert dat ik dit selve niet en belyde; hoe blykt dit uyt al mynen handel! verre
dat de weerelt aen my soude gekruyst syn, gelyk het soude moeten wesen; ik gevoel
dat die in my, geheel leeft. Daer en is in my niet, als weerelt: ik en gevoele in my
niet, als ongeregelde bewegingen, vuyle gedagten, en oneyndige ellenden. En nog
durve ik my verheffen, en wil voor een ander gestelt worden, in plaets dat ik my
soude moete verootmoedigen.
Wat is dog in der daet myn geheel leven? is'er wel iet op de Aerde of in de Zee;
dat soo ongestadig is, soo dwaelt, soo ontstelt is, en onderworpen aen soo veel
veranderinge? Myne uytwendige sinnen vliegen met een ongebonde lossigheyt,
alwaer sy willen. Hoe vele inbeeldinge en volgen daer niet op! Hoe vele vuyle
gedagten komen my dan niet, gelyk met hoopen voor! wat een ligtvaerdigheyt, wat
eene onbedagtheyt in myne woorden! wat eene doofheyt aen de goede vermaningen!
wat eene genegentheyt tot versieringen en beuselingen! wat een walge van de dingen
van hier boven! wat een aenlokselen tot het lichaemelyk gemak, en tot het aertsch
gewin! Kan ik my selven verdragen, of wel soo lang stil houden, dat ik bidde? Heeft
men wel oyt diergelyke lossigheyt gesien? Is'er wel iemant, die met eenen
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meerderen drift aen de tafel gaet om te eten? Ik en heb geene voeten om naer de
kerke te gaen, en tot het gene dat den Dienst Godts raekt; en om tot het vermaek en
het spel te gaen, heb ik vleugelen! Naer de dingen, die de saligheyt raken, gae ik al
kruypende en ik vliege tot al 't gene dat daer tegen stryt. En naer al dit, ben ik hard
en onbewegelyk als een rots, om penitentie te doen. Is't dat ik nu gaen overleggen
de driften van nydigheyt, van quaet vermoeden, ligtvaerdige oordeelen; en de by
dese de hardigheyt om een ander te vergeven: hoe is' t verdraegelyk dat ik, soo sagt
zynde met myn selven; soo hard ben tegen een ander? Soo men my maer eenen vinger
en raekt: ik ben dadelyk te paerde: en is 't dat ik geen vrake ene neme met myne
handen: soo doen ik dit ten minsten met myne tonge. Men hindert my nauwelyk in
het minste, of ik denke terstont op middelen, om daer over voldaen te worden.
Rakende het vier van begeerlykheyt ô mynen Godt, gy weet het. Ik mag my versteken
en verbergen voor myn selven; maer alles is u, in den gront bekent. Daer en is niet
verborgen in het herte, dat gy niet en weet. En als ik niet tegenstaende alle dese, een
voornemen make van op my selven beter te gaen letten: verdwynen alle myne goede
gedagten, als eenen rook, en sy vergaen in eene vermetentheyt, die belachelijk is, en
nadeelig aen uwe Opperste Majesteyt. Laet my nu, dat beweenen; dat ik niet en
weenen: dat ik ten minsten leetwesen heb; om dat ik geen leetwesen en heb over
myne misdaden: dat ik mag over-
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tuygt wesen van myne ellenden, daer in self; dat ik dese niet en gevoele. Wat sal ik
dan seggen, ô mynen Godt? sal ik seggen, dat ik voor het toekomende beter op myn
selven sal letten? Maer hoe dikwils heb ik dit nog geseyt, en niet gedaen? Dat dan
ten minsten door de hulpe van uwe genade, mynen Godt: dese ondervindingen van
myn voorgaende leven, eenige indruckingen doen in myne siele. Segt gy self aen
myn herte, dat het met u, den sot niet en houd Geeft my, dat ik beter op myn selven
mag letten: immers, om het al met een woort te seggen; schept in my een suyver hert,
en vernieuwt in myn binnenste, eenen opregten geest: op dat ik ten laetsten voor goet
mag peysen op u, en op my selven; ende uwe eere en glorie mag herstellen door eene
volkomen veranderinge van myn leven en seden!
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Het Vierde Deel.
Verscheyde overweginge ende oeffeninge, om
voortgang te doen in de deugd, ende Christelyke
volmaektheyt.
Eerste Capittel.
Samenspraek tusschen Jesus Christus en den Mensch, over de
middelen om Godvrugtelyk te leven.
§. 1. Versugtinge des menschs om te kennen den weg der Saligheyt.
DEN MENSCH. O eeuwige Wysheyt, myn Heer ende Godt, hoe wonderbaer is uwen
Naem op de gansche aerde! Gy hebt het geheel-al, uyt niet geschapen door uwe
Goddelyke arm. Gy hebt volgens uwe
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onmetelyke goedheyt, my daer ik niet en was, gemaekt naer uw beeld. En daer ik
verloren was, hebt by my verlost, door uw eygen bloed. Gy hebt uw dierbaer leven
self ter dood gegeven, om my het leven wederom te geven. Het ligt uws aenschyns
hebt gy op my vast gehegt, op dat ik u soude erkennen voor myn opperste goed.
Waerom tot u, ô mynen Godt, myn ziele snakt, als een hert naer de Fonteyne der
wateren. Ach wanneer sal ik eens verschynen voor het aenschyn van den Heere!
Want ik in dit verlaten, wegloos, en droog Landt; in dese schrikkelyke, woeste, en
eensame plaetse, geen vaste, nog veylige weg genoeg en weet.
Gy dan, ô waeragtig ligt, dat verligt alle mensche, koomende in dese weerelt;
verligt my ook, die sitte in de duysternisse en in de schaduwe des doots; om myne
voeten te bestieren in den weg van Vrede en Zaligheyt. Verligt myne duysternisse:
segt my, wat doende, ik het eeuwig leven sal besitten? Toont gy my, (die den weg
Godts in der waerheyt leert;) den weg, door welken ik gaen moet: op dat ik tot u
kome die myne Zaligheyt zyt, en myn leven!
CHRISTUS. Met reden zyt gy bedugt, om den weg te kennen, die leyt tot het leven:
want daer is een weg, die den Mensch denkt goet te syn, welkers eynde nogtans leyd
tot de doot. Maer den weg, die tot het leven leyd, is nauw en eng, en daer syn 'er
weynig, die hem vinden. Dog den weg, die leyd tot het verderf, is ruym en breed: en
hoe vele gaen'er helaes, in desen! Sy nemen de moey-
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te niet eens; als sy hun op eenen twee-weg vinden, of andere tusschen drayende
wegen en onsekerheden; om te ondersoeken welk den regten weg is, of om een goede
leydsman te verkiesen.
Daer door is't dat de Goddeloose als rondom swieren; en dat sy, den weg van vrede
en waerheyt niet vindende, soo ellendig verloren gaen. Ik sal u dan kenbaer maken,
ô mensch wat dat in sig goet is; te weten de regtveerdigheyt te oeffenen en de
barmhertigheyt te beminnen, en u met een groote oplettentheyt te dragen in de
tegenwoordigheyt van uwen Godt.
DEN MENSCH. Ik weet wel, Heere, dat den weg des Menschs, van hem niet alleen
afhangt; nog dat hy het in syne magt heeft om die te bewandelen en syne paden te
bestieren. hy heeft gansch geene kennisse van syn eynde: hy en weet nog synen
uytgang nog ingang. Hy is eenen Vremdeling en Pelgrim hier op der aerde. Sonder
u zyn wy als dolende Schapen, die geen Herder hebben. Soekt u Schaep: ô goeden
Herder, geleyt my in uwe waerheyt: leert my, dat gy mynen Godt zyt en mynen
Zaligmaker. Siet of den weg der Godloosheyt in my is; en leyt my op den eeuwigen
weg.

§. 2. Dat Christus den Weg tot het leven is, wien wy moeten naervolgen.
CHRISTUS. Wilt gy den weg weten, siet ik ben den Weg, de Waerheyt, en het Le-
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ven. DEN WEG, door myn exempel, dat ik gegeven heb; DE WAERHEYT, door myne
beloften; en HET LEVEN, door den loon. Die my volgt en wandelt niet in de
duysternisse; maer hy sal het ligt des levens hebben. Ik heb u een voorbeeld gegeven,
op dat gy myne voetstappen soud naervolgen, en doen soud, gelyk ik gedaen heb.
Slaet dan uwe oogen op myn Leven; en doet volgens de model, die op den Berg
gegeven is: dat is; Leert van my dat ik sagtmoedig ben, en ootmoedig van herte.
Want ik ben niet gekomen om myn wille te doen, maer om te doen den wille van
dien, den welken my gesonden heeft. In tegendeel ik ben gehoorsaem geweest aen
myn Vader tot'er doot toe, ja tot de doot des Kruys.
Gaet gy dan ook, en doet van gelyken. Zyt ootmoedig en gehoorsaam. Indien gy
wilt tot het leven gaen: onderhoud de Geboden. Het eerste en het meeste van dese
is: Gy sult den Heere uwen Godt beminnen uyt geheel uw herte, en uw naesten gelyk
u selven. Dien bemint my, den welken myne geboden kend en dese onderhoud. Want
het betoog of proef van de liefde, is, het volbrengen des werks.
DEN MENSCH. Ey, myn Schepper: Reykt uwe regterhand dog uyt tot uw schepsel,
op dat ik niet af wyke van den weg uwer Geboden. Och dat myne wegen bestiert
worden om uwe Geboden te onderhouden! want van den Wet des Heere, moet myne
wil afhangen. Maer, helaes, ik ongeluckig mensch: terwylen ik daer vermaek in heb
volgens den inwendigen Mensch; soo gevoel ik een wet in myne lid-
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maten, die stryt tegen de wet van mynen geest; en maekt, dat ik het goet niet doe,
het welk ik wille: maer in tegendeel het quaet, het welk ik niet wil. Soo seer syn de
sinnen van den Mensch van jongs af genegen tot het quaet: en het lichaem, dat bederft,
beswaert de Ziele! hoe sal ik u dan konnen beminnen, gelijk gy wilt en moet bemint
worden, mits de mate van u te beminnen geen eynde heeft: want gy alle mate te
boven gaet.
CHRISTUS. Myne Geboden zyn niet swaer, veel minder zijn sy onmogelijk. Mijn
Jock is soet, en myn last is licht. Is 't dat gy my niet gelooft; een groote menigte van
myn uytverkoorene, die my uyt geheel hun herte aengehangen hebben, sullen u daer
van overtuygen. Ja self ook de Kinderen, en swacke en teere Maegde sullen u
beschaemt maken. Siet hoe dese gerekent zyn onder de Kinderen Godts, en hoe hun
lot gevallen is onder de Heylige. Sy hebben uyt eene liefde, die sy tot my hadden
hun vleesch gekruyst, met de begeerlykheyt: sy hebben de weerelt met alle haere
aenlokselen onder de voeten getreeden: sy hebben alle dreygementen en alle soorten
van tormenten met een kloekmoedigheyt veragt: sy hebben den Duyvel kloekmoedelyk
overwonnen; en soo myn Jock met vermaek omhelsende, hebben sy my, hun Verlosser
uyt gansch haer herte gevolgt. Sult gy niet konnen doen het gene dat die, en dese
gedaen hebben?
DEN MENSCH. Dese syn het die als wolken gevlogen hebben boven de aerde: maer
ik, die krank en mank ben, kruype langs de selve.
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Hun kragt is seer groot geweest, en hoe sal ik hun daer in, konnen naer volgen?
CHRISTUS. Let dan, ô Mensch, (ik spreke menschelyker wyse om de swakheyt van
uw vleesch) op die de welke wys zyn om quaet te doen, en hun verheugen als sy
quaet gedaen hebben. Let, seg ik, op de Kinderen van dese weerelt; siet: hoe neerstig
en doende dat sy zyn, hoe verre dat sy loopen, en hoe sy sweeten: hoe vele pynen en
moeyelykheyt dat sy onderstaen om de vergankelyke goederen van dese weerelt te
verkrygen! Waerom dog kome dese kloeker te wesen, als de Kinderen des ligts?
Waerom en kont gy uwe leden soo niet gebruyken voor de regtveerdigheyt tot uwe
heyligmakinge, gelyk sy de hunne besteden voor de ongeregtigheyt tot hunnen
ondergank? Beproeft het ten minsten, en doet een weynig arbeyt; en gy sult eene
groote ruste vinden. Gy sult sien, dat het veel ligter is, den Hemel te winnen, als de
aerde; my te dienen en te believen; als de weerelt. Gy sult ook de ellenden bevinden
van die, de welke soo moeyelyke wegen wandelen: en dat sy geen kennisse hebbende
van den weg der vrede: in hun leven veel druk, arbeyt en ongeluk ontmoeten. maer
myne wegen, zyn schoon en vermakelyk. Wat bemint gy dan de ydelheyt, en soekt
de leugentael? Waerom vermoeyt gy u in den weg der ongeregtigheyt? Hoe lang sult
gy swaermoedig van herte zyn, Kinderen der menschen, met u bedriegelyke
weegschalen? Wat sal 't u baten, dat gy geheel de weerelt wint, indien gy uwe Ziele
verliest?
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DEN MENSCH, Waer sal ik van u gaen, ô Heere, Gy hebt de woorden van het eeuwig
leven. Uwe getuygenisse sijn ten hoogsten geloofbaer. Salig is den Mensch, den
welken gy sult onderregt hebben, en in uwe wet onderwesen. Heere, toont my uwe
wegen, en leert my uwe paden. Geleyt my in den weg van uwe Geboden, want ik
dese soek te wandelen: dog maekt, dat ik verre ben van den weg der ongeregtigheyt.
CHRISTUS.Hoort naer myne woorden, want sy zyn, den geest en het leven. Ik leere
u profytige dingen. Salig is den Mensch, die my hoort en myne Geboden onderhout,
maer ydel syn de menschen, in welke de wet des Heere, niet en is. Siet ik sal u met
korte en ligte woorden den weg leeren, den welken gy moet ingaen. Ik sal u geleyden
door den weg van geregtigheyt: welke ingegaen synde, uwe voeten niet sullen
bevangen worden; nog lopende, u nergens sult tegen-stooten. Hoort dan met
aendagtigheyt naer myne woorden, en bewaert dese in uw' herte: want is 't dat gy
myne Geboden wilt onderhouden, sy sullen u behouden.
DEN MENSCH. Spreekt ô Heere want uwen Dienaer luystert naer u: maer geeft my
het verstand, op dat ik uwe Geboden leere, en uyt gansch myn herte onderhoude.
Leert my uwen wille volbrengen, want gy mynen God syt: op dat ik niet zy eenen
Knegt, den welken den wille van synen Meester wetende, en niet volbrengende, also
verdiene veele slagen.
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§. 3. Dat men behoort te weeten, tot wat eynde den mensch geschapen is..
CHRISTUS. Gy moet voor al en dikwils by u selven overdenken, tot wat eynde dat gy
geschapen zyt: want gy weet, dat men sonder kennisse van het eynde de middelen
niet wel kan schikken. Peyst dan dat ô Mensch, waer toe gy geschapen syt: waerom
gy gefatsoeneert syt naer myn eygen Beelt en gelijkenis: waer toe dat gy die edele
gave van het gebruyk van de reden boven andere schepselen ontfangen hebt: waerom
dat gy in dese weerelt gebragt syt, als op een groot theater; en ten laesten, waerom
gy met so veel moeyte, en arbeyd in myn leven, en door myn dierbaer bloed, verlost
synde; ook daer-en-boven van so veele H.H. Sacramenten ende hulp middelen van
gratie, voorsien syt geworden?
En heb ik niet te vergeefs, alle de Kinderen der menschen geschapen? En waer
toe heb ik hun alle die voordeelen gedaen, naer Ziele en naer lighaem? of is dit
geweest, om dat sy rijkdommen soude vergaderen? Om dat sy hun glorie en eere
soude soeken op de weerelt? Om dat sy groote en pragtige Huysen soude bouwen,
gelyk of sy in der eeuwigheyt moesten op der aerde blyven? Om dat sy het een Huys
voor, en het ander naer koopen; en den eenen Akker voegen by den anderen? Om
dat sy niet soude in het hooft hebben, als van hunne Pagt-
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hoven, Paerden, en Ossen, die sy gekogt hebben? of mogelijk om dat sy hen souden
in 't purper kleeden en syn Lynwaet; ende dagelykx goede çier maken? oft om dat
sy soude hun voldoeninge nemen in de ledigheyt, in het spel, te eten en te drinken;
en te denken, dat hun welvaren gelegen is, in hun leven met voorspoet over te
brengen? ô goddeloose gedagten, ende te ongelijk naer myne overgrote mildadigheyt!
Ik heb den mensch, tot een verhevender oogwit en eynde geschapen; als ook verlost.
Ik heb wel verhevender insigten gehad, als ik den Mensch geschapen hebbe.
DEN MENSCH. Looft den Heere, ô myne ziele. Heere ik sal u loven myn leven
lank. Want wat is dog den mensch, dat gy hem gedagtig syt? of waerom hebt gy u
hert op hen gevestigt, gy die niet van noode en hebt? of hebt gy ons misschien
geschapen, om dat gy onse goederen van node had? maer wat hebben wy, dat wy
niet ontfangen hebben? U is de gansche weerelt: en al dat 'er in is, behoort u toe. Gy
hebt ons geschapen, om dat gy ons soud betoonen de rijkdommen van uwe goetheyt,
en van uwe glorie. Want aengesien uwe nature is de opperste Goetheyd; so betragt
dese geen saek so seer, als dat sy haer mag mede deelen, en uytstorten. Wie sal
konnen uytspreken, ô Heere; de wonderheden van uwe magt, wijsheyt, en goetheyt?
Wat sal ik den Heere weder geven tot vergeldinge, voor al dat hy my gedaen heeft?
Looft myne ziele den Heere, en
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wilt nimmermeer syne weldaden vergeten. Dat myne tonge aen myn gehemelte vast
cleve; indien ik myn Schepper niet gedenke.
CHRISTUS. Og oft gy wijs waert en verstant had, om, uw' eynde en het weldaet
van uwe scheppinge te konne waerderen, gelijk het behoort! Hoort dan en begrypt
het wel, want ik heb u verstant gegeven, en myne oogen op u gevestigt; op dat gy
niet en soud syn gelijk een peert of muyl, de welke geen verstant en hebben, om
Godt, hunnen Schepper te kennen. Ik heb u, seg ik, een verstant gegeven, op dat gy
my uwen Heere en uwen God soud kennen: eenen wille, op dat gy my soud beminnen
en de hemelsche dingen alleen soud betragten: eene memorie, op dat gy my, en myne
weldaden altyt soude gedagtig wesen: een tonge, op dat gy my soud verkondigen:
en ten lesten alle de sinnen, en de kragten van ziele en lighaem; op dat gy alle dese
soud gebruyken tot de eere van mynen naem: en als gy dese pligten wel sult volbragt
hebben; sal ik self, dan uwen loon wesen. Ik ben uw operste goet: als gy dit sult
bekomen hebben, sullen uwe begeerten volkomentlijk voldaen wesen. Want een
ziele, die bequaem is tot het operste goet; en kan niet vervult worden, met iet dat
minder is, als het opperste.
Siet, ô mensch; dit is het eynde, daer gy toe geschapen syt; daerom is 't dat gy in
de weerelt gestelt syt als eenen vremdelink en als eenen Pelgrim, den welken hier
geen blyvende stad en heeft; maer op dat gy naer eene
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toekomende soeken soud. Daerom syt gy gestelt in dese loopbaen; op dat gy door
neerstelijk te loopen en te stryden; den prijs soud bekomen, en de kroone van
Regtvaerdigheyt.
Maer hoe blint en ongelukkig syn die, de welke dit niet begrypen nog verstaen;
en daerom nergens minder voor besorgt syn, als voor het gene daer sy toe-geschapen
syn, en soo bedugt voor het tijdelijk alleen; als of sy geen ziel en hadden. Sy brengen
geheel hun leven met die dingen over, dewelke de Heydenen die geen kennisse van
Godt hebben, betragten ja het gene dat de beesten; die geen kennis van een ander
eynde hebben, soeken. Daer door is't dat sy ook, gelyk de beesten verrotten in hun
vuyligheyt. Sy syn soo bedorven en grouwelijk in hunne driften, dat sy leven gelyk
of 'er geenen Godt en waer, en gelyk of den Allerhoogsten geen kennisse en had, en
gelyk of de menschen sterven als de beesten, en hun eynde, gelyk ware. Soo selden,
of by na noyt, denken sy op den hemel en op het goet, dat hun belooft is.
DEN MENSCH. 'T is waer, ô mynen Godt, dat gy in ons, ingedrukt hebt het ligt van
uw' aengesigt. Want te gelyk nevens het ligt van onse reden of verstand, te same in
onse ziele geprent syn, de blyk-tekenen van uwe goedertierentheyt, liefde en
weldadigheyt. Waer over myn hert sig ook komt te verheugen; als mede uyt de
beschouwinge van die goederen die gy bereyt hebt voor de gene die u beminnen, en
dese uwe gaven wel gebruyken. Want gy syt myn lot en myn erfdeel: gy syt het, die
my myn erfdeel sult verleenen: ook wat heb ik in
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den hemel, of wat wensche ik op der aerde, behalven u, ô Godt, myns herte, en myn
erfdeel in der eeuwigheyt.

§. 4. Dat men Gods eere, in al ons doen moet be-oogen.
CHRISTUS. Terwyl gy nu kennisse hebt van het eynde waer toe gy geschapen syt, te
weten, om my te verheerlijken: weest besorgt, dat gy in al u doen, hier op toe-legt,
en dit u, als tot een doelwit voorstelt. Dat is: dat gy alle uwe werken bestiert, TOT
MEERDER EERE EN GLORIE VAN MYN NAEM. Want de oeffeninge van een suyvere
en regte meyninge, is gelijk een kort begryp van alle godvrugtigheyt en volmaektheyt.
Indien uw' ooge reyn is, soo sal geheel u lighaem verligt wesen. 'T sy dat gy dan eet,
't sy dat gy drinkt, oft iet anders doet, let toe, dat gy het al doet tot myn'er eere. 'T is
seker eenen kleynen arbeyt, van welken nogtans groote vrugten voort komen. 'T is
een weynig saet, maer daer komt eenen wonderlyken oegst van. 'T is een ligte konste,
maer sy maekt gout van loot en ander slegt metael: dat is, dat sy weet de liefde en
gratie Gods te trekken uyt alle werk, dat andersints maer slegt en onprofytig is. Want
door het goet voornemen worden uwe werken, de welke van hun selven onweerdig,
onverschillig, en alleen natuurlijk syn; deugdelijk en verdienstig: nog sy verliesen
enig tydelijk gewin: en also vallen sy voor u ook ligter, en vermakelijker; en my veel
aengenamer.
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Helaes hoe vele worden 'er berooft van den loon van hun arbeyt by gebrek van eene
regte meyninge! sy en laten nogtans hun selven niet te streelen, als een volk, dat
regtveerdige werken gedaen heeft; nemende hun behagen in de menigte van hunne
werken, die sy nogtans doen met een kleyne genegentheyt voor myne glorie of uyt
ware Godtvrugtigheyt: maer enkelijk om gesien te worden van de menschen, als om
den loon van den Hemel te verkrygen. Maer als den tyt daer sal syn; sal ik op dien
grooten dag de regtvaerdigheden oordeelen: en ik sal Jerusalem ondersoeken met
het ligt van myn Lampen. Als dan sal ik de verholende duysternissen verligten, en
de gedagten der herten kenbaer maken.
Hoe veel, dat nu lieffelijk schynt te wesen en soet, sal dat bitter syn! hoe veel, dat
nu een luyster heeft, sal dan vuyl en duyster wesen! want wat sal het meeste deel
voor my konnen by brengen, die ieder een sal oordeelen, en vergelden naer syne
werken; besonderlijk volgens de heymelijke voornemens, de welke sy in hunne herte
sullen gehadt hebben? wat dog sal, seg ik, het meeste deel konnen by brengen, dat
eenigen loon of eere verdient? In der waerheyt vele sullen al te voren hunnen loon
ontfangen hebben Sy sullen al gevonden hebben, het geven dat sy sogten, te weten
de glorie van de weerelt, de eere van hun naem, het gemak van het vleesch, de
rykdommen, het vermogen, de waerdigheden. Wat sal 'er dan overschieten dat ik
soude beloonen? Want de gene selfs, die
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eenige werken doen, niet tegenstaende het ook Godvruchtige werken heeten, gedreven
meer door hun eygen bate en eere, als door begeerte van myne glorie en om my te
behagen; sulke dienen, my niet, maer hun selven. En soude soodanig van my hunnen
loon komen vragen? Wat slegtigheyt van de menschen, die hun selven ook verteeren
door een sotten en ydelen arbeyt. Sy zayen veel, en sy brengen luttel in: sy eten, en
sy worden niet versaet: sy drinken, en sy worden niet gelaeft: sy halen hunnen loop
op, sy steken desen in een sak, die van onderen, open is. Maer zyt gy voorsigtiger,
ô Mensch: en sie toe, dat gy ook met veel te doen, niet op niet uytkomt, en selfs den
loon van uwen arbeyt verliest. Waerom geeft gy uw Gout uyt, sonder daer eten mede
te koopen? waerom geeft gy uw Silver uyt, sonder daer voor u behoefte te hebben?
hoe lank sult gy langs twee kanten mank gaen? is 't dat ik, den Heere uwe Godt ben;
volgt my uyt gansch uw herte. Is 't dat gy liever iet anders hebt, of dat meer bemint,
als my: waerom glorieert gy in mynen Naem: wat draegt gy myn leverey? Is 't dat
gy lust hebt te dienen: my te dienen is regneren. Is 't dat gy de eere soekt: het is eene
groote eere, den Heer te volgen: want ik sal de gene die my volgen, eere aendoen;
en die my veragten, sullen beschaemt blyven. Is 't dat gy loon begeert; vraegt desen
van my alleen: en van wie kont gy meerder ontfangen? want geen ooge heeft gesien,
nog oore gehoort, nog het is in het hert van den Mensch gedaelt, het gene dat ik heb
bereyt, voor die my beminnen. Og oft
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gy u dese vergeldinge dikwils voor oogen stelde! sekerlijk dat u geen arbeyt, soude
moeyelijk vallen. Want de hope van den loon, is den troost van den arbeyt. En siet.
Ik sal self uwen loon wesen, groot boven mate.
DEN MENSCH. Gy syt, waerdig ô Heere, dat alle uwe Schepselen, u eere, en glorie
geven. Waerom is 't dan, dat ik u ook niet en love; ik, die geschapen ben naer uw
eygen Beelt: ik, die afgekogt ben met eenen soo dieren prys, ten eynde ik met Ziele
en lighaem, u soude eeren? Wie plant 'er eenen Boom of Wyngaert, die van de vrugten
niet soekt te eeten? Gy hebt my gefatsoeneert, ô Heere, gy hebt my geplant in dese
aerde. Gy hebt desen Wyngaert, dat is myne Ziele over gevoert van Egypten; om
haer te stellen in sulk eenen staet N. in sulk eenen roep N. in sulk een bedieninge N.
dat het dan verre van my sy, u wilde Druyven voort te brengen; naer dat gy nu soo
lang, goede Druyven van my verwagt hebt. Og of myne Ziele waer gelijk eenen
vogtigen en vrugtbaren Acker; dat is, dat ik goede deugden voortbragt! dat verre van
my syn die onvrugtbare Bloemen, die welke nergens toe en dienen, als om de oogen
te behagen: dat is die valsche deugden en werken, de welke niet en hebben, als eenen
schyn van goet, en die sullen dorre worden gelijk Hoy. Trekt uyt myn herte al dat
quaet kruyt, het welk niet geplant en is van den Vader der waerheyt, maer uyt ydelheyt
en hoveerdigheyt.
Laet my liever syn, ô mynen Godt, gelijk eenen Boom, die geplant is langs eenen
Water-
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stroom, den welken op synen tyt syn Vrugten voortbrengt: op dat gy komende, en
geen goede Vrugten van opregte deugt op desen vindende; den selven niet en
vervloekt, doet afkappen, en in 't vier werpen.
Tot u dan versugt myn Ziele ô Heere: tot u, die in de Hemelen woont, syn myne
oogen geslagen: geeft my, dat ik de selve noyt van u mag aftrekken, om dese te
keeren naer de aerde: en dat ik niet verkiese, liever te werken voor drek en vuyligheyt,
als voor uwe glorie voor de eere van uwen Naem, en myne eeuwige Saligheyt. Hoe
kan het my lusten, eene ydele glorie te soeken; daer my eene eeuwige belooft is.
Uwen Apostel sag het al voor drek aen, om u te winnen, en met reden: want wat
hebben wy van alle de dingen des weerelts, als sy voor by syn; als dat, wy beschaemt
syn, dat wy dese bemint hebben? Hoe sullen wy eens wenschen, dat wy wat meer
voor u gearbeyt hadden, als voor de ydelheyt! siet ik drage u door een eeuwig verbont,
myn herte op, ô Heere, en alle myne werken. Geheyligt sy uwen Naem: dat gy gelooft
zy in alle eeuwigheyt.
CHRISTUS. Let dan wel toe, dat gy geen verkeerd goet en soekt: soekt uw eygen
goet, ô Mensch. Daer is goet, 't welk goet is voor een ander, maer gy hebt uw besonder
goet. Daer en is eygentlijk geen goet, als den oppersten Godt: wat ontbreekt u dan
meer, als gy het opperste goet hebt? daer is een minder goet, 't welk aen andere schynt
goet te wesen. Wat is het goet van een beeste anders, als den buyk te vullen, geen
gebrek te hebben, te slapen,
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hun leven te behouden, gesont te syn, haer jongen voort te brengen, &c. Soekt gy
ook sulk een goet of hemel; die een mede erfgenaem syt van den Soone Gods? Wat
mag gy u vergenoegen, met een deel-genoot te wesen der beesten? Heft uw hoope
hooger op; te weten tot het goet van alle goet. Aldus den H. Augustinus
DEN MENSCH. Het is my goed, vast gehegt te wesen aen het operste goet, te weten
aen u, ô mynen Godt: en al myne hoope, op u te stellen. Ik sal u uyt 'er herten sacrificie
op dragen, ô Heere: ik sal uwen Naem loven, want die goet is. Want wat is 'er voor
my in den Hemel, en wat begeere ik van u op der aerde?
CHRISTUS. Ik en verbiede u evenwel niet, dit tegenwoordig goet ondertusschen te
gebruyken, terwylen gy hier verwagt naer dat groot goet: want ik heb hier dit selve
niet te vergeefs geschapen. Weet nogtans, dat die niet anders behooren gebruykt,
bemint en gesogt te worden; ten sy voor soo veel als die u konne dienen, voor middele,
om tot uw eynde te geraken. Gelukkig is hy, die uyt alle de schepselen opwekt syne
liefde tot den Schepper; en die van de schepselen, die welke andersints dienen tot
schrikken voor de voeten der dwase; een ladder voor sig maekt naer den Hemel.
DEN MENSCH. Ik bemerke, ô Heere, dat alle die dingen geschapen syn om den
mensch; en dat sy al, schoon syn, en seer goet. Maer hoe verre gaet gy, die den
Schepper syt van alle, de selve te boven in schoonheyt, goetheyt, en minnelijkheyt?
is 't dat eenen druppen en een
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sprankel goets soo bemint wort; hoe veel te meer moet gy bemint worden, die de
Fonteyne self syt, en eene woeste Zee van goetheyt? og oft myne Ziele, u boven al
beminde; en niet anders, als om u!
§. 5. Hoe men, sig selven moet versterven; en syn hert en sinnen, met sorgvuldigheyt
bewaren.
CHRISTUS. Uwe begeerten syn wel goet, dog te vergeefs versugt gy tot myne liefde,
ten sy dat gy u selven haet: want de liefde tot de schepselen, en tot den Schepper
komen samen niet wel over een. Oversulkx, die syn leven bemint, sal het selve
verliesen: en die syn leven haet in dese weerelt, sal dit bewaren voor de eeuwigheyt.
Aldus, is 't dat gy naer het Vleesch sult geleeft hebben, soo sult gy sterven; maer
indien gy door den geest, de werken van het Vleesch sult verstorven hebben; soo
sult gy leven. Sonder dien Saligen haet van u selven, kont gy myn leerlink niet wesen.
Versterft dan uwe begeerten, uwe sinnen, en uwe litmaten; nog doet niet al dat u lust.
Voor eerst bewaert met alle neerstigheyt uw hert: want uyt het hert komt het leven
voort. Ik heb u een seer kostelijken schat ter hand gestelt; maer gy draegt desen in
een broos vat, dat meer perykel leyt, als eenig glas: dat is, gy draegt het gesloten in
de kist van uw herte; 't welk onderworpen is aen vele vyanden, die dit belegeren, en
veel gewelt en listen gebruy-
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ken, om het selve in te nemen Ondertusschen verraet gy dit somwylen self: en gy
brengt het in gevaer, met uwe sinnen qualijk te bewaren, en over al te laten vliegen.
Hoe luttel syn 't die soo wel toesien op al hun handel, dat sy met hun tonge niet
en sondigen? geene tonge en kan uytspreken, hoe groote schade, dat eene tonge alleen
doet. Indien iemant syn selven inbeelt, dat hy Godt wel dient, daer hy nogtans syne
tonge niet betoomt; den Godsdienst van soodanigen is van geender weerde. En weet
gy self niet by veel ondervindinge; dat met arbeyt en moeyte den inwendigen smaek
van myne liefde verkregen word; en dat ondertusschen den selven door weynige
ydele woorden, op eenen stont kan vervliegen. Let dan toe, hoe nootsakelijk dat het
is tot de Godvrugtigheyt, dat men syne tonge bedwingt. Maer daer syn 'er weynige,
die dit voor goet bepeysen: al is 't dat sy ondervinden, dat in veel spreken geene
sonden ontbreken: en dat ik, die de eeuwige waerheyt ben, self geseyt heb: Dat men
in 't laeste Oordeel van elk ydel woord, sal moete rekeninge geven.
Behalve de tonge, moet men ook de andere sinnen wel bewaren; 't welk veel doet
om voortgank te hebben, in myne liefde, en om in de selve tot het eynde toe, te
volherden. Hoe vele Zielen hebben schaden geleden door hun oogen! Neemt voor
exempel, Eva, Dina, David, en vele andere. Want dien is gelukkig, en wys, den
welken door eens anders ongeluk, het syne ontvlugt; of hem spiegelt in eens anders
ongeval. Keert dan uwe oogen af, op dat sy gene
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ydelheyt en sien: of immers maekt gelijk Job een verbont met uwe oogen, op dat 'er
door de selve in uwe Ziele niet en geraekt eenige blinde liefde, of eenige schadelijke
beweginge. Het sal u veel gemakkelijker syn, dese daer niet in te laten; als de selve
daer uyt te dryven, als gy se binnen gelaten hebt.
Omringelt uwe ooren ook met een doorne hage: op dat Beesten, die het herte
verwoesten, gelijk syn Agterklappers, boose en vuyle tongen, daer niet in geraken.
Als gy sit, om te gaen eten, stelt het mes op uw keel.: dat is, bedwingt de gulsigheyt,
nog volgt uwe lusten niet met op alle spys te vallen: en let ook, dat uw eeten, niet
meerder komt te strekken tot wulpsheyt van uw natuur, dat wel tot de noodsakelijkheyt
van dien. Ja ontrekt liever een gedeelte der spyse aen uw keel, om die in myne
Ledematen, aen my te geven.
Overlegt hoe groote genoegte, dat ik om uwen wille verlaten heb; hoe vele
bitterheden dat ik aengenomen heb. Weygert daerom ook aen uw vleesch verscheyde
dingen, de welke aen het selve wel aengenaem syn, maer schadelijk aen de Ziele.
En om u te beter te onthouden van de verbode dingen; breekt dikwils uwe lusten in
die dingen, die welke geoorloft syn. Gedenkt, dat ik veel vreugt bereyt gemaekt heb
voor de gene die dese vergankelijke dingen uyt een liefde tot my, sullen veragt
hebben.
DEN MENSCH. Ik stae rood van schaemte, ô Heere; als ik sie, dat gy in den arbeyt
geweest hebt van uwe jonkheyt af; over al verkiesende dat bitter en hard is: en dat
wy, die den naem
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van Christene voeren, soo seer afwyken van het exempel, dat gy ons gegeven hebt.
Want wat hebt gy ons anders u leven lank geleert, terwylen gy in plaets van genoegte,
die gy kost genieten; een Kruys en versmaetheyt verkoren hebt: als, de tegenwoordige
wellusten versaken, ons selven verloochenen, ons Kruys dragen, en u naer volgen?
nogtans gy hadde wetenschap om het quaet te konne verwerpen, en het goet te
verkiesen. Mits gy dan verkoren hebt het gene hart en bitter was aen het Vleesch;
hebt gy ons daer door geleert, wat dat voor ons het beste en het profytigste is; en
wat, dat wy moeten verkiesen.
Maer helaes! hoe luttel menschen volgen u daer in, naer. Elk soekt sijn eygen baet:
dat is, elk soekt het gene dat aengenaem is aen het vleesch. En de Christene self syn
niet eens beschaemt, van, onder een Hooft gekroont met doornen, lustige en
weelderige Ledematen te wesen. Wy syn uwe Discipelen en Dienaren, en willen daer
voor gehouden worden: maer eylaes, wy syn gedienstiger om de weerelt en den Prins
van den selven te dienen; en meer besorgt om de begeerten van het Vleesch te
volbrengen! ô Heere voor u is al myne begeerte: en myn sugten en is voor u niet
verborgen.
CHRISTUS. Volgt dan voortaen myne voetstappen naer; en draegt de verstervinge
van myn Kruys gedurig in uw lighaem. Temt dan straffelijk uw Vleesch; en breng-het
onder bedwang. Siet myne uytverkoorne aen, die deugdelijke Mannen, hoe sy in
dese weerelt hun leven veragt hebben om dat in der eeuwigheyt te behou-
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den: en dit was eygentlijk, het selve beminnen Og of gy ook wel verstont, dat de
weerelt en de lusten van de selven, voor by gaen. en hoe uw leven ook voor by gaet
gelijk eene schaduwe, en gelijk een damp, die men maer een weynig tyts en siet?
Wat en sult gy dan niet wenschen gedaen te hebben? Wat sult gy dan hebben van al
uw vermaek en van alle uwe genoegten, als persinge en pyne? hoe sullen die, de
welke hun nu verheugen in de ergste dingen, en hun genoegte stellen in doornen; als
dan sugten, als sy, hun bedrogen vindende, op het laetste van de blytschap, droefheyt
sullen erven! want op het eynde, sal men naekt sien, hoedanig dat de werken van
den Mensch sullen geweest hebben: en het quaet, daer hy op de leste ure sal mede
bevangen worden; sal hem doen vergeten alle de voorgaende wellusten Dat gy maer
het minste gevoelde van de bitterheyt, met welke hunne wellusten eyndigen; gy soud
sekerlijk roepen: Dat de doot in de wellusten van het Vleesch is: gy soud daer nooyt
willen aenkomen: gy soud niet willen eten van die doodelijke spyse, nog drinken
van dien vergiftigen Wyn, den welken nu soetelijk inloopt, als men hem drinkt; maer
die daer naer, sal byten gelijke een Serpent, en syn venyn sal schieten, gelijk eenen
Basiliscus: als wanneer eens alle de Sondaren des weerelts sullen drinken, het schuym
van mynen Kelk: want Vier, Sulpher, en Storm-wint sal hun dan, ten deele vallen.
Waert dat een Genees-Meester u gebode, als gy siek syt, dat gy soud afstant doen
van eeni-
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ge spyse, alwaer dese aengenaem van smaek: gy soud seker uyt een liefde voor u
leven, en van uwe gesontheyt, gehoorsamen. Hoe veel te meer moet gy my nu
gehoorsaem syn om het welvaren van uwe Ziele en eeuwige Saligheyt? hoe lank sult
gy dan als een kleyn Kint de kinderagtigheyt beminnen; en gelijk eenen Sot, soeken
het gene dat u schadelijk is.
DEN MENSCH. Gelooft moet gy syn in der eeuwigheyt, ô Heere, om dat gy my soo
vermaent; op dat ik ook myn hant niet en soude steken aen den vergiftigen beker van
Babylonien. Dat myne Ziele weygere voortaen alle vermaek! ik sal u gedagtig wesen,
ô JESU, en daer sal my, geen vermaek ontbreken: want gy hebt uw regterhand vol
genoegten; en uw vermaek is, met de Kinderen der menschen te wesen.
Dat ander dan hunne Trommels en Citers laten hooren; dat sy lekker eten, sagt
gekleet syn: en over al, geven tekenen van vreugt: ik sal my in den Heere verheugen.
Myn eenige en meeste vermaek sal wesen, dat ik om u geen ander vermaek en begeere,
op dat ik te beter mag smaken: Hoe soet dat gy syt, ô Heere, mynen Godt. Gy sult
dit niemant laten proeven, ten sy dat hy gespeent is, en vervremt van de boesemen
der aerdsche wellusten. Gy sult uw Manna niet geven uyt den Hemel, ten zy dat al
de spyse van Egypten verteert is. want het ongeoorloofd is, het Hemelsche en
Aertsche, samen te genieten.
Ik begrype ondertusschen (want waerom soud ik iet versteken voor u, die weet
het binnenste van myn herte): ik begrype, ô mynen Godt,
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hoe geweldig schadelijk, dat de welluste syn: die ook de Cederboomen van Libanus
komen neder te vellen, en doen vallen de Sterren uyt de logt. Ende ik die soo krank
ben; wat sal ik ergens in, derve vermetende syn?

§. 6. Hoe men, sig selven moet mis-trouwen en syn sterkte by den Heere
soeken; en daerom, geduurig bidden
CHRISTUS. Het eerste beginsel van Wysheyt en Saligheyt, is te kenne uwe eygen
krankheyt; en dat gy niet bequaem syt, om uyt u selven iet goets te peysen, veel min
te doen; maer dat, al uwe bequaemheyt daer toe, van my komt. Gy en kont sonder
my niet doen: want gelijk den rank geen vrugt en kan dragen uyt haer eygen selven;
ten sy dat sy aen den Wijngaert blyft: also gy ook niet; ten sy dat gy in my blyft. Ten
sy den hamer bestiert wort door de hant van den Constenaer, en de penne door de
vingeren van die schryft: wat sullen, dese beyde uytwerken.
DEN MENSCH. In der waerheyt, ô Heere, ten sy dat gy het Huys opbouwt; te
vergeefs arbeyden alle, de welke daer aen bouwen. 'T is te vergeefs dat wy een tooren
soeken op te bouwen, daer wy de kosten toe, niet hebben. Maer gy Heere werkt het
gene dat de Saligheyt aengaet, in ieder een. Ik kan niets sonder u; maer ik kan het
al, in u, die my versterkt.
Daerom worden te regt van my verlaten,
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sulke hovaerdige kinderen die betrouwen op hun eygen magt, en die komen te roemen
in hunne groote rykdommen: op dat sy, aen haer selven over gelaten synde, moge
ondervinden; hoe sy niets konnen, nog syn, sonder my: ik ben het alleen, die geve,
het te willen, het te konnen, en het te volbrengen.
DEN MENSCH. 't Is in u, ô Heere, dat wy leven, dat wy ons roeren, en dat wy syn.
Gy syt myne sterkte en mynen lof, ô goeden JESU. Gy alleen, syt de oorsake van
myne Saligheyt: daerom en sal ik op myne boge, niet hopen; nog myn Swaert, sal
my niet behouden. Niet onse hooveerdige hant, maer de regterhant des Heere, sal de
kragt geven.
CHRISTUS. Weest dan nergens voor bekommert; maer vertoont in alles, uwe
begeerten aen Godt, met bidden en smeeken. En steunt niet, op een swak riet, maer
op uwen beminden: werpt al uwe sorge op hem, en gy sult gewaer worden de
veranderinge der regterhant van den Allerhoogten, die alleen wonderlijke groote
dingen uytwerkt. Gy hebt somtyts wel gesien, dat sommige luttel voortgank gedaen
hebben, en ook gevallen syn: weet voor seker, dat dit gebeurt is om het betrouwen
dat sy hadden op hun selven, en by gebrek van my te bidden. Daerom is 't dat ik u
self dikwils vermaent heb, en ook mynen Apostel; dat gy altyt en sonder op houden
moet bidde, en den moed noyt en moogt verloren geven. Al is 't dat dit aen vele
schynt moeyelijk te wesen; nogtans, hoe ligt en gemakkelijk dat dit te doen is; weten
die wel, de welke ook terwylen sy
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besig syn met spreken, iet te doen, of te handelen met de menschen; sonder moeyte,
gewoon syn hun geest op te heffen tot Godt. Ook self syn oogen maer eens na den
Hemel te slaen met een innerlijke sugt des herte; houde ik, voor een vierig gebed,
dat myn hert op syn teerst, komt te raken. Want de genegentheyt en sugt des herte
moet dog de bron syn, waer uyt voort komen dese gebeeden; als van droefheyt over
syn sonden, Versakinge van weereltsche ydelheyt; Verdriet over het tegenwoordig
leven; Verlangen naer het toekomende: Dankbaerheyt voor myn oneyndelijke
weldaden; Verwonderinge over de werken Godts; Betrouwen op Godt; Iever tot de
Goddelijke eere, als ook van Liefde tot my, door welke de Ziele haer tragt te
vereenigen met haeren beminden.
Het vier van dese bewegingen, wort meest onsteken in Godvrugtige overdenkinge;
dat over sulks geduerig moet onderhouden worden door Schiet-Gebeden; waer toe
een bequame stoffe verleenen, de overweginge van allerhande Christelijke deugden
en saken. Weest dan niet gelijk de dwase die geen kennisse hebben van Gods werken,
nog die regt begrypen: maer volgd den Koninglyken Propheet na, die soo dikwils
met vierige, schoon korte, versugtinge tot my riep.
Gy hebt my verblyd, ô Heere, over uwe daden: ik sal my over de werken uwer handen verheugen.
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Hoe treffelijk syn uwe werken Heere: gy hebt
alles met wysheyt gemaekt: het aerdryk is
vol van uwe goederen.
Och of mynen handel soo bestiert werde, dat
ik uwe geregtigheden bewaren mag?
Eylaes dat myne Pelgrimmagie soo lank duert;
dat ik soo blyve woonen onder de Inwoonders
van Cedar: myne ziele is lank in Ballingschap!
Gelyk een hert sugt naer de wateren der Fonteynen:
soo sugt myne ziele tot u, ô Heere.
Myne ziele is dorstig naer den magtigen en levenden
Godt; wanneer sal ik voor Godts aenschyn komen verschynen?
Verligt myne oogen, op dat ik in den slaep des
doots niet en valle: en dat mynen vyand
niet seggen mag: Ik heb hem over-meestert.
O Heere myne sterkte, ik sal u beminnen, den
Heere is myne vastigheyt, mynen toevlugt,
en myn hulpe.
Den Heere is mynen Bestierder, en daer en sal
my niets ontbreken: hy heeft my op een goede
weyde gestelt.
Dat den Naem des Heeren gebenedyt zy, van
nu tot in der eeuwigheyt.
Een sake heb ik van den Heere versogt, en ik
salse blyven versoeken: dat is, te mogen blyven
woonen in het Huys des Heeren, alle de
dagen myns levens.
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§. 7. Hoe voordeelig het sy, in al syn doen, te wandelen als onder Gods oogen.
CHRISTUS. Gy sult dan nog, besorgt wesen voor een sake, de welke u niet min dienstig
sal sy om voorgank te doen in de Godvrugtigheyt: te weten dat gy geduerig in uw
herte draegt myne tegenwoordigheyt: en uwe werken soo doet, al of ik altyt voor
uwe oogen waer. Wandelt dan als onder myne oogen: en syt volmaekt in al dat gy
doet. Dog is 't dat gy wilt quaet doen; soekt eerst een plaets daer ik u niet kan sien:
en doet dan gerustelijk het gene dat gy voor hebt. Weet gy niet, dat ik den Hemel en
de Aerde vervulle, en dat het al naekt is, en open staet voor myne oogen? want myne
oogen syn klaerder als de Sonne, en sy sien over al, de goede en de quade aen. Waer
by komt het, dat'er vele als een ongetoomt Paert of Muyl hun onbedagtelijk laten
vervoeren, tot alle slag van ongeregeltheyt? Waerom is 't dat de Kinderen der
menschen het quaet bedryven sonder eenig agterdenken? sekerlijk dat dit komt, om
dat sy geen geloove hebben van myne tegenwoordigheyt, en dat sy Godt niet voor
oogen hebben. Dog hebt gy; in al dat gy doet, den Heere in uwe gedagten: my, seg
ik, die uwe paden sal bestieren. Let eens: hoe veel dat de tegenwoordigheyt van een
deugdelijk en aensienlijk Man, doet; om iemant in syn pligt, ende in sedigheyt: te
houden. Hoe sorgvuldelijk en nauwkeurig, doet gy alles niet in syne tegenwoordigheyt,
om als dan niet quaets
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of onbetamelijk te bedryven. En soud gy in myne tegenwoordigheyt durven doen.
Dat gy niet soud durven doen inde tegenwoordigheyt van een Mensch? Ontsiet gy
mogelijk, meer de oogen van een mensch, als die van Godt; dîe uwen Heere, en uwen
Regter is, den welken de magt heeft om uw Lighaem en uwe Ziele, te werpen in het
eeuwig vier?
DEN MENSCH. ô Heere, Waer soud ik my van voor uwen Geest gaen verbergen?
waer soud ik uw aenschyn konnen ontvlugten, die ook myn binnenste doorsiet, en
doorgront de nieren en myn hert? Maer eylaes, waerom leve ik soo niet gelijk betaemt,
voor die dit gelooft! ô dwaesheyt van ons hert. Wy spreken, wy handelen, wy leven
soo; als of gy u alleen onthield omtrent de as-punten des Hemels; en geen oog en
had op 's menschen doen. Ik ontsie die eenen mensch is, gelijk ik; dat is, den eenen
Worm, den anderen: en ik ontsie mynen Godt niet, den Koning van Hemel en Aerde,
de Regter van alle de Koningen van dese weerelt! syt my genadig, ô JESU, Soone
van David: en wat begeere ik dog, als dat ik u altyd sien mag ontrent my, ja in my:
want gy niet verre van yder van ons syt. Zyt my dog aen de regterhant, op dat ik niet
beroert worde. Wat een dringende pligt heb ik niet, om altyd wel te leven, ja om
Heylig te leven; mits ik geduerig ben in het gesigt van mynen Regter, die het al siet.
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§. 8. Hoe veel 'er aenhangt, dat men syn dingen op order doet, en syn tyd
niet verquist.
CHRISTUS. Zyt dan besorgt, dat gy alle uwe werken eerlijk, en op order doet: want
iemant die weet, dat een aensienelijk Persoon op hem let, en syn werken op neemt;
sal sig wel wagten van iet onbedagt of ongerelt te doen, daer hy dien Persoon soude
mede konnen vergramme. Wat sult gy dan voor my doen, terwylen ik in al uwen
handel tegenwoordig ben, en desen af sie? verdeelt dan voor eerst uwe werken op
een seker order, ja schikt soo veel als het mogelijk is, alle de uren van den dag: en
siet; wat dat gy ieder ure doen moet: en doet dat dan ook wel.
Dunkt u dat sulk een vermaning te naeuwsiende, ende van te kleynen belang is?
Maer weet, dat al het gene dat van Godt is syn order heeft. Weet gy niet, hoe grooten
Lief-hebber dat ik ben de van de goede order: die het al op syn order, met syn gewigte,
en mate geschapen hebbe? maer de Satan mynen vyant heeft eenen afkeer van de
goede order; en hy is den oorspronk van de ongeregtigheyt: te weten daer alleen
heenen siende, daer geen order en is, en een wooninge is van een gedurigen schrik.
Daerom is syn gewoonelijk bedrog; dat hy u, als gy besig syt met eenig Godvrugtig
werk; iet anders in geeft om te doen; om u van dat goet werk af te trekken. Dog om
syne listigheyt te ver-ydele; peyst op geen ander
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werk, als daer gy mede besig syt. Laet de sorge van andere dingen daer: of immers
stelt dese, voor eenigen tyt uyt. Doet alles op synen tyt; schikt u naer de saken volgens
dat sy syn. De gewigtigste en de nootsakelijkste saken; gelijk syn, die myne eere en
uwe Saligheyt raken; vereyschen het beste en het meeste deel van den tyt. Wagt u
van den ongeregelden handel van vele; die de meeste sorge hebben voor de geringste
dingen; en de minste sorg, voor de gewigtigste. Die, naer dat sy het beste deel van
den tyt besteet hebben voor de saken van de weerelt en voor de sorge van het lighaem;
den onbequaemsten tyt voor my laten. O slegte schatters van saken! daer door is 't,
dat sy altyt ontstelt en als buyten sig selve syn, gelijk iemant, die dronke is; en dat
al hun verstant versmagt ligt.
Voor u, gaet dog soo niet te werk; maer legt uwe saken voorsigtelijk en
Godvrugtelijk: aen soekt eerst ende voor al het Ryke Godts en syne regtveerdigheyt,
also sult gy besitte een groote kalmte en ruste in uw gemoed. Want de order
veroorsaekt den vrede; sy geeft kennisse, wat en wanneer men iet doen moet: sy
wederhout de lossigheyt van de gedagten: sy vervordert en voltrekt het werk: sy
verjaegt de ledigheyt: mits den gestelden tyt, iemant vermaent van syn pligt; en elk
uur, om syn besonder werk roept.
DEN MENSCH. Al dat gy segt, is regvaerdig ô Heere, en myd seer aengenaem:
maer wat middel om dit uyt te werken? gy weet self, ô mynen Godt, hoe veel tyt, dat
ook dikwils
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tegens onsen dank ons benomen word, door dagelykse besigheden, het besoek van
vrienden, en andere nootsakelijkheden van dit leven. Immers gy siet, ô JESU: gy siet,
hoe het lighaem, dat aen de bedorventheyt onderworpen is; de Ziele beswaert: en
hoe dese aerdsche Tente, den geest neder-drukt, als hy op de Hemelsche dingen
peyst.
CHRISTUS. 't Is dit, het welk my ten uytersten mishaegt, dat 'er soo luttel syn, die
de waerde weten van den tyt, den welken ik de menschen genadelijk late om
boetvaerdigheyt te doen, om meerder gratie hier te verkrygen, en de glorie hier naer
te bekomen in den Hemel. Siet den kostelijken en on-weder-roepelijken tyt looft
weg: en daer is niemant, die het met 'er herten bepeyst. De dagen van Saligheyt gaen
voor by: en niemant en beklaegt sig; dat de gelegentheden van goet te doen, die noyt
sullen wederom keeren; verloren syn.
Vlugt gy dan soo seer als gy kont die tyt dieven; te weten sulke Vrienden, het
klappen, en veel onnuttige bekommeringen Dewyl de dagen boos syn; koopt den tyt
af om desen aen beter Vrienden te geven; aen my, te weten, en aen uwe Ziele. Is dit
te lastig of te swaer, dat ik u op-leg? Overdenkt eens hoe veel tyt, dat 'er besteet wort
voor het lighaem, tot eeten voor den slaep, in maeltyden, met u somwylen te vermaken
&c. En soud gy soo veel niet wille geven aen Godt, aen uwe Ziele, aen de eeuwigheyt?
eylaes hoe verquisten de menschen den tyt, voor de ydelheyt; en hoe spaersaem, sy
daer in syn met Godvrugtige werken,
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voor welke sy te regt, al hunnen tyt moesten besteden!
Behalven dit vermane ik u, myn Soone, dat gy niet te veel dingen aentrekt; want
als gy met vele dingen bekommert syt, sult gy die alle, niet wel konnen doen. Die
weynig de doen heeft, sal wysheyt bekomen. Want uw hert is eng, en uwen mantel
kort; het kan 'er geen twee dekken. Iemant ook die het verstant te seer belemmert
heeft, kan geen goed begrip hebben. En hoe soud gy, soo overlast synde, met veele
saken; tot de ware Godtvrugtigheyt konne geraken? gy siet somwylen menschen, die
soo veel te doen hebben; maer kost gy eens geraken in het binnenste van hun
Conscientie! gy soud bevinden: hoe ellendig dat sy gescheurt worden, gelijk tusschen
distelen en doornen:
en hoe dat tusschen die saken en de sorgvuldigheden, den geest allenskens verdooft;
de bewegingen dorre worden; en de smaek van de geestelijke dingen ongevoelijk
verdwynt. Soo geraekt men allenskens tot eene verhertheyt des herte: van daer tot
eene vervreemtheyt en afkeer, en eyndelijk tot een veragtinge van Godt; en soo ten
lesten tot den eeuwigen ondergank. En wat wonder? de vremdelingen hebben alle
hunne kragten verteert; en sy hebben dit niet gewaer geworden.
Wilt gy wys worden door eens anders ongeluk, ('t welk in der waerheyt het werk
is van wyse lieden) stelt de bekommeringen een weynig ter syden, overdenkt: Dat
ik uw Godt ben, die meer, verdiene van u gedient te worden als iet dat 'er is. Wat sal
het u baten, dat gy u on-
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stelt met vele dingen; als gy my veronagtsaemt: en dat gy de gansche weerelt wint:
als gy uwe Ziele verliest? maer gy sult my seggen, dat gy geroepen syt tot den arbeyt;
en dat gy uwe dingen niet moogt laten verloren gaen. Ik stae u dit toe: ik en wil ook
niet, dat gy die dingen agterlaet daer gy toe geropen syt: maer weest ten minsten
besorgt, dat gy niet, dan in voordeelige, eerbare en noodsakelijke dingen, uw tyd
doorbrengt. Dit doende, sult gy haest gewaer worden, dat het u niet aen den tyt
ontbreekt, maer dat gy u tyd onnodig verquist. Vertrekt u ten minsten wat meer in
stilte; en overdenkt wel: aen wie gy meest verpligt syt: voorseker aen den Heere, die
u de meeste weldaden gedaen heeft.
Klimt dan, ten minsten alle dagen eens, op den Berg gelijk Moyses, om met my
te spreken. Vertrekt u een weynig van de menschen: gaet in uw Kamer, begeeft u,
gelijk uyt een tempeest komende, tot de Have van ruste: en spreekt my in het
heymelijk aen, met geslotene deuren: en ik sal, als ik u daer alleen heb; u inwendig
aenspreken van die dingen, de welke tot den vrede dienen. Weet gy niet, dat die
Godvrugtige heldinne Judith op het hoogste van haer huys een bidt plaets had, in het
welke sy met hare Dienst-maegden dagelijkx gewoon was te gaen bidden? heeft dit
eenig beletsel gedaen aen haren raet en aen hare saken? daer en is in tegendeel niemant
van de Mans self soo voorsigtig en gelukkig geweest: niemant van de Princen des
Volks heeft sulk een dienst en soo veel heyl gebragt aen geheel dat Lant.
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Is 't dat gy, in dit dagelijks vertrek soekt eenige profytige oeffeninge te hebben; dese
sullen u ligtelijk te voore komen, als gy wat meer kennisse met my sult gemaekt
hebben; en wat minder handelt met de menschen. Bidt: Leeft. Als gy bidt, gy spreekt
my aen, en als gy Godtvrugtige dingen leest; dan spreke ik u aen. Wat kan 'er dog
waerdiger, eerlijker, profytiger, en vermakelijker syn, voor eenen Mensch?
DEN MENSCH.. Ach hoe luttel is het; ô Heere, dat gy van ons vraegt: sekerlijk wy
syn schuldig u te geven al den tyt van ons leven. Want gelijk 'er niet eenen oogenblik
is, op welken wy uwe weldaden niet genieten; soo moesten wy ook niet eenen laten
voor by gaen, sonder u te loven, en sonder u gedagtig te wesen. Och of ik volbragte
het gene dat gy my geleert hebt: om geheel myne leven over te brengen volgens uwe
gegeven raed! och of ik my soo bekommerde met andere dingen; dat ik u niet en
vergete: en dat de liefde van uwe glorie, en van het opperste Jerusalem, myn
voornaemste vermaek waer!

§. 9. Dat men niet wijs moet syn in syn eygen oogen, maer sig voorsien van
een Geestelijken Leydsman.
CHRISTUS. Wagt u ook, dat gy niet wys en syt in uwe eygen oogen: want soo soud
gy ligtelijk vallen. Dog, Wee die alleen is: want hy heeft niemant om hem op te
helpen,
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als hy gevallen is. Verhandelt uwe sake met wyse persoonen. Daer en is niemant,
die soo wys is, of hy heeft somwylen nog raet van noode, en iemant die wyser is.
Den wysen, die naer een ander hoort, sal wyser worden: maer de dwase, veragten de
wysheyt en de onderwysinge.
Hoe vele worden 'er bedrogen door hun eygen liefde? hoe vele syn 'er blint in hun
eygen sake; en eens anders maer te klaer sien! wie was 'er Heyliger en aengenamer
aen my, als David? hy is nogtans daer naer gevallen, en hy heeft een groote sonde
bedreven. En (daer hy wel straffelijk wist te verwysen den genen die het Schaep,
soude genomen hebben); soo had hy geen kennisse van syn eygen sonde; voor dat
hy opentlijk door mynen Dienaer Nathan berispt wiert. Ook mynen dienaer Moyses,
al is 't dat ik hem aensigt aen aensigt toesprak; luysterde nogtans geern en met vrugte
naer den raet van synen Schoon-Vader Jethro, niet tegenstaende dese een Heydens
mensch was. Soo luysterde ook Paulus ootmoedelijk naer Ananias: den Besnedenen
van de Koninginne Candaces, naer Philippus; en den Hooft-man Cornelius, naer
Petrus.
Maekt gy dan ook eenen getrouwen Leytsman te hebben, die goede kennisse heeft
van de listigheyt des Duyvels: die gy te rade gaet, in uwe twyfelagtigheden: die gy
kenbaer maekt de verholentheden van uw hert; en wien gy gerustelijk op volgt. Ook
indien hy u bestandige en sware dingen voorleyt, in plaets van
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vleyende en gemakkelijke: en schouwt of haet, hem daerom niet. Want de wonden
van iemant die u bemint, zyn beter, als de bedriegelijke kussingen, van iemant, die
u haet. Wagt u van sulke naer te volgen, de welke de ongeregtigheyt beminnen, en
vervolgens hunne Zielen haten; en daerom niet dan sagte Meesters soeken, die hun
aen de ooren kittelen, en hunne ooren-af-keeren van de waerheyt. Wagt u, seg ik,
van die te gelooven, de welke niet en spreken, als aengename woorden, en die al
seggen: Zyt gerust: Zyt gerust; daer gy niet en moogt gerust wesen. En is den
Medecyn-Meester het verlies niet van de sieken die hy spaert? aldus die u gelukkig
noemen, bedriegen u.
Siet dan toe aen wie dat gy uwe Ziele betrouwt. Als gy in 't midden van den nagt,
moest gaen reysen door eenen onbekenden weg: soud gy wel willen eenen Leytsman
hebben, die den weg selfs niet en weet? Soud gy willen eenen onervaren
Medecyn-Meester hebben, die met u te sparen, u soude aen de doot helpen? ja self
wie soude syn Paert, of syne Beesten betrouwen, als aen iemant, die ervaren en
getrouw is. En kan u dunken dat 'er luttel aen gelegen is aen wie dat men syne Ziele
betrouwt? is 'er iet claerder, als dat men dese niemant beter en mag betrouwen, als
aen die eerst wel sorge draegt voor syn eygen? is 't dat den eenen blinden, den anderen
leyt; sullen sy niet alle beyde in den Put vallen? die voor sig selven niet deugt, voor
wie sal hy goed wesen?
DEN MENSCH. Ik belyde ô Heere, het is menschelijk, bedrogen te worden, en te
dwalen.
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Och of gy my voorsaegt van eenen Leytsman, die den iever Godts heeft benevens
behoorelijke wetenschap! die bequaem is te onderregten in den geest van
sagtmoedigheyt en goetheyt; die syn eygen bate niet en soekt, maer de bate van JESUS
CHRISTUS: die seg ik, uyt eene liefde tot u en van synen naesten, my niet en spare,
ô Heere: op dat gy, ons alle beyde spaert. Dat den regtvaerdigen my berispe en
bestraffe uyt goedertierentheyt: maer dat den balsem van den Sondaer my niet en
balseme. Maekt ook, dat ik sodanigen Leydsman niet aenhoore als eenen mensch;
maer u, door hem hoore spreken tot my. Want van waer de waerheyt komt, sy komt
altyt van u, die syt de eerste waerheyt.

§. 10. Hoe dat het als noodsakelijk is, dat men dagelijks syn Conscientie
ondersoekt.
CHRISTUS. Daer is nog een ding, dat gy alle dagen moet tragten te onderhouden, of
gy sult in de andere verloren arbeyt doen: te weten, het dagelijkx ondersoek van uw
Conscientie. het welke van sulk een gewigte is; dat sonder het selve, een Godtvrugtig
en Geestelijk leven niet lank kan bestaen, nog hope is van eenen vasten voortgank
in de deugt: Want, terwyl het beginsel der Saligheyt is de kennisse van de sonde:
hoe sal iemant voor goet denken op beternisse van leven, op leetwesen des herte of
op voortgank in de deugt; die self geen sorge draegt, om syne gebreken eens te
kennen? hoe sal iemant, die niet weet, waer in hy my
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vergramt heeft; besorgt syn, om van my vergiffenisse der sonden te bekomen? hoe
sal iemant, die syn siekte niet en kend; tragten om genesen te worden? in tegendeel
sulk een Mensch roemt sig, als of hy gansch gesont waer: en hy neemt een behagen
in sig selven, al of hy een Mensch waer, die deugdelijk is, en die niet misdaen heeft:
voorgevende dat hy ryk is, dat hem niet ontbreekt: en ondertussen hy weet niet, dat
hy ellendig is, jammerlijk, arm, blint, en naekt.
O mensch waert dat gy u selven, soo inwendig ging besien; gy mogte over u selven,
mishagen vinden; dog gy soud my daer mede behagen. Maer om dat gy u selven niet
en kent; soo behaegt gy aen u selven, dog gy mishaegt aen my. Hoe vele syn 'er die
veel weten; en geene wetenchap hebben van hun eygen selven! ondertusschen is het
al ydel en veragtelijk, dat niet en helpt tot de eeuwigheyt. Dog, wat 'er zy van de
andere: gy, ô Mensch (indien gy wilt wys syn) let wel op al uwen handel, en hebt
medelyden met uwe eygen Ziele. Het is den kostelijksten en waerdigsten pant, die
gy in de weerelt hebt: is 't dat gy desen verliest, en de gansche weerelt wint; wat sal
't u baten.
DEN MENSCH. Eylaes wy misdoen ô Heere, allegader in vele dingen. Maer wie
weet, of overweegt syne misdaden? Voorseker is 't dat wy seggen, dat wy geen sonde
hebben; wy verleyden ons eygen selven, en de waerheyt en is in ons niet. Hoe groot
is dog de plomheyt van ons herte, die de oorsake is, dat wy op
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onsen handel niet beter letten, nog toe sien, waer in ons hert ons berispt. Dog om dat
wy als afgebrande Conscientie hebben; soo versteken wy onse sonden; en houden
ons als Volk, het welk wel leeft: en daer door syn wy niet besorgt, om voortgank te
doen in den weg des Heere.
CHRISTUS. Waert dat gy u selven wel oordeelde; gy en soud niet veroordeelt
worden: maer om dat gy uw eygen regt-bank ontvlugt; soo valt gy in een straf oordeel.
Daerom vermane ik u; dat gy, indien gy misschien op den dat iet quaets in het herte
hebt, of eenig quaet opset of gedagten in uwe sinnen; gy u in d' eenigheyt begeeft,
om u hert te vermorselen met een inwendige droefheyt, en een vast voornemen maekt
van beternisse.
Eylaes hoe luttel syn die besorgt voor hun selven; de welke, als sy den geheelen
dag onder de bekommeringen, tusschen de sorgen van de weereltsche saken, en het
gewoel hebben overgebragt: s' avonts, soo vermoeyt, en slaperagtig gaen, om te
rusten; dat het hun te veel is, een weynig tyts te besteden voor het Gebedt, en tot het
ondersoek van hun Conscientie! wat sal ik nu seggen van die, de welke s' morgens
vroeg opstaen om te loopen naer de Herberge, en daer te blyven sitten tot den avont
toe, en tot dat den Wyn, hun bevangt? die den dag overbrengen met schencken en
drinken, brassen, spelen, mallen, en klappen: ende s'avonds, gelijk een Holophernes,
of als beesten, in hun bedde vallen, en soo blyve leggen als versmagt door den drank
en slaept. ô dwase! waert dat de doot u dien selven nagt
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het hooft af hieuwt; waer soude uwe Ziel varen? sal den Boom niet blyven liggen,
daer hy gevallen is? waert dat, naer dien slaep, den langen en den eeuwigen slaep
volgde; wat souden sulke ryke menschen dan in hunne handen vinden? Hoe soud
het gaen, waert dat die ongelukkige nog nat synde van den Wyn, soo, voor den Regter
gebragt wierden? hoe schrikkelijk sal het voor soodanige wesen te vallen in de handen
van den levenden Godt! verstaet dit wel, gy al, die Godt vergeet; op dat gy niet
aengevat wort, en niemant u sal konnen, uyt syne handen trekken.
DEN MENSCH. O Heere, verligt myne oogen, op dat ik in den slaep des doots niet
valle; en mynen vyant niet segge mag: Ik heb hem overmeestert. Ik belyde, dat het
geen menschelijk, maer een beestelijk leven is, aldus den dag te beginnen en over te
brengen, sonder op Godt te denken, sonder wien nogtans wy niet eenen stont konnen
leven, nog bestaen, nog ons roeren. Doet my de genade, dat ik noyt op myn bedde
klimme, nog my begeve tot den slaep: ten sy naer dat ik eerst, in de bitterheyt van
myne Ziele, overdagt hebbe; hoe ik dien dag heb over gebragt: en dat ik my met u
versoen, ende aldus met een vermorselt en een verootmoedigt herte, dat gy nimmer
meer en verstoot; gansch in vrede mag gaen slaepen en rusten.
CHRISTUS. Doet het soo ô Mensch; en gy sult leven. Ondersoekt u selven,
besonderlijk des avonts, voor goet en scherpelijk. Brengt gelijk voor een Regter-stoel,
alle uwe gedagten,
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woorden, en werken; en erkend waer in gy misdaen hebt met eenig quaet te doen of
eenig goet agter te laten. Let wel toe: of gy getragt hebt de Zalige vermaningen, die
ik u tot nu toe gegeven heb; in het werk te leggen; en bestraft u selven, daer in gy u
bevint, misdaen te hebben. Zyt in uw herte bedroeft; en legt, u selven eene straffe
op: en maekt een voornemen van den volgenden dag, beter te doen. Versoekt daer
toe myne gratie; en voornamentlijk bedankt my ook voor de weldaden, die ik u dien
dag bewesen heb. Eyndelijk beveelt my, uwe ziele en uw lighaem. Alsoo sult gy
veyliger, en geruster slapen.
Andersints wat een groote stoutigheyt is het niet: ja eene perykeleuse
vermetentheyt; dat men, met een Conscientie, die met sonden belast is: my vergramt
hebbende, en met my nog niet versoent synde; te durven slapen gaen.
Weest ook versekert: ten sy dat gy besorgt syt, om dit ondersoek 't welk ik u nu
voorstelde, alle dagen naerstelijk te doen; dat gy sult gedurig, in het selve moeras
blyven steken. De selve gebreken sullen vele maenden, ja vele jaren, in u blyve leven:
sy sullen self sterker worden, en soo aengroeyen; dat gy daer na niet magtig sult
wesen, om die te overwinnen. Om dat gy die distelen en doornen, de welke dese als
eene vervloekte aerde, dat is onse bedorve natuer, gedurig voortbrengt; veronagtsaemt
hebt uyt te roeyen met den egge of yser van eene salige onderregtinge en dagelijkse
ondersoekinge.
DEN MENSCH. Ik sal u loven ten allen tyden ô mynen Godt; uwen lof sal geduerig
in
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mynen mont wesen. Gebenedyt syt gy ô Heere, die my van myne jonkheyt af onderregt
hebt: en Och of gy, my in mynen lesten ouderdom ook niet verlaet. Och dat myne
paden bestierd moge worden, om alle dese uwe vermaninge, na te komen. op dat ik
niet, als een Knegt, die den wille van synen Meester wetende, en den selven niet
volbrengende; verdiene scherpelijk gestraft te worden.

Tweede Capittel.
Litanie, en Verscheyde Oeffeninge van Christelyke Deugden.
Litanie.
Van Verscheyde Deugden: getrokken uyt de H. Schriftuer
HEere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heere ontfermt u onser.
Christe hoort ons.
Christe verhoort ons.
Godt Hemelschen Vader, Ontfermt u onser.
Godt Sone, Verlosser des weerelts; Ontf. u onser.
Godt H. Geest; Ontfermt u onser.
H. Drievuldigheyt eenen Godt; Ontf. u onser.
O Godt, die onse eerste Ouders geschapen Ontfermt u onser.
hebt in de oorspronkelijke regtvaerdigheyt ''
en onnoselheyt, ''
Die Abel gunstelijk aensien hebt, als hy ''
door eene Godtsdienstigheyt syn offerande ''
gedaen heeft, ''
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Die Noë als gy hem in 't midden der boose Ontfermt u onser.
regtvaerdig bevonden hebt; door de Arke ''
van den Sond-vloed bevryt hebt, ''
Die Lot en Abraham vermaert gemaekt ''
hebt, om dat sy de Vremdelingen herbergden, ''
Die Abraham, met een uytnemende gehoorsaemheyt ''
en geloove , begaeft hebt, ''
Die aen Isaac, en syne af-komelingen, belooft ''
hebt den segen van alle Natien, ''
Die Jacob versterkt hebt door een wonderlijke verduldigheyt en betrouwen in den tegenspoet. ''
Die Joseph verçiert hebt met eene besondere ''
liefde van reynigheyt en suyverheyt, ''
Die Moyses den Leydsman van uw Volk, ''
en sagtmoedigsten Man; verklaert hebt ''
den getrouwsten van geheel uw Huys, ''
Die den selven in gegeven hebt, eene uytnemende liefde tot synen naesten; en eenen ''
iever tot de Saligheyt van syne Broeders. ''
Die de Kinderen van Levi gegeven hebt ''
eenen grooten iever, om uwe eere te vreken; ''
Die den Propheet Samuel, den welken het ''
regt beminde, en eenen af-keer had van ''
eenige giften te aenvaerden; aen uw Volk ''
voor Regter gestelt hebt. ''
Die den Koning David, een Man naer ''
uw herte vereert hebt, met den lof, dat ''
hy sagtmoedig was; regtvaerdig, en goedertiern. ''
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Die Salomon verciert hebt, met eene wonderlijke Ontfermt u onser.
Wysheyt; met Vrede en glorie ''
boven alle de Koningen der aerde. ''
Die Tobias begaeft hebt met eene wonderlijke verduldigheyt; en barmhertigheyt
tot syn even naesten, ''
Die Judith, een Weduwe, van sonderlinge ''
kuyscheyt en Godtvrugtigheyt: om ''
haer betrouwen in het Gebedt vereert ''
hebt me de glorie van kloekmoedigheyt, ''
Die door de getrouwigheyt van Esther en ''
Mardocheus; uw Volk van den ondergank ''
verlost hebt, ''
Die ons Job een Man, van wonderbare en ''
seltsame verduldigheyt; tot een spiegel ''
en model van verduldigheyt gestelt hebt, ''
Die den Propheet Elias gewapent hebt met ''
een besonderen iever en vrymoedigheyt, ''
tegen de valsche Propheten, en de Godloose, ''
Die den Konink Iosias ingestort hebt, een ''
besonderen iever, tot de wet, en de Godtsdienstigheyt, ''
Die den Propheet Daniel begaeft hebt met ''
eene besondere onthoudentheyt, matigheyt, ''
en wysheyt, ''
Die de drie Kinderen om de belydenisse van ''
uwen Naem, onbeschroomt hebt doen ''
gaen in den brandenden Oven, en daer ''
ongehindert, hebt laten uytkomen, ''
Die Mathathias en Judas Machabeus met eenen ''
besonderen iever en liefde tot de Wet ''
en de Vaderlijke Godtsdienstigheyt, tegen ''
hunne vyanden gewapent hebt, ''
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Die de seven Machabëen samen met hun Ontfermt u onser.
Moeder, onverwinnelijk gemaekt hebt in ''
de tormenten, ''
Die de Allerheyligste Maget Maria, vry ''
van alle sonden, verkosen hebt voor uwe ''
Aller-suyverste Bruyd ende Moeder, ''
Die de Selve, boven alle uytverkoore verciert ''
hebt met een besonder voor-beelt ''
van Suyverheyt, Ootmoedigheyt, Onderdanigheyt, ''
en allerley ander Deugden, ''
Die den ouden Simeon, die regtvaerdig en ''
Godtvreesend was, en de verlossinge van ''
Israël met een groot verlangen verwagte; ''
door uwe komste wonderlijk verheugt hebt. ''
Die Anna de Dogter van Phanuel, de welke ''
u geduerig met Vasten en Bidden in den ''
Tempel diende; door uwe tegenwoordigheyt ''
vertroost hebt, ''
Die de drie Koningen met eenen grooten iever ''
verwekt hebt om de nieuw geboren ''
Konink van Hemel en van aerde, te gaen ''
soeken, en te aen-bidden, ''
Die dese geleyt hebt door het ligt van eene ''
Sterre, en een geloof ingestort hebt om ''
het kleyn Kind, 't welk Godt en Mensch ''
was, te aenbidden, ''
Die den H. Johannes Baptista, den welken ''
wonderlijk streng leefde, gesonden ''
hebt, als uwen Voor-looper, om de Penitentie ''
te verkondigen, ''
Die den selven door eenen iever en liefde ''
tot de waerheyt, onbevreest gemaekt ''
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hebt, om den pligtigen Koning Herodes Ontfermt u onser.
te berispen, ''
Die ongeleerde, arme, en eenvoudige Leerlingen ''
en Apostelen verkoren hebt, en ''
door dese geheel de weerelt onder het H. Evangelie hebt gebragt,
Die Johannes, uytmuntende in Suyverheyt, ''
een wonder voorregt van liefde bewesen hebt, ''
Die het geloove van de smeekende Chananeusche ''
Vrouwe, en haer aenhouden gepresen hebt, ''
Die het geloof van den Hooft-man over ''
hondert mannen, en van het Koninxken; ''
met een mirakeleuse gesondheyt ''
goet gekeurt hebt, ''
Die de ootmoedigheyt van den Publicaen ''
besonderlijk gepresen hebt, ''
Die de schaeren drie dagen by u blyvende ''
om het woord Gods te hooren, haer ''
yver met hun mirakeleus te spysen, hebt ''
goet gekeurt. ''
Die de herten van uwe Apostelen op den ''
Pinxter-dat, door het vier van den H. ''
Geest versterkt hebt, ''

''

Zyt genadig; Spaert ons Heere.
Zyt genadig; Verlost ons Heere.
Op dat wy de Goddeloosheyt en de weerelsche begeerlijkheden versakende, matig, regtvaerdig,
en Godt-salig mogen leven in de tegenwoordige weerelt; Wy bidden u, hoort ons.
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Op dat wy, terwylen wy den tyt hebben; Wy bidden u, hoort ons.
het goet mogen doen, ''
Op dat wy waerdelijk wandelen naer den ''
roep, in welken wy geropen syn. ''
Op dat wy elkanderen verdragen in de ''
liefde; en besorgt zyn te onderhouden ''
de eenigheyt des geests in den bant van vrede, ''
Op dat wy niet alleen aenhoorders, maer ''
doenders mogen zyn van der Wet, ''
Op dat wy, te eten hebbende en om ons te ''
dekken, daer mede mogen te vrede zyn, ''
Op dat wy niemant iet schuldig en blyven, ''
als elkanderen, te beminnen. ''
Op dat wy besorgt zyn, om te doen het gene ''
dat eerlijk is, niet alleen voor Godt maer ''
ook voor de menschen, ''
Op dat wy onse lighamen stellen tot eene ''
levende, Heylige, en God wel-behagende ''
offerande, het welke is een redelijken Godsdienst, ''
Op dat wy niemant quaet voor quaet en vergelden, ''
Op dat wy beneerstigen, onse roep door ''
goede werken vast te maken, ''
Op dat wy het goet doende, niet en vertragen, ''
Op dat wy altyt blyde zyn in den Heere, ''
Op dat wy niet het onse, maer het gene ''
dat JESU CHRISTI is; voor al, soeken, ''
Op dat wy Godt, den welken wy met de ''
tonge belyden, met de daet niet verlochenen, ''
Op dat al wat wy doen door woorden of ''
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werken; het doen in den naem des Heeren, Wy bidden u, hoort ons.
Op dat wy de dwalende te regt brengen in ''
den geest van sagtmoedigheyt, ''
Op dat alle onse werken uyt liefde geschieden, ''
Op dat wy elkanders last dragen, en alsoo ''
volbrengen de Wet van Christus, ''
Op dat wy de genade Gods niet te vergeefs ''
mogen ontfangen hebben, ''
Op dat wy, aensiende den handel der Heyligen, ''
hun geloove en verduldigheyt mogen naer-volgen, ''
Op dat wy in den kryg Gods dienende, ons ''
niet in wickelen in de wereldse saken ''
Op dat wy in alles mogen aen-nemen den ''
schilt des Geloofs, door welken wy de ''
schichten van den boosten vyant, mogen afkeeren; ''
Op dat wy soo loopen in de Stryd-baen ''
van dit leven, dat wy ten lesten den ''
prijs mogen bekomen; ''
Lam Gods, die weg neemt de sonden des ''
weerelts; Vermeerder in ons, het Geloove. ''
Lam Gods, die weg-neemt de sonden des weerelts; Versterkt in ons, de Hope. ''
Lam Gods, die weg-neemt de sonden des weerelts; Ontsteekt in ons, de Liefde. ''
Christe hoort ons.
Christe verhoort ons
Heere ontfermt u onser.
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Christe ontfermt u onser.
Heere ontfermt u onser.
Onsen Vader, &c.

Laet ons Bidden.
O Godt, die maekt, dat het al profytig is, aen die u beminnen; stort in ons herte eene
onbesmettelijke beweginge van liefde: op dat de begeerten, de welke wy door uw in
geven ontfangen hebben, door geen bekoringe verandert mogen worden.
Godt, die de hooveerdige weder-staet, en uwe genade doet aen de ootmoedige;
vergunt ons de deugt van eene opregte ootmoedigheyt, van welke uwen eenigen
Soone eene model in synen persoon aen de Geloovige gegeven heeft; op dat wy noyt
uwe gramschap en beroepen door de hoovaerdigheyt; maer liever de genade van uwe
gave, ontfangen in ootmoedigheyt.
Ontsteekt onse nieren en ons herte, ô Heere, door het vier van den H. Geest; op
dat wy u met een reyn lighaem dienen, en met een suyver herte behagen.
Godt, die door de verduldigheyt van uwen eenigen Soone de hoovaerdigheyt van
den ouden vyant verplettert hebt: geeft ons, bidden wy; dat wy waerdelijk overdenken
het gene dat hy goedertierentlijk voor ons geleden heeft; en alsoo door syn exempel,
al onse tegenheyt met een geset gemoet mogen verdragen.
Wy bidden uwe Majesteyt ootmoedelijk, ô Godt, die den goddeloosen regtvaerdig
maekt, en niet en wilde de doot van den Sondaer: dat gy
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ons, uwe Dienaren, de welke op uwe barmhertigheyt betrouwen, goedertierentlijk
door de Hemelsche hulpe beschermt, en door de gedurige bescherminge bewaert: op
dat wy onvermoeyelijk loopende in de Stryd-baen der deugden: den prys verkrygen;
en door geene versoekingen oyt van u af-gescheyden worden. Door onsen Heere
JESUS CHRISTUS.

Maniere op den Onsen Vader, te lesen met toepassinge op de VIII. trappen
der volmaektheyt.
I. Liefde Gods, Syne Tegenwoordigheyt, en de Eerbiedigheyt.
Onsen Vader die in de Hemelen zyt.
GY woont in den Hemel, ô mynen Godt, als in den Throon van uwe glorie: gy siet,
ook van verre de hoogste dingen; en gy let aendagtelijk op al het gene dat in ons
herte ommegaet; want uwe oogen syn klaerder als de Sonne Gy siet alle de goede
en de quade, van den Throon van uwe Majesteyt: dog gy siet uwe beminde Kinderen
aen, met een besondere genegentheyt en goet-jonstigheyt. Geeft my, bid ik u, dat ik
u beminne, gelijk gy my gebied: dat ik wandele in uwe tegenwoordigheyt; en u mag
vreesen; niet gelijk eene misdadigen,
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synen Regter; maer gelijk een kint synen Vader; en dat ik mag tragten volmaekt te
wesen, gelijk gy, ô mynen Hemelschen Vader, volmaekt syt.

II. Suyver voornemen, ofte Yever tot de glorie Gods.
Geheyligt sy uwen Naem.
DIt vrage ik alleenlijk en boven al, ô goeden JESU; Dat in uwen Naem alle knien
geboogen mogen worden; en dat ik en alle menschen, alles mogen doen met een
suyvere en opregte meyninge, tot meerder eere van uwen Naem: op dat gy, ô
Aller-heyligsten Saligmaker des weerelts, van ieder een gekent en ge-eert word. Och
of ons ligt ook soo quam te schynen voor de menschen; dat sy, onse handel siende;
u onsen Vader, die in de Hemelen syt, glorie gaven.

III. Liefde en Begeerte tot de Hemelsche dingen.
Ons toe-kome uw Ryk.
WY syn Vremdelingen en reysigers op dese aerde. Dog wy syn gebooren en
gefatsoeneert naer uw eygen beelt; af-gekogt met uw eygen Bloet: op dat wy deel
souden hebben in uw Ryk; want wy hebben hier geene blyvende Stadt maer wy
soeken naer eene toeko-
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mende: en op dat wy, soekende en smakende de dingen van hier boven, en niet het
gene dat op der aerde is; onsen ommegang moge hebben in den Hemel. Och of wy
eerst sogten het Ryke Gods, en syne regtvaerdigheyt: want wegens het overige, stelt
gy ons, Heere, gerust genoeg. Wat sald'er dan in de weerelt wesen, die geheel legt
in het quaet: dat my soo seer soude konnen behagen, dat ik daerom uw Ryk soude
vergeten, in het welk alle onse begeerten sullen vervuldt worden met goet? Wat is
'er, dat my van u af-scheyde? Dat dan alle Ryken van de weerelt en al hun glorie
welvaren! Eenen dag in uw Ryk, is my beter als duysent andere: immers alle andere
Ryken syn kort ydel, en broosch; uw Ryk alleen, en sal noyt geen eynde hebben.

III. Over-gevinge, en Gelijk-vormigheyt met den wille Gods.
Uwen wille geschiede op der Aerden als in den Hemel.
DAt uwen wille in alle maniere, in my, door my, en van my, geschiede naer Ziele
en naer lighaem, en in al dat ik hebbe. Alle de Engelen, alle de Elementen, de Zee
en de winden, en alle Schepselen syn gehoorsaem aen uw woord: hoe veel te meer
moet ik, die eenen worm der aerde ben, uwen Dienaer: uwen wille volbrengen? och
of uwen wille myn eenig en opperste vermaek waer! Myn opregt welva-
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ren is te willen het gene dat Godt wil. Want wat begeere ik in den Hemel, en wat wil
ik van u op der aerde; als u, ô Godt myns herten, myn Erfdeel voor alle eeuwigheyt!

V. Matigheyt in het gebruyk der Schepselen.
Geeft ons heden ons dagelijks Broot.
WY en vragen niet het gene dat dient tot onse wellusten, maer het gene dat ons
nootsakelijk is. De oogen van alle schepselen hopen op u, ô Heere; en gy geeft-se
op hunnen tyd haer voedsel. Gy doet uwe handen open, en gy vult alle dieren met u
segen. Siet, ik late ook al myne sorge op u; want gy voor ons besorgt syt. Geeft my
maer het gene dat my nootsakelijk is tot mynen nootdruft: en maekt, dat ik, den koste
en kleederen hebbende; daer mede te vreden ben, en dankbaer voor alles, aen u, die
alles verleent. Bewaert my, dat den overvloet van uwe gaven in my, niet
vergeselschapt sy met wulpsheyt, overdaet, of ledigheyt. Hoe vele syn 'er, die de
vrugten van uw Kroon, Wyn, en Olie, menigvuldelijk op-gedaen hebbende, en door
de selve dik en vet geworden synde, u, hunnen Godt en Schepper, verlaten? dog de
Godvrugtigheyt met een vergenoeginge; sal voor my, een groote winste genoeg syn.
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VI. Liefde tot den even-naesten ook synen vyanden.
Vergeeft ons onse schulden, gelijk wy vergeven onse schuldenaren.
HOe soet is uwen Geest ô Heere! Leert gy ons, aldus bidden: gelijk of de maniere,
op welke gy ons gratie en vergiffenisse geeft; afhing van onsen handel en van de
liefde, die wy hebben tot den naesten. O nieuwe en wonderlijke maniere van bidden!
wat een betoog en getuygenisse van uwe goedertierentheyt! siet eens, gy sult soo
handelen met ons, gelyk wy handelen met onsen naesten. Sal ik dan traeg wesen om
mynen naesten te vergeven, op dat gy ook soo met my doen soud. Dog ik sal liever
traeg syn tot toornig te worden; en de Sonne en sal over myne toornigheyt niet
ondergaen. Verre van my, dat ik soude vraekgierig syn, en het ongelijk blyven
onthouden, dat myn even-naesten my aengedaen heeft, op dat gy ook myn oude
boosheden niet gedagtig en wort, en my niet en straft in uwe toorn. Waerom soud ik
mynen naesten niet geern eenen Pennink quytschelden: op dat gy my, ontallijke
talenten soud quytschelde.
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VII. Kloekmoedigheyt in Bekoringe.
En leyt ons niet in Bekoringe.
WAt is geheel het leven van eenen mensch op der aerde, als eene gedurige Bekoringe?
maer en laet niet toe, ô Heere, dat de Bekoringe boven myn magt, sy. Ik en kan niet
sonder u; maer door u kan ik het al, uwe gratie my ondersteunende. Geeft, dat ik de
Bekoringen des Vleeschs mag voorkomen door verstervingen van het lighaem, en
het vlugten van de gelegentheden. Geeft my, dat ik dien briesschenden Leeuw, die
geduerig ront loopt, om iemant te vinden, die hy soude verscheuren; kloekelijk mag
wederstaen door het Geloove. Geeft my, dat ik de oordeelen van de menschen mag
ver-agten, en de tydelijke dingen niet en stelle voor de eeuwige. Maekt, dat alle
Bekoringe my diene tot onderregtinge; en geene, tot val.

VIII. Erkentenisse van de Goddelijke voorsienigheyt.
Maer verlost ons van den quaden.
TErwylen wy ons poogen om tot het opperst van de deugt te geraken, beletten en
ontstellen ons van alle kanten vele qualen; dog die even wel bestiert worden, van
uwe Goddelijke voorsienigheyt; volgens dat uwen
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Propheet getuygt: Daer en is geen quaet in de Stad, dat van den Heere niet voort en
komt.
't Welk hy verstont van het quaet met welk gy onse sonden straft; als syn', de
Oorloge, Pest dieren tyt, en andere dusdanige. Wy vragen u nogtans ootmoedelijk ô
Heere, dat dese qualen niet voortkomen uyt onse schuld, nog ons gedeye tot een
meerder straf: want dan soude dese, het meeste van al, quaed syn. Want andersints
niet quaed is; als het gene dat ons komt af te scheyden van u, ons opperste goedt.
Het komt ook voort uyt uwe groote magt, goedheyt en wysheyt: dat gy alle die qualen
soo bestiert: dat voor die u beminnen, die self ten goede strekken, ende haer als mede
helpen. Want gy syt soo vermogende, dat gy ook niet en soude toelaten eenig quaet;
koste gy daer uyt niet trekken een meerder goedt

Maniere om den Vader ons te leesen; met toepassinge op de 3. Goddelijke,
en de 4. Cardinale of voornaemste zedelijke Deugden.
Onsen Vader, die in de Hemelen zyt.
O Eeuwigen Vader, die voor uwe Kinderen een erffenisse, en de onsienelijke goederen
bereyt gemaekt hebt in den Hemel, dog, die daer toe ver-eyscht geen ont-aerdige
kindere, maer die reden hebben waerdig sulk een Vader als gy syt: maekt dat wy
arbeyden om volmaekt te worden, gelijk gy volmaekt syt.
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Want wy en syn van ons selven niet bequaem om iet te denken, als uyt ons selven;
maer al onse bequaemheyt is uyt u. Oversulx wy vragen in den Naem, ja ook met de
woorden van uwen beminden Soone, die deugden en gaven, sonder welke wy in uw
Ryk niet konnen geraken.

I. Het Geloof.
Geheyligt zy uwen Naem.
DAer Godt met een waeragtig, ende levendig geloof gedient wort; wort ook synen
naem best geheyligt. Ik geloove, ô Heere, dat gy Almagtig syt, ten hoogsten wys, en
het Opperste Goet: dat gy ook getrouw en waeragtig syt in uwe beloften, ja de
waerheyt self. ô Heere, vermeerdert in my, het geloof: helpt myn ongeloovigheyt:
op dat ik u met een opregt geloof en inder waerheyt mag verheerlijke.
Uwe werken en uwe oordeelen syn wonderlijk en samen regtvaerdig. Uwen naem
is wonderbaer over de gansche aerde: en daer en is by u niet onmogelijk. Uwe
getuygenissen syn al geloofwaerdig: daerom past het voor uw huys, dat is uwe Kerke,
heylig te wesen. Want wat is 'er onbetamelijker, als in u te gelooven; en soo te leven,
dat wy met de werken loochenen, het gene wy met de tonge beleyden. Dat dit verre
van my sy: geeft my een kloekmoedig en levendig geloove; 't welk gelijkvormig sy
aen het gene dat ik geloove. Want wat sal het baten den naem van Christen te
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voeren; ten sy dat wy een Christelijk leven leyden.

II. De Hope.
Ons toekome uw Rijk.
GEeft ons dat Ryk, dat voor ons bereyt gemaekt is van het beginsel des weerelts.
Want gy hebt ons door uwe oneyndelijke liefde erfgenaem gemaekt van uw Ryk, en
mede erfgenamen van JESUS CHRISTUS. Ik hope dan de goederen des Heeren te sien
in de aerde der Levende. Want hoe soud Gy, ô Opperste Goet, die my op soo vele
manieren roept; my konnen verstooten? gy noodigt en trekt my soo minnelijk, en
soude gy my op den weg laten beswyken? Op u, ô Heere, heb ik gehoopt, en ik en
sal nimmermeer beschaemt blyven. Dese hope legt my op de borst; en sy versterkt
myn herte in al myne benautheyt; op dat ik in de quellingen niet beswyke. Want ik
geloove, dat mynen Verlosser leeft; en dat hy my door het aenschouwen van syn
aensigt, sal vervullen met vermaek, als hy my sal doen komen in syn Ryk. O hope,
die niemant beschaemt laet! hoe grooten troost in den arbeyt, is de hoope van sulk
eene vergeldinge!

III. De Liefde.
Uwen wille geschiede.
Onsteekt myn herte door uwe liefde, allerminnelijksten Vader; en aldus sal het
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my niet moeyelijk wesen, uwen wille te volbrengen, en gehoorsaem te syn aen uwe
Geboden. Want daer en is niet lastig veel min iet onmogelijk, aen iemant, die bemint:
mits de liefde sterk is, als de doot. Och of die, myn herte vervulde en bestierde! want
daer door soude tusschen my en u komen onderhouden te worden, eene gelijk
vormigheyt van doen en eene vereeniginge van wille; sulkx dat ik soude willen het
gene dat gy wilt, en niet willen dat gy niet wilt: ende also mynen wille geheel goet
wesen naer uw' wet. Dog wat sekerder en klaerder teeken kan 'er wesen van eene
waeragtige liefde, als dat men uwe Geboden weet, en die onderhout; want sulk eenen
Mensch bemint u, ende werken syn het seker betoog van syne liefde.

IV. De Matigheyt.
Geeft ons heden ons dagelijks Broot.
GElijk het lighaem gevoed word door de spyse; soo wort de Ziele gevoet door de
matigheyt. Immers een geregelde en matige Tafel is dienstig voor de Ziele, en voor
het lighaem. Geeft my dan, dat ik door den regten toom van reden mag bestieren,
het gebruyk der vermakelijke dingen, die noodig syn tot dit leven; op dat myn herte
niet overlast wort, door de wulpsheyt en door den overdaet van spyse: en op dat het
lighaem, 't welke bederft, als het versmagt is in de wellusten, de Ziele die bekommert
is met Hemelsche dingen, niet
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neder en trekt. Dog met reden vrage ik u dit dagelijkx voedsel: om dat de wellusten
haer verbergen, by na, onder alle de schepselen, die wy dagelijkx gebruyken, en
geduerig ons nieuwe strikken leggen.

De Regtvaerdigheyt.
Vergeeft ons onse schulden, gelijk wy vergeven onse schuldenaren.
DE pligt van de regtvaerdigheyt, is, ieder een te geven dat hem toekomt: dog wat
syn wy onsen naesten anders schuldig, als elkanderen de beminnen? Op dat den een
het last drage van den anderen; en soo wy uw' Wet volbrengen? als ook dat wy onsen
naesten doen, het gene dat wy willen, dat ons self geschiede? het is ook billyk, dat
wy, van u vragende ontslaging van een schult van duysent talenten, dat is,
vergiffenisse van soo vele schroomelijke sonden: onsen naesten ook niet weygeren
quyt te schelden hondert Penningen; dat is, te vergeven syn geringe misdaden, die
by de onse niet mogen vergeleken worden. Geeft my dan eenen iever en liefde tot
de regtvaerdigheyt, ô Heere: op dat ik, dese nalatende, niet valle in uwe regtvaerdige
handen. Want is 't dat den eenen Mensch een gram herte draegt op den anderen; hoe
sal hy van u barmhertigheyt mogen verwachten? is 't niet regtvaerdig, dat men met
die mate gemeten wort, daer men mede gemeten heeft.
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VI. De Kloekmoedigheyt.
En leyt ons niet in Bekoringen.
HEt leven van den Mensch is onderworpen aen vele Bekoringen: ja syn gansche
leven is niet, als een gedurige Bekoringe. Versterkt dan myn herte door de kragt van
de kloekmoedigheyt, om dat ik nog door voospoet, nog door tegenspoet overwonne,
en aldus van u, niet af-gescheyden worde. Want gy weet, Heere, wat kragt ik heb,
om te konnen wederstaen. Dog gy syt myne sterkte en myn welvaren, ô Heere. Zyt
my dan genadig want ik krank ben. De sterke en magtige, soeken myne Ziele. Och
of die sterker is, als dese: gy, seg ik, die magtig syt in den stryt; my ter hulpe quam!
want also myn herte niet sal bevreest syn, als gy met my syt. Soo Godt voor ons is,
wie sal tegen ons syn? Want gy sult niet toe laten, dat wy bekoort worden boven ons
vermogen; maer gy sult met de versoekingen ons gewin maken.

VII. De Voorsigtigheyt.
Maer verlost ons van den quaden.
DIe door de voorsigtigheyt, de welke de beste reden is, voor die iets doen, bestiert
wort, sal ligtelijk alle quaet ontvlugten. Geeft my dan dese deugt, ô Heere; op dat ik
voor-
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sigtelijk mag doen al dat ik doe; en in alles een regt opset, voor hebbe. Want daer de
voorsigtigheyt de heerschappye heeft, komt ook het quaet ten goede mede te werken:
en daer dese ontbreekt, veranderen ook de deugden self, in fouten; en het goet, wort
quaet. Geeft dan, dat ik niet, als een blinden, onbedagtelijk loopende, stronkele, ende
in het quaet valle: maer dat myne oog-schillen voor af letten, waer ik gaen moet.
Geeft my de eenvoudigheyt van een duyve; dog ook sonderling de voorsigtigheyt
van een Serpent: op dat, gelijk die geheel syn lighaem te werk stelt, om den slag op
syn hooft te ontgaen, soo ik ook, myn lighaem en myne litmaten liever onderwerpe
aen de tormenten; als schade te leyde van myne Ziele; dat wel het grootste is, van
alle qualen.

Gebedt.
Tot LEETWEESEN over syn sonde.
IK buyge myne knien voor u, ô mynen Godt, die my soo veelerley genade gedaen
hebt, en ik beschuldige my voor uwe verheven Majesteyt met een diepe ootmoedigheyt
over alle de uytsporigheden, en alle de grouwelen, de welke ik geheel myn leven
bedreven heb. Ik begeere van daeg met eene regtsinnige droefheyt te versaken, al
het gene dat ik tegens u misdaen heb, door Hovaerdigheyt, Gierigheyt, Onkuysheyt,
Nydigheyt, Gulsigheyt, Gramschap, en Traegheyt. Ik bekenne de groote genegentheyt,
die ik tot dese sonden gehad heb; als ook tot de
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andere, de welke uyt de selve, als een Fonteyne, komen te spruyten. Geeft my, ô
Heere, dat ik over dese gebreken een regtsinnig berouw verwekke; niet soo seer, om
dat ik door dese den Hemel verloren heb, of de Helle verdient; maer om dat ik uwe
goetheyt, ô mynen Godt, hebbe derven vergrammen. Geeft, dat ik uyt liefde tot u,
in het toekomende mag haten en versaken myne eygen liefde: en die ongeregelde,
tot de Schepselen. Dat uwe liefde in my te niet doe, al het gene dat my soude konnen
beletten, van met u vereenigt te blyven door een Heylige band van liefde.
Geeft my, dat ik in de bitterheyt van myne Ziele mag gaen overdenken alle de
sonden, die ik gedaen hebbe, 't sy door gedagten, woorden, of werken: ook al dat ik
door krankheyt, door onwetentheyt, of moetwilligheyt misdaen heb tegen Godt, tegen
mynen naesten, en tegen myn selven. Ik ben droevig, ô Heere, dat ik geene meerdere
droefheyt en hebbe. Ik sugt, om dat ik niet genoeg en sugte en het gebrek van myne
tranen is oorsake, dat ik tranen moet storten; want ik niet weene soo seer, als ik wel
soude moeten weenen over alle grouwelen. Geeft gy my, ô Heere, die de sonden met
eenen eeuwigen haet verfoeyt, dat ik ook dese meer en meer versake. En, mits de
broosheyt, in welke ik ben, niet toe en laet, dat ik leve sonder sonde; maekt ten
minsten, dat ik niet valle, als in sonden van menschelijke krankheyt: en dat ik, met
bitterheyt en droefheyt aensiende, hoe dat ik hier niet en leve sonder u te vergrammen;
ik mag verlangen naer eene
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andere wooninge, en om van dese tegenwoordige verlost te worden.

Gebedt.
om sterkte in EEN GOED VOORNEMEN.
IK heb een vast voornemen gemaekt, ô mynen Godt, en gesworen: dat ik voortaen
wil gaen onderhouden uwe regtvaerdige Geboden. Uwe genade heeft myn Ziele
verligt, en my doen begrypen, hoe seer dat ik moet mistrouwen van myne eygen
krankheyt. Al myne hope steunt nu, op uwe almogende kragt en goedertierentheyt.
Ten baet my niet, ô Heere: ten baet my niet, enkele voornemens te maken van niet
meer te sondigen; van liever te sterven, als u te vergrammen: uwe genade alleen, ô
Heere kan de selve, vastigheyt doen hebben. Dese alleen, kan my, als voor een
Basiliscus, alle gelegentheden van sondigen doen ontvlugten. Dese alleen, kan my
meester maken van alle myne driften en begeerten; om my met schroom, te doen
verwerpen, al het gene dat strydende is tegen het voornemen, het welk ik gemaekt
hebbe.
Helpt my dan, ô mynen Godt: geeft my een levendig Geloove; en een sterkte, en
stantvastigheyt, in de Ziele: op dat ik, niet meer en mag sondigen, door uwe genade;
gelijk gy dit niet, en kond uyt uwe nature. Geeft, dat ik altyt mag voor oogen hebbe,
de Heylige beloften, die ik in het Doopsel gedaen heb: dat uw leven my geduerig
voor oogen sy, om het sel-
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ven naer te volgen; dat ik altyt betragte, die deugden te verkrygen, de welke u de
aengenaemste syn: dat ik in alles uwen wille volbrenge; en den mynen versake, die
geduerig gedreven wort tot het quaet; en dat ik soo ten laesten gerake tot de
volmaektheyt, gebruykende die middelen, de welke gy, ô mynen Godt en Meester,
in het Evangelie, geleert hebt. Ik geven my geheel aen u, ô mynen Godt: en ik wye
my toe aen u, met al dat ik ooyt wesen kan.

Gebedt.
Om de OOTMOEDIGHEYT des herten tegens onse hovaerdigheyt.
GY hebt geseyt, ô Heere: dat den genen die hem sal vernedert hebben, sal verheven
worden; en dat den geenen die hem sal verheven hebben, sal vernedert worden. Ik
belyde, dat ik niet en kan begrypen, hoe dat ik, soo gering synde, als ik ben; my nog
soo kan verheffen, gelijk ik doe; naer dat gy my soo een voorbeeld van ootmoedigheyt
hebt voorgestelt in uwen beminden Soon. Ik moet belyden, dat 'er misschien niet een
Schepsel sou syn, dat u niet beter soude dienen, als ik; waer dat het soo vele weldaden
van u ontfangen hadde. Ik belyde self, dat ik seer hovaerdig ben, en den geringste
van alle menschen: die om myne hovaerdigheyt verdiene, eenen grouwel te wesen
voor uwe oogen; om dat ik
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die oodmoedige waerheyt niet en kenne, gelijk ik soude moeten. De hoovaerdigheyt
heeft my soodanig verblint, dat ik myn selven niet en kenne: en dat ik self niet en
sie, dat, hoe ik meer weldaden van u ontfangen hebbe; myne ondankbaerheyt soo
veel te hatelijker is, myne sonden soo veel te schroomelijker, en de rekeninge, die
ik u sal moeten doen, soo veel te vreeselijker. Hoe kond gy my in uwe oogen
verdragen, ô mynen Godt! hoe kond gy lyden, dat ik u aenspreke? hoe kond gy myne
Gebeden verhooren? ik heb van over lang door de versteentheyt van myn herte, en
door myne vrywillige verblintheyt, die my doet de oogen sluyten voor uw Goddelijk
ligt; verdient verworpen te worden, van uw aenschyn; en dat gy my over laet aen
myne duysternissen. Myne ongehoorsaemheyt maekt my: onwaerdig een plaets te
hebben onder uwe getrouwe dienaren. Waert dat ik gehandelt wierde, gelijk ik
verdiene; ik soude moeten beschaemt staen, en gebannen worden uyt het geselschap
van alle menschen; op dat myne bedorventheyt en den stank van myne wonde dese
niet besmette. Behoorde ik niet te wenschen, ô mynen Godt, dat myne uyterste ellende
aen ieder een bekent ware: op dat men van my, soo eenen schrik hebbe, gelijk het
behoort? ô Godt, die my tot nu toe verdragen hebt! ô Godt, die tot nu toe, uwe
verduldigheyt tot my uyt-gereykt hebt! ô Godt, die geen schroom en hebt van een
Schepsel, 't welk schroomelijk is aen syn eygen selven! Eeuwig ligt; ligt onser herten,
verligt myne Ziele, op dat ik my soodanig
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kenne in myne mismaektheyt; dat ik my nimmermeer en verheffe boven andere,
maer my altyt aensie als den geringsten van alle menschen. Ik heffe myn geroep tot
u op, uyt den diepen afgront, daer ik in ben; om u, dese genade, te vragen.

Gebedt.
Tot VERSAKINGE van WEERELDSE LUSTEN.
O Godt van alle suyverheyt, en aen wie soo regt toe komt de besittinge van het herte
van den mensch. Die geseyt hebt: dat uwe uytverkorene in den Hemel sullen wesen,
gelijk Engelen Godts, ik wil hem selven geheel aen u geven, en u geheel meester
maken van al dat ik ben. Daerom versake ik alle aertsche sinnelijkheden. Versterkt
my soodanig in dese versakinge, ô mynen Godt, dat ik (al mogt ik alle de wellusten
van de weerelt genieten ook sonder te sondigen;) ik niet en late dese te verwerpen,
om u meer te behagen, en myn leven daer door onnoseler te maken, suyverder, en
gelijk-vormiger aen uwe Wet, en aen uw voorbeeld.
Helpt my dan, ô Heere, om myne oogen te bewaren, op dat sy niet en sien, dat
gene aen dese soo aengenaem is, en alleen dient tot nieuws-gierigheyt. Geeft, dat
my geene aenlokselen van eenige Schepselen verleyden; op dat ik geen leven vinde,
als in u, ô mynen Godt.
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Als ik alle de aenlokselen sal overwonnen hebben, en gebroken de banden, die rondom
my, syn: als ik myn herte sal gesuyvert hebben, van de bedriegelijke soetigheyt, en
van den smaek van de weereltsche genoegen; dan sal het selve bequaem wesen, om
meer gelijk-vormig te syn aen u, en om met u innerlijker vereenigt te syn. Also sal
ik genieten uw Geluk-salig aenschyn, volgens dat gy geseyt hebt: Salig syn die, de
welke suyver van herte syn: want sy sullen Godt sien. Verdooft dan in my: ô mynen
Godt; en rukt tot den wortel toe uyt, al de vleeschelijke begeerlijkheyt en sinnelijkheyt.
Want myn opset en is niet, als om in u alleen, myn vermaek te nemen, ô mynen Godt.
Zyt gy dan voortaen, al mynen troost; en maekt, dat ik nergens in, smaek en vinde,
als in u alleen.

Gebedt.
Om uyt LIEFDE tot de ARMOEDE te versaken het WERELDSCH goed.
MYn herte is overgoten van blydschap en troost, ô mynen Godt Konink der Koningen,
en Heere der Heeren; als ik overdenke: dat gy den opper Meester syt van alle dingen,
en vervolgens ook den mynen; hoe slegt en veragtelijk ik dog ben. Ik en wil dan niet,
dat my iemant anders besit, als gy: gelijk ik ook niet anders en wil besitten, als u.
Maekt ô Heere, dat ik u houde voor mynen eenigen schat. Gy hebt geseyt, dat, al den
genen die
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het niet al, en versaekt; uwen Discipel niet kan wesen. Brengt my, ô Heere, tot soo
eene gesteltenisse; dat ik, alwaert dat men my opdroeg het Keyser-rijk van de gansche
weerelt met al den luyster en de rykdommen der aerde; ik het selve uyt 'er herten, in
vergelijk van u, versake. Geeft my, dat ik uyt eene liefde tot u, uyt ganscher herte
verwerpe al dat de weerelt begeert. Maer laet ik my selven niet bedriegen met te
wille versaken, soo groote dingen, gelijk syn Koninkryken, en alle de genoegten en
luyster des weerelts; maer laet ik beginne te versaken het gene dat ik kan hebben,
als een gemakkelijker huys of kamer, een beter kleet, aengenamer spyse; en soo my
in alles, met het minste en het slegste te vreden houde. Druckt dese beweginge in
myn herte, ô Heere, en maekt, dat ik myne pligt kragtelijk leere uyt uw Kruys, uwe
armoede en uwe naektheyt: en dat ik geduerig voortgae, om my gelijk-vormig te
maken aen dat schoon model.

Gebedt.
Om te vragen de Deugd van GEHOORSAEMHEYT, en syn eygen wille af te
gaen.
MYne Ziele heeft een vierige begeerte; ô Godt, die de gansche weerelt bestiert, en
syt gelijk de eerste Ziele, aen welke al het ander onderworpen is; om volkomentlijk
van u af te hangen. O Godt, gy hebt geseyt: dat,
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soo iemant wil tot u komen; hy syn selven moet verloochenen, syn Kruys moet
dragen, en u naer-volgen. Doe my de genade, ô mynen Godt, dat ik mynen eygen
wille af gae; en gelijk ik niet soo eygen heb, als die, soo draeg ik u de selve op, ende
onderwerpe die gansch aen u. Geeft my eene regtsinnige liefde tot de gehoorsaemheyt:
de welke my, myn vermaek doet nemen in my onderdanig te houden aen uwe bevelen:
ende alle myne genegentheden te versaken. Laet my uwe wille, gelykelijk aensien,
soo in aengename als onaengename dingen. Maekt, dat ik met een en de selve
onderwerpinge aenvaerde al dat van u komt; dat ik my nergens mede bekommere,
als met uwe geboden en uwe raden: dat dese voor my syn, gelijk een lampe, de welke
my ligt: en dat het vermaek, in die te volbrengen, my soeter sy, als den besten honig.
Dat noyt uyt myn geheugnisse gae, hoe dat gy self, om ons een voorbeelt te geven
van gehoorsaemheyt, self tot 'er doot toe, en tot de doot des kruyce syt gehoorsaem
geweest, aen uwen Hemelschen Vader. Laet my hier uyt van u leeren, hoe ootmoedig
van herte, dat gy syt. Spreekt tot myn herte het gene dat gy uytdrukkelijk segt in de
H. Schriftuere: dat de gehoorsaemheyt beter is, als een Sacrificie. en dat het u
aengenamer is; Dat men synen wille aen u onderwerpt, als dat men u vette offeranden
doet. Want aen u te wederstaen; is, vallen in een sonde van afwykinge van Godt: en
u weygeren te gehoorsamen, is gelijk Afgoderye bedryven. Maekt dan, dat ik uyt dat
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insigt, my gaerne onderwerpe aen uwe Schepselen, dog besonderlijk aen die, onder
de welke gy my gestelt hebt: en dat ik ook gehoorsaem ben, soo aen goede als aen
quade. Want gy hebt u selven, ô Heere, om myne sonden willen onderwerpen aen
alle soorten van menschen; op dat ik geene verontschuldinge soude vinden, en dat
ik myn eygen wille soude versaken. Houd dan, ô mynen Godt; houd myn herte altyt
bereyt, tot alles! Gebiet my: schikt van my, gelijk het u gelieft: maer geeft my ook
de gratie van altyt te volbrengen, het gene dat gy my gebiet. Dat die begeerte om
geheel van u af te hangen, ô mynen Godt, niet allen sy in myn gepeysen; maer dat
ik dat ook betoone, met my gewillig te onderwerpen aen myne Overste; en met
getrouwelijk hunnen wille te volgen, wat geweld ook, ik my selven daerom soude
moete aendoen. Ik vrage u daer toe de genade, ô mynen Godt. Ik gevoele, hoe groot
de Heerschappye is, die mynen eygen wille over my houd, en hoe seer, ik desen moet
bestormen. Helpt my, ô mynen Godt, rukt myn eygen wille tot de wortel toe uyt, op
dat 'er niet van over blyft. Dat het vier van uwe liefde, haer, tot in assche verbrande:
op dat ik desen vyand, die gy haet, en die u soo stoutelijk den oorlog durft aen doen;
verstooten hebbende: ik aen u, meer en meer mag aengenaem worden.
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Gebedt.
Om deelagtig te wesen in de goede werken. van syn Even-naesten.
GEeft my de gratie, ô Heere, dat ik vereenigt mag syn, met alle die u vreesen en uwe
geboden onderhouden. Maekt, ô Heere, dat als ik sie, of hoore dat iemant van myne
Mede-broeders, en besonderlijk NN eenige voornemens hebben van iets goets te
doen; my daer in mag verheuge en vermaken. Geeft my, dat ik, hun goet aensie, al
of ik het selve gedaen had: dat ik u ook dat opdrage, en bedanke over de gedagten,
die gy hun gegeven hebt van dit uyt te werken. Dat ik my ook verpligt kenne aen
uwe goetheyt over het goet, het welk gy hun hebt, doen peysen, spreken, ofte uyt
werken; soo veel als of het my selve gebeurt was. Geeft my, dat ik my met hun seer
innerlijk vereenige tot in den grond van hun herte, in welk sy u dienen, beminnen,
en u aenbidden. Laet my ten minsten doen met de begeerte, dat sy komen te doen
met de begeerte en met de daet, sulks doen wil; als gy dat van my begeeren sult: en
my daer toe beliefd te geven de gratie, de kragt, de gelegentheyt, ende magt, Want
gy weet, ô Heere, dat ik ook gaern sulks doen, Vermeerdert in hun de vierigheyt, ô
Heere, die gy hun geeft. Dat sy groeyen in gratie, in deugt, en in verdiensten. Helpt
hun uyt te werken, het gene dat gy hun hebt doen
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ondernemen. Geeft hun de middelen, die daer toe nootsakelijk syn, op dat sy van tyd
tot tyd volmaekter en volmaekter doen, het gene dat sy doen voor de glorie van uwen
Name. Dat alle die hun sien, ô Heere, ook de selve genegentheyt krygen, gelijk ik.
Dat haer exempel hun bewege, om met vierigheyt de selve dingen na te volge; op
dat dus elk een ander aen wakkere om u te dienen; en om met eenen iever te arbeyden,
tot Heyligmakinge van uwen Naem!

Gebedt.
Om mede-lyden te hebben over de sonden van syn Even-naesten.
DOet my de genade, ô Godt, van alle volmaektheyt: dat ik, als ik myn even mensch
sie sondigen, of hoore dat hy gesondigt heeft; dadelijk mag inwendig beweegt worden,
met medelyden: besonderlijk met N. en N Dat ik ook niet nieuwsgierig mag syn, om
den gront van iemands hert te weten, nog om het quaet, voor myne oogen grooter te
maken; maer dit al aen u over late, ô mynen Godt, wiens oogen dieper doorstralen,
als de Sonne, en die doorgront de nieren en de herte. Want gy, hebt my verboden
iemant te oordeelen, en gy hebt my verklaert, dat gy my sult meeten met de selve
mate, daer ik sal mede gemeten hebben. Geeft, ô Heere, dat ik tot haer niet mag
hebben, als een medoogend gemoed: en dat
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ik door den val van myne Broeders, en besonderlijk door 't ongelijk, dat sy u aendoen:
geraekt mag worden, tot in het binnenste van myn gemoed. Vergeeft hun hunne
krankheden, en maekt dat hunne fouten uyt gewasschen worden, in het Bloet van
uwen lieve Soone. Geeft my ô Heere dat de gebreken van een ander, my niet
verhoovaerdigen; maer dat sy my, myn voorgaende leven meer doen gedenken, in
welk ik meer redenen sal vinden van beschaemt te blyven, en my te beklagen; als
sy. Sonder de hulpe van uwe gratie, ik soude nog in meerdere ongeregeltheden vallen:
en wat heb ik dog gedaen, ô Heere, om van u die gratie te verdienen? maer gelijk, ô
mynen Godt, uwe onuytsprekelijke wysheyt, ook somwylen weet groot goet te trekken
uyt het meeste quaet, en dat gy sonder dat nooyt eenig quaet soud toe-laten: ey, trekt,
ô Heere, uwe glorie uyt dit misdaet, door de ootmoedigheyt en vernedering van die
daer in gevallen is. Sluyt myne oogen, ô Heere, om dese ongeregeltheyt niet meer
te sien. Bind myne tonge, om dese te beletten, daer van te spreken: en geeft, dat eenen
val uyt krankheyt, de oorsake niet en sy van voorder te vervallen, in andere qualen,
de welke nog beklaegelijker syn.
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Gebedt.
Van den H. THOMAS van Aquinas, seer bequaem om veele DEUGDEN te
verkrygen.
GEeft my, ô Almagtigen eeuwigen en barmhertigen God, het gene u behagelijk zy,
vieriglijk te begeren, wyselijk te ondersoeken, waeragtelijk te kennen, en
volmaektelijk te volbrengen. Tot Lof en Glorie van uwen H. naem, schikt mynen
staet, op dat ik, dat gy van my versoekt, mag weete, vermogen, en wille: geeft ook
het volbrengen gelijk het behoort, op dat het voordeelig mag syn aen de saligheyt
van myn Ziele.
Ik bid u, dat mynen weg tot u mag syn, seker, regt en volmaekt, niet beswykende
tussen de voorspoet of tegenspoet: dat ik in dese niet werde vereydelt, of in die
vernietigt. Dat ik in de voorspoet aen u den lof geve, en in de tegenspoet verduldig
sy. Dat ik van geene sake my verblyde of bedroeve, ten sy dat die my tot u trekt, of
my van u afleyde: dat ik niemant soeke te behage, of schroome te mishagen, als u
alleen.
Geeft dat ik alles doe in de liefde: en dat het van my als dood geagt werde, al het
gene dat tot u eere niet en strekt. Geeft dat ik myne werken niet mag doen, uyt een
ydele gewoonte, maer die tot u eere opdrage, met een ware Godvrugtigheyt. Dat alle
de ydelheden des
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weerelts van my niet werden geagt, en dat om u: en dat alle uwe bevelen, en gy
mynen Godt, my seer lief en waerdig syn, boven alle dese. Dat alle arbeyt die voor
u is, my verheuge: en dat my verdrietig sy alle rust die buyten u is.
Geeft my, ô aller soetsten HEERE, door een gedurige, en brandende liefde my tot
u op te heffen: en dat ik mag kenne myne gebreken, met een opregte droefheyt des
herten, en voornemen van my te beteren.
Maekt my, ô mynen Godt, ootmoedig sonder geveynstheyt, blyde sonder
ongebondentheyt, droevig sonder verslagentheyt, bedaert sonder traegheyt, vlytig
sonder ligtvaerdigheyt opregt sonder dobbel-sinnigheyt, vreesende sonder
wanhoopigheyt, in u hoopende sonder vermetentheyt, suyver sonder onreynigheyt;
myn even-naesten te bestraffen sonder versmaetheyt, en hem voor te gaen met
woorden, en exempelen, sonder my selven te verhovaerdigen; gehoorsaem te syn
sonder tegenspreeke, leydsaem te syn sonder te murmureeren.
Geeft my, ô allersoetsten JESU, een vlytig hert, dat door geen de minste
nieuwsgierige gedagten van u werde gescheyde: soo een onbeweeglijk hert, dat door
geen aertse sake wert neder gedrukt; soo een onverwinnelijk, dat door geen
moeylijkheyt wert beswaert: soo een vry hert: dat door geen sinnelijk vermaek van
u wert afgetrokken: geeft my een regt herte, dat door geen onregte genegentheyt van
u afwyke
Geeft my, ô allersoetsten HEERE, een verstant u kennende, een naerstigheyt u
soekende, wysheyt u vindende, ommegang u behagende; volhar-
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digheyt, om u soetelijk en vertrouwende te verwagten; een betrouwen om u gelukkelijk
te omhelsen. Geeft my dat ik in u lyden, door boedvaerdigheyt werde door-wont, op
dat ik uw weldaden door uw gratie hier mag gebruyken. en ten laesten de vreugden
genieten, en de Glorie van dan Hemels Vaderland. Die leeft en regneert met den
Vader en den Heyligen Geest, in alle eeuwen.

Gebedt.
Tot een GEESTELYKE BLYTSCHAP.
WAt vermaek kan ik hebben in dese vervaerlijke woestyne des weerelts, als in u, ô
mynen Godt; die myn opperste goet syt! maer eylaes, hoe verre syt gy van my; al is
't dat gy naer by syt, en self in my: nogtans ik sie u niet, als in een spiegel; en in een
duyster raedsel. Wat vermaek, wat troost kan ik dan gevoelen, als ik in die diepe
duysternisse ben, en uw Goddelijk ligt niet sie, ô waeragtige Sonne van
regtvaerdigheyt! Ik sal my evenwel verheugen in den Heere, en van blydschap
opspringen, in JESUS mynen Saligmaker: want ik naer de duysternisse, het ligt
verwagte. Och of myn Ziele en myn lighaem hun verheugden in u, ô levenden Godt!
want schoon ik hier ben in een dal ter tranen; ik sie even-wel van alle kanten, redenen
van blytschap. Alle de Schepselen syn geschapen tot mynen dienst. De Hemelen
vertellen my uwe glorie, en sy verkondigen my uwe liefde. Ik sie de mueren van
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de Stadt van Jerusalem voor myn oogen; op dat ik u en myn gelukkig Vaderlant niet
sou vergete. Dat myne tonge aen myn gehemelte vast kleeft, indien ik u niet en
gedenke. Gy vervult my met blytschap, ô Heere, door het aensien van uwe Schepselen;
ik sal van vreugt op-springen, als ik overdenke de werken van uwe handen. Gy segt
my in uwe Schriftuer, dat ik myn vreugt soude nemen in den Heere, en dat gy my
sal geven het gene dat myn herte versoekt: geeft my dit, ô mynen Godt. Ik vrage u
alleen, dat ik my altyt mag verheugen in u, en in uwe glorie, ende dat alle knien, voor
u gebogen worden. Och of ik soo blyde waer dat ik alle blytschap van dese weerelt
verwierp om u te genieten; en alle verdriet van dit leven, en al dat u belieft,
kloekmoedelijk lyde; want ik behoore u toe: en gelijk een hert snackt, naer de
Fonteyne der wateren; soo verlangt myne Ziele tot u, ô Godt.

Gebedt.
Om te VERSMAEDEN 't werelds YDELHEYT.
O Euwige Wysheyt, die ons de verholentheden syt komen verkondigen, de welke
voor ons van in 't beginsel des weerelt verborgen waren; geeft my de gratie, dat ik
myne bewegingen schikke naer de uwe, en myne woorden naer uwe woorden. Geeft
my ook, dat ik die mag gelukkig noemen, de welke gy geluk-
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kig noemt; gelijk syn de arme van geest, de sagtmoedige, de vreedsamige, en dat ik
de weerelt mag agten gelijk gy den selven agt; te weten dat ik regt begrype, het gene
dat de Schriftuer daer van segt: Dat die, voor by gaet gelijk een Schip in de Zee;
gelijk een Bloeme die dadelijk verslenst; gelijk eenen Vogel, die door de logt vliegt;
gelijk een stroomende Rivier; gelijk een rook die weg-vliegt, en gelijk eenen damp,
die verdwynt. Waer syn die nu gevaeren, de welke, sedert dat de weerelt, weerelt is
geweest; dese plaets, daer ik nu ben, bewoont hebben? waer sullen die haest wesen,
de welke in de selve nu syn? De eerste sy voor by gegaen, sonder dat men van hun
eenen voetstap siet; en de andere sullen, van gelijken volgen. O ydelheyt der
ydelheden: en het is, al ydelheyt. Gy alleen, ô mynen Godt, gy alleen die de waerheyt
en goetheyt syt, wil ik boven al beminnen, en daer voor alles verlaten. Want wat
soude het my of andere menschen baten, de gansche weerelt te winnen, als ik myne
Ziele soude verliesen? Ik weet, dat de ooge niet versaed worden met te sien, nog de
oore met te hooren, nog de Ziele met alle de goederen der aerde. Myne Ziele kan
geen vaste ruste vinden, als in u alleen. Waerom soud' ik dan te vergeefs loopen?
waer om soud' ik de logt slaen? waerom soud' ik den menschelijken dag soeken
waerom soud' ik beschroomt syn voor de oordeelen der menschen? Wat soud het my
baten begeerte te hebben tot sulke dingen, die my noyt konnen versaden; en de welke
gy my niet sult wygeren, als ik u voor al, sal gesogt
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hebben? Dat die dan verre van my syn, de welke hun betrouwen stellen op eenen
niet: die niet by en brengen, als ydelheden, en hun bekommeren als met
spinnekop-webben. Als men dan uwen Discipel niet kan wesen, ten sy men het al
versaekt, ô mynen Godt: doet my die genade van soo een volkomen versakinge, om
nergens aen te hangen, als aen u alleen, die myn opperste goet syt!

Gebedt.
Om de deugd van ONTHOUDENTHEYT.
Hoe gelukkig syn die, de welke suyver van herte syn; want sy en sulle sien: ô JESU
CHRISTE, Soone van een soo reyne Maget; Bruydegom van alle Maegden, wiens
oogen open syn, om my op alle plaetsen aen te sien! dat is myne eenige begeerte,
dat is al dat ik wensche. Ik hoor uwe stemme in de H. Schriftuer; Den genen die de
reynigheyt der herten bemint, sal den Koning tot syn vriend hebben. Geeft my, ô
mynen Godt, eene vierige begeerte tot die deugt; op dat ik, dese beminnende, verdiene
uwen vriend te wesen. Daer syn sekere woorden, die een ieder niet en begrypt: geeft
my ooren, ô Heere, om die te verstaen: op dat ik mag wensche, om hier te syn op de
weerelt, gelijk uwe Engelen syn in den Hemel, alwaer geen Huwelijk is nog wesen
sal. Geeft my, dat mynen geest niet verdeelt sy, maer dat ik desen geheel mag
bekommert houden met
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't gene dat u raekt. Maekt, dat myne Ziele heel schoon sy voor uwe oogen en sonder
eenige rimpel. Want ik weet ô Heere, dat ik niet en kan onthoudende syn, ten sy dat
gy my selve die gratie doet. Ik bid u dan, door het ingewant van uwe barmhertigheyt,
bewaert myne Ziele, want ik geheyligt ben. Doet my de genade van te ontvlugten de
gevaerlijke gelegentheden, en besonderlijk het verkeeren met N.N. Geeft my, dat ik
myne oogen, myne tonge, en myn herte en alle myne sinnen sorgvuldelijk mag
bewaren; op dat ik door de hulpe van uwe gratie ontvlugte dat schadelijk vier, het
welk de Zielen vernielt tot haeren uytersten ondergank: en dat ik veel liever mag
onsteken worden, met dat suyver en reyn vier, het welk gy syt komen op de aerde
brengen; en dat gy soo seer begeert, dat het branden soude.

Gebedt.
Om NAERSTIGHEYT en yvere werksaemheyt voor den Heere.
ONdersteunt myne krankheyt, ô mynen Saligmaker; ondersteunt myne broosheyt,
door welke ik geduerig gerake tot eene verslappinge. ô mynen Koning en mynen
Godt, die om my van uwe jongheyt af hebt in den arbeyt geweest; laet my dog wel
begrypen: dat alle uwe Uytverkoorne gedragen hebben den last en de hitte van den
dag. Sal ik dan alleen blyven ledig syn? Alle de Schepselen, de Son, en Elementen,
dienen my sonder op houden; en

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

337
sal ik soo dikwils op-houden, van u te dienen! wat en doen de Kinderen van de weerelt
niet, om de vergankelijke goederen van dese weerelt te bekomen; om de eere, de
welke weg-vliegt gelijk eenen rook; om de genoegten, de welke verdwynen, gelijk
een schaduwe? hoe en sweeten sy niet? wat en lyden sy niet, om dese te krygen? en
sal ik, die uw slave ben, de welke gy met sulk een dieren prys gekogt hebt; de welke
gy gehuert hebt onder belofte, van op het eynde van den dag, eenen soo grooten loon
te geven; den ganschen dag ledig blyven? Maekt, ô Heere: dat ik uw Jok, 't welk soo
soet is, en uw Pak 't welk soo ligt is; met een vermaek drage. Geeft, ô Heere, die soo
veel gedaen en geleden hebt voor myne Saligheyt: dat ik u mag dragen en vereeren
in myn lighaem; en dat myne handen uyt eene liefde tot u, vlytelijk mogen uytwerken,
al dat ik sal sien behoorlijk te wesen. Drukt in myn herte dese woorden: Die luttel
saeyt, sal luttel maeyen. Ach! is 't, dat ik my nu niet vermoeye om goet te doen; hoe
sal ik my nu niet vermoeye om goet te doen; hoe sal ik eens een goeden oegst met
een vol vermaek konnen op-halen? ik en sal niet versaet worden, van den overvloet
van uw Hemelsch Broot in uw huys; ten sy dat ik hier eerst, met op het Ryk der
Hemelen een Heylig gewelt te doen; gegeten heb, het Broot van druk, in het sweet
van myn aensigt. Waerom soud ik dan door myn slappigheyt tot armoede komen;
terwylen dat in tegendeel, de handen van de magtige en de sterke, soo vele rykdommen
vergaderen? Gy segt: Dat die in den oegst vergadert eene Soone is, die wys is;

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

338
maer die gedurende den somer vast slaept; een kint is ter schande. Desen
tegenwoordigen tyd, is den tyd van den oegst: het is eenen aengenamen tyt: het syn
de dagen van Saligheyt, op welke men veel kan vergaderen. Den Winter sal haest
volgen, in welken niemant sal konnen werken. De doot nadert met groote schreden:
den tyt loopt weg, sonder dat men desen kan tegen houden Maekt, ô Heere: dat het
overdenken van dese waerheden, my mag doen sorgen om myn roep door goede
werken te versekeren: op dat ik niet laeuw en worde; en gy my niet begint, uyt uwen
mond te spouwen.

Gebedt.
Om de VREDE en RUSTE in onse Ziele.
ALso gy self in uw Schriftuer getuygt, ô mynen Godt, Dat uwe wooninge is in den
Vrede: laet my toe, dat ik den vrede vrage, die alle gevoeligheyt te boven gaet. Wat
kan dese breken of onrusten, als men u besit: mits dat men niet moet vreesen, nog
begeeren, als u? ô Godt myne liefde en myne vreese; blyft by my, en laet myne Ziele
in u rusten, en dat sy in u haer vermaek vinde! Wat is 'er by desen vrede te vergelijken,
aengesien eene Ziele, die aldus rust in uwe tegenwoordigheyt; is, gelijk in een
geduerige maeltyd? En laet dan niet toe, ô mynen Godt, dat sulke N.N. dingen my
meer ontstellen. Wat kan my goet wesen, ten sy dat ik uwen Vrede heb. En wat goet
kan my ontbreken, als ik u besitte, die myn opper-
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ste goet syt? waerom soud ik toelaten: dat enkele beuselinge myn herte souden
verscheuren, en mynen vrede breken, en stooren het vermaek van uwe
tegenwoordigheyt, ô mynen Godt, die het opperste goet syt van den mensch, en al
de vreugd van myn Ziele! Dat de Kinderen van dese weerelt hunnen vrede en genoegte
soeken in al dat hun gelieft; ik sal die nergens in soeken, als in u. Doet die wolke
van ydelheyt, meer en meer van my verdwynen: laet het ligt van uwen wille op my
schynen; en uwen vrede en ruste sullen myn herte vervullen met blytschap. Waert
dat ik de gansche weerelt besat; soud' ik daerom gelukkiger wesen ô mynen Godt;
als ik u niet soude besitten? Soud' ik met alle die schatten, niet ydele handen hebben?
en soud' is alle die dingen niet moeten versaken, om uwen Discipel te konne wesen?
soo dat het maer soude dienen om dien vrede te ontstellen, of te verminderen, die
het opperste goet van myne Ziele, is. Wat soekt men anders, als in die dinge te rusten,
en den vrede des herte daer in te vinden? Dog te vergeefs, want wie heeft desen daer
oyt in gevonden? en blyft ons herte niet altyt ongerust, tot dat het ruste, in u alleen?
Also het bequaem is voor het opperste goet; soo kan het niet volkomentlijk versaet
worden, met iet dat minder is als dat.
Ik weet die waerheyt; ik ben daer van overtuygt; alle de voorgaende eeuwen
versekeren, my daer van; en alle de schepselen komen dese te bevestigen. Waer van
is 't dan, dat ik sulke en sulke dingen niet verwerpe? waerom aen-

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

340
vaerde ik met goeder herte de voorvallende ongemakken niet, sonder de vrede van
myne Ziele te breken? Laet niet toe, ô mynen Godt, dat sulke slegtigheden my
ontstellen: maer doet myne Ziele begrypen, dat haer opperste vrede gelegen is, in
sig by alle voorvallen aen uwen wille te onderwerpen. Gy weet, wat 'er dienstig is
tot uwe glorie ende myne Saligheyt, en wat wil ik hopen of vreesen; mits ik daer van
niet wete? waer in wil ik my verblyden of bedroeven, als in dat, uwen Heyligen wille
aengaen mag?
Ben ik immers niet versekert, dat in al dat my kan voorvallen, niets en sal
geschieden, sonder uwe Goddelijke voorsienigheyt: want buyten die, geen hayr van
myn hoofd sal vallen; nog een blad van een Boom, of een sandeken, sig kan roeren.
Soo dat ik over geen saek moet verstelt staen, nog klagen: want in dit al, uwen wille
tusschen komt. Laet dese dan geschieden, als ook, de myne; mits ik die, gansch
overgegeven heb, en die gestelt, in den uwen.

Gebedt.
Voor de RYKE, en om hun rijkdommen wel te gebruyken.
MAekt, ô Godt, die den volkomen Heere syt van de gansche weerelt, en onse goederen
geensins van noode hebt, dat ik met een heyligen schrik dese woorden prente in het
diepste van myn herte: Wee u, die ryk syt,
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want gy hebt hier uwen troost, Als ook die, de welke geseyt syn aen den rijken Vrek:
dat, mits hy syn goed en voldoeninge gehadt had in dit leven; hy daer na begraven
is geworden in de helle. Konnen wy nog, ô mynen Godt, als wy dit overleggen; onse
glorie nemen in ons goet, en die gelukkig noemen, de welke goet besitten. Moeten
wy in tegendeel niet beven, als wy u hooren seggen: Dat een rijken groote
moeyelijkheyt sal hebben, om in den Hemel te geraken; en dat het ligter is voor een
Kameel, te geraken door het hooft van een naelde? hoe konnen wy dan, naer dat wy
dese woorden van die eeuwige waerheyt gehoort hebben, soo arbeyden om sulke
goederen te verkrygen? Mogen wy hopen, dat, als wy dese hebben; wy aen u sullen
aengenamer wesen? sien wy in tegendeel uyt de Schriftuer niet, dat gy de arme tot
u geroepen hebt, en niet de ryke? sie ik daer niet, dat die ryk syn, niet vry van
gebreken sullen wesen? sie ik daer niet, dat alle die willen ryk worden, vallen in
bekoringen, in strikken des Duyvels, en in vele dwase en schadelijke begeerten, de
welke den mensch doen versinken tot in syn verderf.
Sal ik misschien seggen; om my selven te bedriegen: dat de rykdommen dienstig
syn, om u beter te dienen? maer gy segt my in tegendeel, Dat wy Godt, en het gelt,
niet konnen, samen dienen. Boven dien getuygt uwe Schriftuer, Dat, die het gout
bemint, niet regtvaerdig sal wesen: en dat 'er niet Godlooser is, als het gelt te
beminnen. Dat dien ryken salig is, die onbesmet gevonden wort, en naer het goud
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niet loopt, nog syn betrouwe op gelt en schatten stelt. Als ook, Dat de arme van hert
en geest, geluksalig syn; want het ryk der Hemelen haer toe behoort.
O stemme des Heeren, die ook de Cederboomen omverwerpt: geloof ik dese
woorden? Geloof ik u regtsinnelijk, ô eeuwige waerheyt? Helaes! ellendigen mensch
als ik ben: dese vergankelijke goederen, de welke my voor eenen korten tyt gegeven
syn, brengen my in sulk een gevaer; dat sy my van u, die myn opperste goet syt,
komen af te trekken, en my als doen versinken in het opperste quaet! eylaes! Sal ik
seggen, ô Heere, Waerom hebt gy my gestelt in soo een gevaerlijken staet, en in een
soo slibberagtig perykel? Wat sal ik doen om te beletten, dat den korten doorgank
langs dese goederen van de aerde, my niet doet verliesen de Hemelsche? Gy gebiet
my, dat, als ik de rijkdommen in overvloet heb; ik myn herte daer niet op soude
stellen: dat ik geen hoovaerdig of verheven gevoelen soude hebben van myn selven:
dat ik u soude eeren door myne, of liever, uwe goederen. Want ik heb in de weerelt
niet in-gebragt, en kan 'er ook, niet uyt dragen. Ik ben wel als uwen Hof-meester;
maer hoe sal ik getrouw bevonden worden, als gy sult komen rekeninge vragen? ik
vinde my van alle kanten, 't eynden raet. Dog liever als u te verliesen, myn Godt; en
te samen myne Ziele: ik wil liever van nu af versaken alle d' aerdsche goederen, om
u; die 'er my kond geven, on-vergelijkelijk grooter De deur en den weg, die tot u
leyt, is eng: daerom sal
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ik het liever al verlaten, als van desen af te wyken. Ik weet, dat gy den pand, die ik
by u vergadere, getrouwelijk sult bewaren; die u selven, ô mynen Godt en mynen al,
voor my bewaert.
Gy hebt geseyt, ô mynen Godt, en dit niet alleen aen Religieusen en Moniken,
maer aen alle Christene in het gemeyn: Dat, als iemant niet verloochent al dat hy
besit; hy uwen Discipel, niet kan wesen. Ik versake het dan al, uyt gansch myn herte:
en ik bid u, dat ik mag bereyt syn, om dit ook met 'er daet te doen; liever, als u door
eenig misbruyk van myn goet, te vergrammen. Ik heb liever den armen Lazarus te
wesen, als den ryken vrek. Schikt van myn goet, gelijk het u belieft; want het behoort
u meer toe, als my. Is 't, dat de onregtvaerdigheden der menschen, het gewelt van
den Oorlog, of de boosheyt der Duyvelen, swaere tempeesten, of eenige andere
voorvallen my dit af-nemen, met u believen; ik sal altyt de oogen op u geslagen
houden, en in eene ootmoedige verduldigheyt met Job seggen: Godt heeft het my
gegeven: Godt heeft het my ontnomen: dat synen naem sy gebenedyt.
Is 't dat eenen armen, of gy, ô mynen Godt door de stemme en hand van den armen,
eenigen bystant van my vraegt: maekt, dat ik hem dadelijk uyt 'er herten geve; mits
gy alleen het uwen wederom eyscht. En nogtans is uw liefde soo groot, dat gy hondert
werf wederom geeft, voor het gene dat wy aen de arme geven. Eyndelijk maekt, ô
mynen Godt; dat ik nu met goeder herte verlate, het gene dat ik sekerlijk in het laeste
gepraemt sal syn te
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verlaten. Van nu af stemme ik toe te verliesen, al dat ik als dan sal moeten verliesen:
is 't dat men verlies mag noemen, het gene dat men u, te bewaeren geeft. Ik versake
alles, uyt goeder herte; op dat ik uwen Discipel mag wesen.
Ik weet wel, dat de weerelt dese waerheden niet eens begrypt. Haer besigheyt is,
schatten alhier te vergaderen: huys, op huys te timmeren: syn staet te vergrooten:
pragtig te leven: luyster te soeken; ende een grooten naem na te laten. Maer mynen
Godt, doet my versaken sulke grond-regelen: en doet my volgen, die van uwe
getrouwe dienaren. Ach laet my wesen van het getal der wyse Hofmeesters; de welke
geduerig voor oogen hebben, Dat sy u haest sullen moeten rekeninge doen. Laet my
van nu af bedenken, wat dat ik u sal antwoorden, als gy my sult vragen; Waerom dat
ik met uwe talenten, geen winst gedaen heb. Ik weet, wat ik te eyschen heb van
mynen knegt: ik weet ook, wat gy my sult vragen. Geeft, ô Heere, dat ik niet ben
van die knegten, de welke den wille van hunnen Meester weten; en desen niet
volbrengen.
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Korte Versugtingen van den Koning David, tot den Heere; om de selve Door
den Dag te gebruyken, volgens verscheyde gelegentheden.
Tot lof van den Naem Gods in alle onse werken.
O Godt verlost my door uwen Naem, en doet
my regt door uwe magt
Helpt ons, ô Godt, onsen Behoeder, en verlost
ons, ô Heere, om de glorie van uwen
Naem: wilt dog onse sonden ter eeren van
uwen Naem, vergeven.
O Heere, dat-se op u betrouwen, die uwen
Naem kennen, want gy en verlaet niet, die
u soeken.
Ik sal u uyt 'er herten Sacrificien op-offeren,
ô Heere: ik sal uwen Naem loven, want hy
goet is.
Den Naem des Heere sy gebenedyt, van nu,
tot inder eeuwigheyt.

's Morgens op-staende.
VErligt myne oogen, op dat ik in den slaep
des doots niet valle, en dat mynen vyand
niet seggen mag: Ik heb hem overmeestert.
Ik was in eenen diepen slaep gevallen; maer ik
ben op-gestaen, om dat den Heere: my in
syne bescherminge genomen heeft.
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Ik sal uwer gedagtig syn op myn Bed-stede: ik
sal van 's morgens vroeg, op u denken: om
dat gy myne hulpe geweest syt.
Och of mynen handel soo bestiert werde; dat
ik uwe geregtigheden bewaren mag.
Ik ben uwen Dienaer, verligt myn verstant,
om uwe bevelen te kennen.

Uyt-gaende.
IK heb soo groot vermaek gehad in uwe bevelen,
als in alle de rykdommen des weerelts
Weest my tot eenen Godt. die my beschermt,
en tot een wel versterkte plaetse; om my
behoudenis te geven.
Al ging ik in 't midden van de schaduwe des
doots; soo en soud ik geen quaet vreesen:
Om dat gy met my syt.
Heere maekt my uwe wegen bekent: en leert
my, uwe paden.
Ik heb uwe Geboden en uwe bevelen onderhouden;
want geheel mynen handel is voor uwe oogen.

't Huys komende.
WEest mynen Regter, ô Heere, want
ik heb my onschuldig gedragen: op
den Heere betrouwende, en sal ik niet beswyken
Weest my tot eenen Godt, die my beschermt,
en tot een toevlugt-plaetse, om my te behouden.
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Als ik seyde: Mynen voet begint te wankelen:
uwe goedertierentheyt, ô Heere, ondersteunde my.
Weert van my af den weg der ongeregtigheyt;
en doet my genade volgens uwe Wet.
Uwen goeden Geest sal my geleyden op een
effen Lant ô Heere: om uwen Naem sult gy
my het leven geven naer uwe geregtigheyt.

In, of na de Kerk-gaende.
IK sal door de grootheyt uwer barmhertigheyt
gaen in uw Huys: ik sal myne aenbiddinge
doen in uwen Tempel, met vreese voor u
Aenhoort, ô Heere, de stemme myns smeekens;
als ik tot u bidde, als ik myne handen
opheffe tot uwen Heyligen Tempel.
Ik sal u aldus gebenedyden myn leven geduerende:
en ik sal uwen Name met op-geheven
handen aenroepen.
Om de genoegte des Heeren te aenschouwen,
en ondersoek te doen in synen Tempel.
Gelijk eenen hert dorst naer de Fonteyne der
wateren; so dorst myne Ziele tot u, ô Godt.

Voor het Gebedt.
LAet myn Gebed in uwe tegenwoordigheyt
komen, neygt uwe oore tot myne smeekinge.
O Godt, aenhoort myn Gebedt; en wilt myne
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smeekinge niet verstooten: weest aendagtig
tot myne woorden; en verhoort my.
Gelijk de oogen der Dienst-maegden letten op
de handen van hare Vrouwen: also syn onse
oogen gestadelijk geslagen op onsen Heere
onsen Godt, tot dat hy ons genadig sy.
Aenhoort myne stemme volgens uwe goedertierentheyt,
ô Heere; en doet my herleven volgens uwe geregtigheyt.
Ondersteunt my volgens uwe toe-segginge, op
dat ik leve: en laet my, over myne verwagtinge
niet beschaemt blyven.

Naer het Gebedt.
LAet myn versoek voor uw aenschyn komen:
verlost my volgens uwe toe-segginge.
Verhoort my volgens de grootheyt uwer goedertierentheyt,
en volgens de getrouwigheyt uwer behoudenis.
Denkt op my volgens uwe barmhertigheyt, om
uwer goetheyts wille, ô Heere.
Een sake heb ik van den Heere versogt, en ik
sal-se blyven versoeken: dat is, te mogen
woonen alle de dagen myns levens, in het
Huys des Heeren.
Myne Ziele heeft verwagt op syn woord: myne
Ziele heeft op den Heere, betrouwt.

Voor het lesen der Getyden.
IK sal uwen lof singen voor de Engelen: ik
sal myne aenbiddinge doen naer uwen Hey-
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ligen Tempel; en uwen H. Naem sal ik loven.
O mynen Godt en mynen Konink; ik sal u verheffen,
en uwen Naem gebenedyden voor altyt, en inder eeuwigheyt.
Aldus sal ik inder eeuwigheyt Lof-sangen singen
aen uwen Naem: op dat ik van dag tot
dag, myne beloften betalen mag.
Op dat ik maer aenhooren de stemme van uwen
lof; en alle uwe wonderheden mag verkondigen.
Gelijke uwen naem, ô Godt; soo gaet ook uwen
lof tot het eynde des weerelts: uw regterhant
is vol geregtigheyt.

Naer de Getyden.
LOoft Godt met blytschap, gy alle Inwoonders
der aerde: singt ter eeren van synen
Naem: verheft synen lof met glorie.
Heere aenhoort de stemme, met de welke ik
tot u roepe: weest my genadig, en verhoort my.
Ik love u seven-maels daegs, over uwe regtvaerdige wetten.
Maekt, ô Heere, dat de vrywillige offeranden
myns monds u behagelijk syn: en leert my uwe wetten.
Den naem des Heere sy gebenedyt, van nu tot
inder eeuwigheyt.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

350
Voor de misse.
IK sal in uw Huys met brand-offeranden gaen:
ik sal u myne beloften betalen.
Op dat ik binnen kome tot Godts Autaer; tot
Godt, die myne jeugt verblyt.
Dat uwe Priesters met de regtvaerdigheyt bekleet
worden; en dat uwe Heylige in vreugde syn.
Ik sal u uyt 'er herten sacrificie op offeren; ô
Heere; ik sal uwen Naem loven, want hy goet is.
Laet myne Ziele als met lieffelijk smeer en vettigheyt
versaet worden; en mynen mond sal
uwen lof mer vroolijke lippen singen.

Naer de Misse.
DOet het ligt uws aenschyns schynen op
uwen Dienaer; verlost my door uwe
barmhertigheyt: Heere, en laet my niet beschaemt
worden, mits ik u heb aengeroepen.
Ik heb myne handen tot u uyt gerekt; myne
Ziele is voor u als een dor Land.
Myne Ziele is dorstig naer u: en het menigvuldig
verlangen tot u door-gaet myn lighaem.
Op dat uw beminde in vryheyt gestelt worden:
geeft behoudenis in uwe magt: en wilt my verhooren.
De offerande, die Godt behaegt, is, eene Ziele
vol lydens: ô Godt, een gemorselt en vernedert
herte en sult gy niet verstooten.
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Als gy voor een ander Bidt.
VErligt de gene die in de duysternisse en in
de schaduwe des doots geseten syn: om
onse voeten te regten op den weg des vredes.
Regt u op ô Heere, komt ons te hulpe: en
verlost ons, om uwen Naem.
Heere verlost uw volk, en segent uw erfdeel:
bestiert-se en verheft-se tot in der eeuwigheyt.
Op datse hun betrouwen souden stellen op Godt,
en Gods daden niet vergeten, en syne Geboden onderhouden.
Verlost Uwe Dienaren, ô mynen Godt, die op u betrouwen.

Als men iet gaet lesen, of studeren.
Geeft my kennisse, en ik sal uwe wet door
snuffelen: en ik sal die uyt ganscher herten onderhouden.
O mynen Godt verlost my van myne vyanden;
behoud my van de gene die tegens my opstaen.
Ik ben uwen Dienaer, verligt myn verstant, om
uwe bevelen te kennen.
Leert my den weg van uwe wetten kennen; op
dat ik uwe wonderheden overdenke.
Synen Naem is Heylig en schrikkelijk: de vreese
des Heeren is het beginsel der wysheyt.
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Eer men i gaet spreken.
O Godt weest mynen Regter, en verweert
myne sake tegen dat onheylig Volk:
verlost my van die boose en bedriegelijke menschen.
Trekt my uyt de handen der vremde Natien,
welkers mond leugens spreekt; en wiens regter-hand,
de regter-hand der boosheyt is.
Ondersteunt uwen Dienaer in het goet; en laet
de hoovaerdige my niet verdrukken.
Siet aen, ô Heere, dat ik uwe Geboden liefhebbe:
en maekt, dat ik herleve volgens uwe goedertierentheyt.
Heere, maekt my salig: want daer en syn geene
Heylige meer te vinden: daet en is geene
opregtigheyt meer onder de Kinderen der menschen.

Voor het Middag, of Avond-mael.
DE oogen van alle uwe Schepselen wagten
u, ô Heere: en gy geeft se hun spyse
op hunnen tyt.
De arme sullen eten, en versaet worden: en
die den Heere soeken, sullen hem loven: hunne
herten sullen leven inder eeuwigheyt.
Myne Ziele is dorstig naer u: en het menigvuldig verlangen tot u doorgaet myn lighaem.
Gy doet, het brood uyt de aerde voortkomen,
en den Wyn, het herte van den mensch, verheugen.
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Met den genen die hoovaerdig van oogen, en
onversadig van herten was; en at ik niet.

Om het leyden des Heere te overdenken.
MYne Ziele beveel ik in uwe handen: gy
hebt my verlost, ô Heere, ô waeragtigen Godt.
Regt u op, ô Godt; beschermt uw eygen sake:
weest de smaetheden, die de dwase u dagelijkx
aendoen, gedagtig.
O Godt; wy hebben uwe Barmhertigheyt ontfangen
in 't midden van uwen Tempel.
Gy besoekt de aerde; en gy versaetse door uw
nat: gy verryktse met vele goederen.
Maer gy syt het, die ons verlost van de gene
die ons plagen; en die onse haters beschaemt maekt.

In tegenspoet.
OP u, ô Heere, heb ik betrouwt, en laet
my nimmermeer beschaemt werden: verlost
my door uwe geregtigheyt
Gy sult myne Ziele uyt de benautheyt uyt trekken;
en gy sult myne vyanden vernielen om
uwe goedertierentheyt.
Volgens de menigvuldigheyt der benauwtheden
myns herten; hebben uwe vertroostingen myne
Ziele verheugt.
O Heere waerom syt gy verre vertrokken; verlaet
gy ons op den bequamen tyt, en in den noot?
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Alwaert dat ik in 't midden der benauwtheyt
wandelde, soo sult gy my doen leven: gy
hebt uwe hand tegen den toorn myn 'er vyanden
uyt-gesteken; en uwe regterhant heeft my behouden.

In Bekoringen.
WEest aendagtig op myne Ziele; en steltse
in vryheyt; verlost my om myn 'er vyanden wille.
Trekt uw swaert uyt, en sluyt den weg, aen
die my vervolgen: segt tot myne Ziele: Ik
ben uwe Saligheyt.
Alwaert dat my een Leger belegerde; soo en
soude myn herte niet vreesen.
Hoe lange sal mynen vyand, hem boven my
verheffen? slaet uwe oogen op my, en verhoort
my, O mynen Heer en mynen Godt.
Beschermt my onder de schaduwe uwer vleugelen
tegen de goddeloose, die my verdrukken.

In alle voor-val.
HEere neygt uwe oore, en verhoort my:
want ik ben hulpeloos en arm.
Maer ik heb myn betrouwen op u gestelt, ô
Heere: ik heb geseyt, gy syt mynen Godt,
myn lot is in uwe handen.
Doet my leven volgens uwe barmhertigheyt:
en ik sal de bevelen uws monds onderhouden.
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Leert my den weg van uwe wetten kennen: op
dat ik uwe wonderheden overdenke.
Gelijk de oogen der Dienst-maegden letten op
de handen van hunne Vrouwen; also syn onse
oogen gestadelijk geslagen op onsen Heere,
tot dat hy ons genadig sy.

s' Avonts als gy slapen gaet
VErligt myne oogen, op dat ik in den slaep
des doots niet en valle, en dat mynen
vyand niet seggen en mag; Ik heb hem overmeestert.
Weest my tot eenen Godt, die my beschermt:
en tot een toevlugt-plaetse om my te behouden.
Ik en sal op myn bedde niet treden, nog slaep
aen myne oogen toe-laten, nog sluymeringe
aen myne oogen.
Geeft het leven aen myne Ziele; en sy sal u
loven; en uwe wetten sullen mynen bystant syn.
Beschermt my onder de schaduwe uwer vleugelen,
tegen de goddeloose, die my verdrukken.

Oeffeninge van Liefde en Berouw.
O Heere myne sterkte, ik sal u beminnen:
den Heere is myne vastigheyt, mynen toevlugt,
en mynen Verlosser
Want ik erkenne myne boosheyt: en myne sonde
is gestadig voor myne oogen.
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De offerande, die Godt behaegt, is eene Ziele
vol lydens: ô Godt, een gemorselt en vernedert
herte, en sult gy niet verstooten.
Och of mynen handel soo bestiert werde; dat
ik uwe geregtigheden bewaren mag.
Doet my leven volgens uwe barmhertigheyt:
en ik sal de Geboden uws monds onderhouden.

Van de manier tot verscheyde andere schietgebeden, of korte versugtingen, sie op
§. 6. pag. 278. tot 282.
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Het Vyfde Deel.
Van het aenbidden van het Aller-H. Sacrament,
En de maniere om Godvrugtelijk te
Communiceren, en Misse te hooren.
Eerste Capittel.
Samenspraek tusschen Jesus Christus, en den Mensch aengaende
de H. Communie.
§. I. Christus wekt den mensch op, en nodigt hem tot de H. Communie.
CHRISTUS. Komt alle tot my, die belast, en beladen syt: en ik sal u verquikken: want
ik ben den goeden Herder, die myn leven voor myne Schapen te pand gestelt heb,
en die dese voede met een allersoetste voetsel; te weten: met Myn Lighaem en met
Myn Bloet.
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Ik heb een groote Maeltyt opgeregt, op dat ik soude betoonen den rykdom, en de
magt van myn Rijk. Komt dan, en eet van Myn Brood, en drinkt van Mynen Wyn,
die ik u heb bereyt gemaekt: want ik vinde myn vermaek, met de kinderen der
menschen te wesen. Ik wil volgens het regt en de gewoonte van een trouwe
vrientschap u deelagtig maken van myne gratie en van myne glorie, dat is van alle
myne goederen. Daerom ben ik van den Hemel gekomen op der aerde; daerom ben
ik mensch geworden: daerom heb ik soo vele swaere tormenten, en de doot selve,
onderstaen, ende een uyterste begeerte gehadt, om Desen Paesschen met myne
Discipelen te eten.
En op dat ik een gedagtenis van soo groot eene liefde, en eenen pant van de
toekomende glorie soude agterlaten; soo heb ik Myn Selven, aen u gelaten. Ik heb
Myn Selven geheel voor den mensch besteed. In myn geboorte ende ommegang op
aerde, was ik gelijk hun Mede-gesel, en tot hun Spyse self: in myn doot, ben geweest
hun Rantzoen; en nu in den Hemel, geve my tot hun Loon. Kost ik wel een meerder
en hooger Gifte doen? Wat dog kost ik meer doen, dat in niet gedaen en heb?
DEN MENSCH, Inder waerheyt, gy syt goet en sagtmoedig, en vol van
barmhertigheyt ô Heere. Hoe wonderbaer is uwen Naem op de gansche aerde! Maer
wat is dog den mensch, dat gy op hem peyst: of den soone des menschs, dat gy hem
aldus besoekt, en groot maekt? Is alle mensch, die leeft; meer als stof en assche en
anders als ydelheyt? En gewaerdigt gy u, op
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desen, uwe oogen te slaen; tot hem te komen; en by hem te blyven woonen? Wat sal
ik den Heere wederom geven voor al 't gene dat hy my gedaen heeft? Gy stort uwe
goetheyt overvloedig uyt over alle uwe Schepselen; het behoort u al toe: en gy syt
magtig boven al dat 'er is. Ik ben arm en gebrekkelijk: en gy hebt ook myn goet,
geensins van noode. Alwaer 't dat ik u gave al dat ik heb: ja alwaer 't dat ik my selven
geheel aen u gave; wat is dit al, ten aensien van uwe weldaden?
CHRISTUS. Draegt aen God een Sacrificie van lof op, en betaelt aen den
Allerhoogsten uwe beloften. Het opdraegen en de nuttiging van Myn Lighaem en
van Myn Bloet, is een seer aengenaem Sacrificie aen den eeuwigen Vader, en my
ook behaeglijk. Doet dit dan dikwils tot Myne gedagtenis: dog met eerbiedigheyt.
Want daer toe heb ik gewilt dat dese Heylige Mysterien in myn Kerk soude wesen;
op dat gy met een altyd-duerende erkentenis soude voor oogen hebben, dat groot
Weldaed van uwe Verlossinge, ende myne overgroote Liefde. Ik weet wel, dat gy
dit my, niet en kan vergelden: maer kond gy my niet geven een dankbaer herte; en
samen houden de Gedagtenisse van soo grooten Weldaed? Voorseker kond gy dat
doen: en niet bequamer, als, met dikwils en Godtvrugtig te komen tot Myn H. Tafel.
Is 't dat gy dit veronagtsaemt: siet toe dat gy ook niet gerekent wort, met die
ondankbaere en onwaerdige, van het Evangelie; en dat gy niet buyten gesloten wort,
van Myn Avontmael.
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DEN MENSCH. Hoe groot is den overvloet van uwe soetigheyt, ô Heere, de welke gy
opentlijk betoont hebt aen de gene die u vreesen! die om uwe minnelijkheyt te
betoonen die gy hebt tot uwe kinderen, de hongerige versaet met een Allersoetste
Brood, uyt den Hemel ons geschonke. Hoe soet syn uwe uytspraken aen myn mond,
met welke gy my soo minnelijk tot u nodigt! maer eylaes, wie ben ik, ô grooten
Koning boven alle Koningen, om aen uwe Tafel alle de dagen myns levens te mogen
eten van Uwe Spyse?

§. 2. Hoe groot het geluk van den Mensch is, en sonderling van den Priester,
ten aensien van dit H. Mysterie.
CHRISTUS. Dit is het, dat ik u met een meerdere aendagtigheyt wil doen overdenken:
op dat gy misschien, als gy niet wel mogte overleggen het weldaet, dat ik aen myne
Geloovige betoont heb; niet lauw wort, nog uwe Ziele een walge kryge van die Spyse,
al of sy seer ligt waer: en dat ik dan ook niet beginne, u te spuwen uyt mynen mont.
Hoe gelukkig syt gy, ô myne Christenen, is 't dat gy uw geluk wel kent: te weten,
dat gy gestelt syt op eene soo vette weyde: en dat het u vergund is, soo grooten
Weldaed ende heerlijke Maeltyd, te mogen by woonen! Maer voor al, syt gy, die
Priester syt, gelukkig; wien ik met een besondere voor-rang, uyt het volk, voor my
verkooren heb, om te staen als
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mynen Vriend in myne tegenwoordigheyt, en als mynen voornaemsten Raetsman
eerst te eten aen myn Tafel, en van dese daer naer, de Spyse te dienen aen myn
Geloovige. U is gegeven het gene dat de Engelen niet gegeven is; en waer hebt gy
dit verdient? u is eene magt gegeven, de welke de Engelen niet en hebben: te weten,
van door eene gansch wonderbaere, aenbiddelijke, en regt Goddelijke bedieninge
den Heer van Majesteyt met uw geweyde mond (God self sig voegende na de stemme
des Priesters) te doen verschynen, als uyt syn Throon van glorie tot op den Autaer;
ook daer den Heere aen te raken, ende soo aen de gelovige uyt te deelen. De Hemelen
staen 'er over verbaest: en de Engelen aenbidden, dit H. Mysterie als met een
verslagentheyt; wanneer sy beneden haer sien, den welken sy, om hoog, geduerig
aenbidden. En soude een mensch of Priester hier toe durve naderen met een koud,
onsuyver en verstrooyd gemoed; of ook nog smaek konne hebben in het draf der
Varkens, vergeleeken by Dit Brood der Engelen.
DEN MENSCH. De waerdigheyt van den mensch is in der waerheyt groot, maer die
van den Priester is nog meerder. Dog sy hebben buyten twyfel ook beyde een groote
pligt, van naer den eysch van dese hooge waerdigheyt te moete leven. Maer eylaes
ik sie soo vele overtreders, ô Heere, dat ik daer van beswyke: en hoe veel en blyf ik
self niet te kort! uwe oogen sien myn onvolmaektheyt aen: ik bevinde ook een ander
wet in myne ledematen, die stryt tegen de wet van mynen geest, en my gevangen
neemt
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in de wet der sonde, soo dat ik het goet niet en doe, dat ik wil maer het quaet doe,
dat ik niet en wil

§. 3. Hoe versterkende, en hoe nodig dit H. Sacrament is, tot het leven onser
Ziele
CHRISTUS. Siet ik draeg u myne gratie en hulpe op, om in desen stryt te ondersteunen;
immers ik geve u, in dit Sacrament myn eygen selven, die de Fonteyne ben en den
oorsprong van alle gratie. Ik weet wel, dat gy sonder my niet en kont doen; maer ik
ben het levende Brood, dat van den Hemel gedaelt is: een Brood, seg ik, 't welk het
menschelijk herte versterkt. Waer 't dat gy Dit dikwils en eerbiedelijk ontfingt; gy
soud haest de veranderinge van de kragt des Allerhoogsten in u gewaer worden.
Want uwe Ziele soud alsdan gelijk met lieffelijk smeer en vettigheyt vervult worden;
gy soud sterk en magtig worden om werken van deugden te doen; en met de kragt
van die Spyse, door de Woestyne van dese weerelt geraken, tot aen den Berg Gods.
Wat vyant moet iemant vreesen, die my voor syne hulpe heeft, en by sig,
tegenwoordig? Dese sal vryelijk met den Apostel seggen: Als Godt voor ons is, wie
kand 'er tegen ons? en: Ik kan het al, in die my versterkt. Ofte met dien Man naer
myn herte: Al waer 't dat ik wandelde in het midden van de schaduwe des doods, en
sal ik geen quaet vreesen: want gy met my syt.
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DEN MENSCH. U sy eeuwigen lof en glorie, ô Heere, om dat gy voor ons eene Tafel
bereyt gemaekt hebt, tegen de gene die ons quellen. Och of ik voortaen door die
Tafel, kragt en sterkte kreeg om tegen myne vyanden te stryden. Dog waerom heb
ik dit als nog soo luttel gedaen? waerom beswykt myne kragt van ellende: en waerom
syn myne beenderen onstelt? waerom heb ik soo ligt geweken voor de bekoringen
en aen den tegenspoet! Is 't niet geweest, om dat ik een afkerigheyt had, van Uwe
Tafel; en vergeten heb, als myn broot te eten, en aldus uyt gebrek, myne kragten
vergaen syn? of is 't ook geweest, om dat ik met een vermetentheyt, te onwaerdig,
en met te kleyne eerbiedigheyt, daer ben toe gegaen?
CHRISTUS. Gy hebt den nagel op het hooft geslagen, ô mensch. Want gelijk het
leven van het lighaem moet ondersteunt worden door de spyse, de welke geduerig
herstelt het gene dat de natuerlijke hitte weg-neemt: soo moeten ook de kragten van
de Ziele, door spyse dikwils herstelt worden; op dat dese door den brant van de
begeerlijkheyt niet gansch te niet en gaen. Wilt gy nu weten, welk die Spyse van de
Ziele is: siet, Myn Vleesch is waeragtelijk Spyse, en Myn Bloet waeragtelijk Drank:
Dit is, het Brood, het welk van den Hemel afgedaelt is. En by aldien de Geloovige,
en voornamentlijk de Priesters Dit dikwilder, en waerdiger ontfingen; sy souden van
die Tafel komen gelijk Leeuwen, die vuur spouwen; en aen de vyanden, en aen den
Duyvel self schroomelijk syn. Gelijk
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den H. Chrysostomus spreekt Hom. 61. ad Popul. ant.
Voorseker ook dat 'er geenen kragtiger hulpmiddel is tegen de vierige schigten
van den boosen; en tegen de bekoringen, besonderlijk van het vleesch, tegen welke
gy dagelijx moet vegten, en soo selden volkomentlijk de overwinning verkrygt.
Want de begeerelijkheden van het vleesch sullen ligtelijk uytgeblust worden, door
het water, dat met vreugt geput wort uyt de Fonteyne van den Saligmaker: ik segge
uyt de myne, de welke ik in dit Sacrament voor ieder een geopent heb; en door dien
wyn, die de Maegden doet bloeyen, en hier geschonken werd. Want ik alleen, versade
de ydele en de hongerige Ziele met goederen en vreugde, die noyt en sullen vergaen.
Ik geve dese Een Brood, dat alle wellustigheyt in sig heeft. Wat goet en moet dien
niet verwagten: by welken, ik, die den oorsprong en de Fonteyne ben van alle goet,
gewaerdige te komen? Komt dan myne getrouwe vrienden: eet van Myn Brood:
drinkt Den Wyn, die ik u bereyt gemaekt heb: en versaet u met den selven.

§. 4. Hoe dat men behoorde, dikwils te gaen tot de H. Communie.
DEN MENSCH. Dese uwe woorden, soo ik bemerke, Heere, komen veele vreemd
voor, en ieder een vat die niet. Want behalven die, de welke in duysternissen
wandelen, en het Woort des waerheyts niet en gelooven, seg-
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gende: Hoe kan desen, ons syn Vleesch te eten geven. Soo sien wy ook vele andere
die sig te gemakkelijk late wys-maeken en voorstaen, als of men niet behoorde,
dikwils tot de H. Communie te gaen.
CHRISTUS. Ik weet, hoe vaerdig, dat de menschelijke sinnen sy tot het quaet, en
hoe de minste redenen en beuselingen genoeg syn om hun te beletten, en af te trekken
van mynen Dienst; daer sy andersints alle gelegentheden soo vlytig op soeken, om
de weerelt, het vleesch, en de wellusten te dienen. Eylaci hoe ligtelijk gelooven sy
den Duyvel, die hun de weereltsche wellusten voorstelt; die hun nodigt om den
verboden Appel te eten, en valschelijk belooft, dat sy sullen wesen, als Goden! En
my, my, seg ik, die self den Weg ben, de Waerheyt, en het Leven; weygert men te
gelooven en te gehoorsamen, die Myn Vleesch voordraeg tot Spyse en soo minnelijk
daer toe nodige en vermane: ja self, daer ik beloof, haer onsterfelijk te maken, en als
deelagtig van Gods natuere!
Maer let, hoe het bedrog van Pharao, hier ook plaets in heeft. Hy, myn eere
benydende, wilde myn volk niet late gaen, om my in de Woestyne Sacrificie op te
dragen; maer hield het selve binnen Egypten, besig met aerdewerk, en steen-bakken:
op dat sy geen tyd soude hebben om my te dienen. Nu wat syn de weereldse dingen,
als Goud, Silver, schatten, eere, en sorvuldigheden van dit leven, anders als
aerde-werk? en nogtans hoe wakker ende onvermoeyelijk syn de menschen niet tot
desen ar-
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beyt, daer sy niet van hebben als Brood van druk en smerte; en daer sy met minder
moeyte kosten eeten, Dit Brood dat alle vermaekelijkheyt en soetigheyt van smaek,
in sig heeft!
Dus gingen niet te werk de Christen Geloovige in d' eerste tyden. Dese wandelde
in d' eenvoudigheyt des gemoeds: sy waren vol van liefde en yver, volhardende in
het Gebed ende in de Communie en breekinge van Dit Brood. Ende also, te weten
door het dagelijks gebruyk van dese Hemelsche Spyse, soo is myn eerst op komende
Kerk soo verre aengewasschen, ende heeft soo veel toe-genomen: dat de Geloovige
om de groote begeerte en verlange daer na, ook by na alles, quamen kleyn te agten;
nog sig daer van lieten aftrekken door eenige soete aenlokselen, pyniginge, of andere
dreygementen.
Overlegt, ô Christen mensch, en gy besonderlijk, die Geestelijk syt, dese eerste
staet van de opkomende Kerke, als de Geloovige allegader, een herte en eene Ziele
hadden: verwondert hunne yver en hun liefde. Ja hoe sy de aerdsche saken meer
versaekten; hoe sy ook meerder yver hadden om my te dienen en te eeren. Waer is
nu dien yver? die Verslondentheyt van den geest, den Vrede, en de Vreugt in den H.
Geest? eylaces, hoe is het gout verduystert, en de beste coleur verandert!
Kinderen der menschen hoe lang sult gy swaer van herte syn; wat bemint gy de
ydelheyt, en soekt de leugen: waerom verlaet gy het hout des levens? waerom verlaet
gy de Fonteyne der levende Wateren, en soekt gy on-digte putten, die geen water
konnen houden? Dat gy
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de gave Gods wist, en wie dat het is, die u nood en syn selven opdraegt, om uw Spyse
te wesen: gy soud met eene groote vlytigheyt komen geloopen, en ten soude niet van
noode wesen, dat men u tot dat groot Avontmael, tot dese Bruyloft soude moeten
pramen. Dog dit is nu verborgen voor de wyse en voor de voorsigtige van dese
weerelt; die geen smaek en hebben in die dingen, de welke Godt raken. Maer een
kleyn getal, die arm van geest syn; hebben hier kennisse van: de welke meer vermaek
vinden in eens tot Dese Maeltyt te komen, als in alle genoegten vande geheele weerelt.
DEN MENSCH. Ik worde beschaemt, Heere, en ik stae verslagen, als ik dit hoore
en begrype. Als ik lette op de manieren van de eerste Christene en op de onse; wat
een verschil en vinde ik niet! maer en veragt ons niet, ô Heere, onsen Saligmaker;
maekt ons soo, gelijk gy ons geern soud hebben. Wekt ons op, die soo loom en traeg
syn: verligt ons, die blint syn: regt ons op, die kreupel syn: praemt ons, binnen te
komen, op dat uwe Tafel vervult worde. Leert my uwen wille volbrengen, want ik
uwen Dienaer ben; op dat ik goedwillig offerande aen u op drage, ende uwen Naem
belyde: dat gelijk een hert snakt na de Fonteyne der wateren; also myn Ziele dorste
tot u; ende dat die, Heere, beswyke uyt begeerte en verlangen naer u. Want waerom
soude ik niet self komen toeloopen, om te putten, uyt de fonteyne van mynen
Saligmaker? waerom soud ik niet graeg op gaen tot den Autaer Gods: tot God, die
myne jeugd verheugt?
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§. 5. Verkeerde ontschuldiginge, om niet dikwils te komen tot de H.
Communie.
CHRISTUS. Doorbreekt dan kloekmoedelijk met het swaert van eenen iever en liefde
alle beletselen, door welke gy siet, dat de andere wederhouden worden Dog stelt
voor eerst palen aen de weerelsche saken en sorgvuldigheden; de welke gelijk doornen
syn, die het menschelijk herte verscheuren, en wagt u ook van, met vele dingen u,
te bemoeyen. Want waer tot dient het, dat gy uw herte met soo vele saken verstroyt,
terwylen men veel gelukkiger leeft, als het herte min bekommert is? wat onstelt gy
u, in vele dingen: en veronagtsaemt alleen het welk u, boven al nootsakelijk is, en
my seer aengenaem; te weten, de sorge voor uwe Saligheyt? en is de Ziele immers
niet meer, als het lighaem? en wat sal het u baten, dat gy het al wint; als gy uwe Ziele
verliest? Ook is het my gansch on-aengenaem en verdrietig, die tael en uytvlugt te
moete hooren: Ik heb een pagt-hof gekogt, en jokken Ossen; eene huys-vrouwe
getrouwt: en daer om kan ik niet komen. En heb ik immers dese en diergelijke
verontschuldingen voor desen niet straffelijk en in het openbaer afgewesen: oordeelt
self, of het redelijk is, dat gy my stelt agter soo geringe dingen.
DEN MENSCH. Ik belyde, ô Heere, dat het een schande is om soo slegte en
vergankelijke dingen, u, en uwe Tafel te verlaten; de wel-
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ke gy met sulk eene liefde, soo rykelijk, kostelijk en heerlijk hebt opgeregt, niet voor
u selven, voor de Engelen, maer voor ons, menschen. Dog gy egter, ô Heere, gy weet
het; hoe moeyelijk het is, dat men syn sinnen by een heeft en syn geest wel gestelt;
om met behooren, te naderen tot soo verheven Mysterien: voor een mensch, seg ik,
die steekt in soo veel gewoel van eyge, en gemeyne saken; tusschen soo vele
bekommeringe en noodsakelijkheden van dit leven!
CHRISTUS. Wel daerom moest gy u soo veel te meer haesten, om tot my te komen,
door wiens raet en voorsienigheyt alles bestiert wort. Want hoe de saken moeyelijker
syn, en meerder voorsigtigheyt van node hebben; hoe gy meer uwen toe-vlugt moet
nemen tot het Tabernakel, en den Heere te rade gaen. Daer hebt gy die Fonteyne van
Wysheyt, dien Engel van den oppersten raet. Is 't dat gy dan wysheyt van noode hebt;
vraegt-se van my; en sy sal u gegeven worden. O dat gy eens wist: hoe vele dat 'er
syn, die spinne-koppe webben weven en verloren arbeyt doen! hoe vele dat 'er een
ongelukkigen uytval hebben, om dat sy den Heere niet te rade gaen! 't is u te vergeefs
's morgens op te staen voor dat het ligt is; naer uw werk, en besigheden te gaen: ten
sy dat ik, die de Sonne van regtvaerdegheyt ben, u eerst verligt hebbe, om uwe dingen
te doen.
DEN MENSCH. Onse gedagten, ô Heere, syn in der waerheyt vol vreese; en alle
onse voorsienigheden onseker. Gy sult dan voortaen
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myn ligt, en mynen Leytsman wesen, en uwe geboden myne raeds-lieden: daerom
sal ik dikwils met Moyses myn toevlugt tot het Tabernakel nemen, om den Heere te
rade te gaen.

§. 6. Of men de H. Communie moet agterlaten, om het gepraet der menschen.
CHRISTUS. Daer syn 'er ook vele, die uyt vreese om de oordeelen der menschen,
selden aen Myne Tafel komen. Maer waerom, luystert gy meer naer de menschen
als naer my; die weet, dat men de oppersten Regter, den welken de magt heeft van
in de Helle te werpen, alleen moeten vreesen: gy, seg ik, die my soekt te behagen:
waerom laet gy u meer gelegen, en hangt meerder af van het gepraet van 't volk als
van my? en is alle mensch niet leugenagtig? en ben ik de Waerheyt self niet? Tragt
my dan voor al te gehoorsamen en te believen: nog voegt u naer den swier van dese
boose weerelt. Want is 't dat gy de menschen soekt te behagen; gy en sult mynen
Dienaer, niet konnen wesen.
Dog indien gy, opsprake en vervolginge lyt, als gy Godvrugtelijk leeft; gy hebt
meer reden van blyde, als van droef te syn: om dat gy waerdig gevonden wort, voor
my veragt te worden; want daer in, is de Christenheyt regt gelegen. Ondertusschen
neemt uwen troost in de getuygenis van uwe goede Conscientie. Den dag sal eens
komen, dat ik als den oppersten Regter van alle menschen,
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den gront van de herten naektelijk sal betoonen, en de onregtvaerdige gedagten
opentlijk sal bestraffen. Dan sult gy sien de schrikkelijke onsteltenisse, daer die ander
mede sullen bevangen worden: en gy sult in tegendeel, alsdan staen met groote
stantvastigheyt; indien gy nu gestaen hebt in eene groote verduldigheyt: want ik sal
aen den overwinnaer, een verborgen Manna, en eenen nieuwen naem geven.
DEN MENSCH. Maekt ô Heere, dat ik niet 't minste agte, van den Mensch of in
dese menschelijke dage, geoordeelt te worde. Want dien grooten dag sal het al
veropenbaren. Maekt, dat ik u alleen mag behagen, en vreese te mishagen.

§. 7. Hoe dat men onder schijn van eene meerdere eerbiedigheyt ende uyt
vreese van eene te grooten gemeensaemheyt, niet moet agterlaten; Het dikwils
Communiceren.
DEN MENSCH. Maer sal het u, ô Heere, wel behagen dat ik soo dikwils tot u kome:
daer ik ook kennis heb van myn onwaerdigheyt, van de grootheyt van uwe Majesteyt,
en van de eerbiedigheyt, de welke men aen soo verheven Mysterien, schuldig is?
Moet ik niet vreesen, dat dese gemeynsaemheyt een kleynagtinge baere: want soo
spreken 'er veele? En self, ik sal mogelijk, 't geen ik niet als maer selden, doe; dat
als dan, met een meerdere heyligheyt, eerbiedigheyt, smaek en vrugte komen te doen.
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CHRISTUS. Ik bid u, ô mynen Geloovige (al is 't dat gy hier in niet geloovig genoeg
en syt): dat gy voortaen het quaet niet goet en noemt; en dat gy uwe ledigheyt en
uwe flaeuwigheyt niet meer een mantel aen doet van deugt. En bedriegt u selven niet
vorder: want het is moeyelijk myne oogen te bedriegen, die klaerder syn als de Sonne.
Komt dog, dat selden gaen en geduerig uytstellen van de H. Communie, u soo veel
beter te maken, om waerdiger te komen tot myne Tafel? Siet, ik, die kennis hebbe
van alle verholentheden des herte; weet, wat 'er in den mensch is. Hoe bereyd dan
gy tot my komt naer soo langen uytstel: dat weet ik, uyt uw conscientie, die ik tot in
het binnenste, doorsie. Want die vermetene Godvrugtigheyt, eene regte Goddeloosheyt
is, en die valsche eerbiedigheyt, een oneerbiedigheyt, die my onteert. De ledigheyt
geeft haer uyt, voor Godtvrugtigheyt: en de flaeuwigheyt komt onder den dekmantel
van een iever en Godsdienstigheyt. Dog de boosheyt heeft tegen haer eygen selven
gelogen. Soude den sieken dan soo veel nader worden tot syn gesontheyt; als hy
voorder vlugt, van den Genees-meester? Soud iemant sig soo veel te beter konnen
warmen; als hy verder, van het vier is? Ik ben den Genees-meester, die uwe
krankheden gedragen heb: ik ben het vier komen op de aerde werpen: en wat wil ik
anders, als dat het brande, en uwe herten ontsteke?
Maer ik sal u nog klaerder spreeken, ô Mensch, op dat gy tot kennisse soud komen,
hoe seer gy in dit stuk met vele dwaelt. Het Sa-
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crament van Myn Lighaem en Bloed brengt gratie mede; en sy, die het ontfangt, van
syn kant een verhindering of beletsel maekt. Dat moet gy immers belyden. Ontfangt
gy dan, hoe gy dikwilder tot dese Tafel gaet, niet soo veel te meer gratie? En daer
de gratie vermeerdert, groeyt ook het Geloove, de Hoop, de Liefde, de devotie, de
eerbiedigheyt, de reynigheyt, en de andere deugden, die het verstant verligten, goede
bewegingen ontsteken, en het herte suyveren. En is dit niet het cieraet en Bruylofs
kleet, dat ik voornamentlijk van u versoeke, om waerdiglijk tot Myne Tafel te komen?
Gy siet dan, hoe dat de eene Communie iemant bereyt maekt tot de andere: en
over sulx dat die, tegens de volgende Communie best bereyt sal komen, den welke
van dage, de uytwerkselen en de vrugt van het H. Sacrament sal mede gedragen
hebben. Ende daer is ook geen reden, dat gy behoeft te vreesen voor klynagtinge
daer uyt. 'T is wel waer, dat onder de mensche uyt gemeynsaemen handel ligtelijk
een kleyn-agtinge voortkomt: ter oorsake dat men met veel samen te handelen,
kennisse krygt van elkanders gebreeken, onvolmaektheden en fouten: dog dit heeft
geen plaets in my; en daerom hoe gy meer en gemeynsamer tot my komt; hoe gy
meerder en grooter volmaektheden in my sult gewaer worden, ende also my ook
meerder eerbiedigheyt ende agtinge sult bewysen. Dit is, van sig selven te klaer, om
verder te betoonen: schoon den Vader der leugentale het contrarie aen-raed ende
in-boesemt aen te vele, die luttel besorgt synde voor myne eere
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en voor de Saligheyt van hun Ziele, leven naer de lusten van hun herte. Daerom gelijk
sy ook weten, dat iemant, die dikwils te Communie gaet; nauwer moet op sig selven
letten, ende leven in een geduerige en Zalige vreese Gods: soo willen sy, die dog een
afkeer hebben van goede tugt, en sulke manier van leven; liever na laeten, dikwils
te communiceren, als hunne quade gewoonten verbeteren: om also, hunne quade
driften, te vryer op te volgen; liever agter latende, te Communiceren, seg ik, als hunne
quade gewoonten, op dat sy gelijk sonder eenigen toom souden mogen leven, en
hunne quade driften met een meerdere vryheyt souden mogen volgen. Want sy laten
hun voorstaen, als of het een soorte van vryheyt is, dat sy van de H. Communie
blyven: niet tegenstaende, Dat my te dienen, in der daet regneren is. En als het gebeurt,
dat sy Communiceren, 't sy om het voorvallen van eenigen Hoogtyt, of om dat sy
daer toe verbonden syn: soo blyven sy soo lang Gods-dienstig, tot dat sy dese
Communie, en 't geene sy schuldig waren, volbragt hebben: dog, dat te beklagen is,
hoe haestelijk keeren sy niet wederom tot hunne oude driften; gelijk een hond naer
het gene dat hy uyt gebraekt heeft, en gelijk een verken naer syn modder.
Luystert toe, ô Hemelen, en hoort gy, ô aerde, naer het gene dat ik u gae seggen:
want ik roepe u tot getuygen van myne klagten, als de menschen, die ik het verstant
gegeven heb, naer my niet willen luysteren. Ik heb Kinde-
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ren op gebragt en verheven, maer sy hebben my veragt. Den Osse heeft synen Meester
gekent; en den Ezel de Kribbe van synen Heere; maer Israel en heeft my niet gekent;
en myn Volk en heeft het niet begrepen. Hoe qualijk vergelden het de menschen, die
ik geschapen heb, en af-gekogt, om my te dienen! aen welke ik soo vele aerdsche
goederen gegeven heb tot onderhout van hun lighaem; en Myn Eygen Vleesch en
Bloed tot voetsel van hun Ziele! Sy syn inder daer gelijk geworden aen de onredelijke
dieren, of self plomper, als dese: want sy kennen hunnen weldoender niet. Daer de
beesten hoe bot die ook syn, evenwel hunne Meester kennen, en dese onderdanig
syn: sy dienen-se voor een weynig hoy en stroy, dat sy van hun krygen. En die eylaces,
de welke dagelijks mogen myne Tafel en myne Hemelsche maeltyt genieten; blyven
my ondankbaer, en sy kennen hunnen Weldoender niet.

§. 8, 9. Van d' eerbiedige vreese, om te komen tot de H. Communie.
CHRISTUS. Als ik u vermane, dat gy dikwils tot myne Tafel soud komen, en wil ik
niet, dat gy de eerbiedigheyt agterlaet, met welke gy daer toe moet gaen. De liefde
en de vlytigheyt van Zacheus heeft my ten uytersten aengenaem geweest; maer de
vreese en de eerbiedigheyt in den Hooft-man over hondert, heeft my niet min behaegt.
Den eenen heeft
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my met blytschap aenvaert in syn Huys; en den anderen, indagtig synde syne eygen
krankheyt, durfde my onder syn dak niet ontfangen. Dog het beste is, dese twee
bewegingen samen te voegen: en met dese gelijk met twee voeten, te weten de VREESE
en de LIEFDE, tot Myne Tafel te komen.
Het geloof sal in u, de vreese verwecken, want is 't dat gy met een vast Geloove
gelooft; dat ik, die uwen Heere en uwen Godt ben, die Hemel en aerde met myne
Majesteyt vervulle: den welken de Engelen al bevende aenbidden; waeragtelijken
met de daet in dit H. Sacrament tegenwoordig ben; hoe sult gy niet bevende daer toe
gaen? Al het gene dat hier in misdaen wort komt sekerlijk by gebrek van Geloove.
Want hoe sal iemand, die onsuyver is en besmet met sonden durve komen: die gelooft,
dat ik, die den oorspronk ben van alle reynigheyt, en de vreker van alle onreynigheyt,
daer wesentlijk tegenwoordig ben.
Siet eens, hoe seer dat myn uytverkoren Paulus; die kennis hadde van myne
verholentheden, en den verkondiger was van mynen wille; dit tragt in te drukken.
Dat den mensch, segt hy, syn selven beproeve, en soo van Dat Brood eete, en van
Dien Kelk drinke: want die onwaerdelijk eet en drinkt, die eet en drinkt syn selven
een Oordeel; niet onderscheydende het Lighaem des Heeren? Wat kander klaerder
wesen?
DEN MENSCH. Den blixem van die woorden verschrikt my, en wie soude dese
sonder schroom
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konnen lesen, of peysen? Wie soud 'er tot uwe Sacramenten durven komen? de
Hemelen self en syn niet suyver voor uwe oogen: hoe veel te min den mensch, die
niet en is, als eene verrottinge en eenen worm? Ik sal dan liever met eenen anderen
Apostel seggen: Gaet van my weg Heere, want ik een sondig mensch ben; op dat ik
misschien niet pligtig en worde van Uw lighaem en van uw Bloed; is 't dat ik te
vermeeten, daer toe gae.
CHRISTUS. Mynen Apostel gebruykt dese scherpe en schrikkelijke woorden, de
welke nogtans waeragtig syn; om ieder een te waerschouwen, op dat Dit Brood des
Levens voor niemant, uyt syn eyge schuld, een venyn worde des doots. Ondertusschen
hoe weynig sy 'er, die dese schrikkelijke woorden van den Apostel overwegen, gelijk
het betaemt? een betoog hier van is het groot getal van menschen, de welke te
ligtvaerdelijk en te vermeetenlijk gaen, tot dese aenbiddelijke Mysterien. Hoe vele
komend 'er niet al te ligtvaerdelijk, en qualijk bereyt: als of sy geen onderscheyt
maekte tusschen Dese soo Heerlijke Spyse, en anderen gemeyne: ende als of sy, niets
ligter stelde, als My te ontfangen; ende als of sy qualijk gedagte hadde van myne
tegenwoordigheyt.
DEN MENSCH. Gy syt regtvaerdig, ô Heere, en alle uwe wegen syn de waerheyt
selve. 'T is te vergeefs, dat ik met u wil redencavelen, mits niet een mensch op aerde
u kan beantwoorden, of seggen mag: Waerom doet gy dit soo? uwen wille alleen is
een seer regtvaerdigen regel van het gene dat men doen
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moet. Nogtans ik sal, mynen Heere aenspreken, al ben ik maer stof en asschen. Gy
vermaent ons Heere, dat wy dikwils uwe Sacramenten souden ontfangen: dog van
de andere kant, wie soude gy niet komen af te schrikken, door soo verscheyde
voorbeelden van uwe gedaene strengheyt? Heb ik geen reden van vreese; dat ik met
eenen Oza en de Bethsamiten mogte gestraft worden, op het aensien ende aenraken
van den Arke. Uwer Aller-Heyligste Lighaem? dat ik, geen Bruyloft-kleed aen
hebbende, gestooten worde uyt Uwe Maeltyd? want daer is genen mensch die leeft,
en niet sondigt. Wy bedryven allegader vele fouten: en wie souder tot u durven
komen? ik heb wel de begeerte: maer indien gy op alle onse ongeregtigheden agt
wilt nemen, ô Heere! wie sald 'er bestaen? Heere, voor u is al myne begeerte, en myn
gesugt en is voor u niet verborgen.
CHRISTUS. Myne woorden moeten u niet kleynmoedig, maer ootmoedig maken:
een vermorselden geest is my een seer aengename Sacrificie. Is 't dat gy desen eerst
hebt; soo moogt gy sonder schroom, het Sacrificie van Myn Vleesch en van Myn
Bloed op dragen: want ik en sal geen vermorselt en verootmoedigt hert versmaden.
Ja met sondaeren te eeten, ende ommegang te hebben, is myn vermaek geweest: want
die wel te passe syn, hebben de Genees-meester niet van node, maer die qualijk te
passe syn. Om dan waerdiglijk tot myne Tafel te komen: soo suyvert eerst uwe
Conscientie door eene regtsinnige Biegte, en
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door een opregt berouw van alle de doodelijke sonden, en van alle genegentheden
tot de selve. Dog om nog waerdiger te komen, en my aengenamer te syn, en om nog
een meerdere gratie te ontfangen: soo tragt ook en weest ten uytersten besorgt, om
alle dagelijksche sonden, alle quaden genegentheden van u gemoet, en al dat gy weet
dat aen myne oogen mishaegt; af te leggen; want sekerlijk, hoe gy suyverder tot my
sult komen; hoe gy meerdere gratien sult ontfangen.
Let, op het gene dat ik in het leste Avontmael gedaen heb, Dit H. Sacrament
instellende: Want eer ik myne Discipelen tot dese Heylige Maeltyd liet komen, soo
heb ik hun voeten gewasschen: op dat ik door dese, soo Mysterieuse Ceremonie
soude aenwysen ende leeren; dat de suyverheyt des herte nootsakelijk is voor de
gene die waerdiglijk willen tot myne Sacramenten komen. Want die gewasschen is,
of suyver van sware sonden; heeft niet van noode, als dat hy syne voeten wassche:
dat is, dat hy de genegentheden van syn gemoet suyver heeft. Want gelijk iemant,
die op aerde wandelt, hoe wel dat hy toesiet; even wel sig soo nauw niet kan
gadeslaen, dat hy syne voeten niet vuyl en maekt van slijk of stof: soo is het ook
moeyelijk voor u, op dese aerde te leven; en niet somwylen, van het aerdsche besmet
te worden. Daerom is 't, dat de bewegingen van de Ziele, gelijk sy dikwils door het
gebruyk van tydelijke dingen besmet worden; ook dikwils moeten gewasschen
worden: dog
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meest van al; als gy wilt komen tot my, die de Fonteyne ben van alle suyverheyt.
Ondertusschen om de dagelijksche gebreken, als gy maer tot dese een
aenkleventheyt hebt; en dat gy die soekt te overwinnen; soo moet gy daerom niet
agter-blyven: want ik late dese somwylen toe, om de deugt te oeffenen; en de
ootmoedigheyt te behouden. Ik weet: hoe ik moet medoogende syn met uwe
krankheden; en het is my aengenamer, dat gy tot my uyt liefde komt, als dat gy soude
af-getrokken worde door de vreese: want myn wet, is meer een wet van liefde, als
van vreese.
DEN MENSCH. Gelooft moet gy wesen, ô Heere, die my volgens uwe
goedertierentheyt, soo minnelijk en genadelijk onderrigt. Ik sal dan voortaen soo
veel te blymoediger, en vlytiger tot u komen: als maer, (Het syn de woorden van
Gerson) soo veel in my is, door uwe genade, myne Ziele niet bewust is, van eenige
doodelijke sonde of eenig voornemen tot de selve. Ook wegens de dagelijkse sonden,
(om welke de H. Communie niet t' eenemael verboden word) soo syn 'er door uwe
gunste vele en de ligte middelen om die uyt te wissen Dat weet ik vast: Dat by Godt,
barmhertigheyt is, en overvloedige verlossinge.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

381

§. 10. Hoe men met een liefde van een begeerte en verlangen, behoort te
gaen tot de H. Communie.
CHRISTUS. Als gy nu den eersten voet gestelt hebt, van eerbiedige Vreese, de welke
is eene bereydinge gelijk van verre; gaet dan met den regten voet voort, te weten met
dien van de Liefde. Zyt voor al besorgt om eene regte en Godvrugtige meyninge te
hebben: op dat gy niet uyt enkele gewoonte of uyt eenig ander insigt, dat erger is;
maer uyt eene liefde tot my en tot uwe eygen Saligheyt, Dese Hemelsche Spyse,
ontfangt als met eenen honger en verlangen, daer na. Gelijk de Spyse, welke men
hongerig en graeg eet; ook gewoon is, lieflijker te smaken, en het lighaem meer te
voeden, als wel andere die men eet sonder lust: also ook vervulle ik met segeninge
de Zielen die hongerig en graeg syn; en laete ydel en ledig, die slappe herte sonder
trek ende met sekere walginge.
DEN MENSCH. Ellendige menschen, als wy syn, waarom en praemt ons, uwe liefde
niet? waer van is 't, dat onsen honger en onse naektheyt, ons niet aen wakkeren?
waerom vermanen ons, onse wonden en onse perykelen niet, om onsen toevlugt tot
u te nemen?
CHRISTUS. Smaekt, en siet, hoe soet dat ik ben, hoe magtig, hoe goet, hoe milde,
en hoe barmhertig. Let ook wel toe, dat gy ellendig syt, en jammerlijk, arm, en naekt.
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De oogen van alle Schepselen hopen op my, en ik geve hun hunne Spyse op haer
tyt. Maer daer sy 'er weynig, die besorgt syn, om dit wel te overdenken: en daer door
is't dat Myne Spyse, haer Ziele komt te verveelen ende tegen is: ook sy meerder
verlangende en begeerig syn naer het draf der Varkens en de potten der Egyptenaren;
daer sy nogtans kosten genieten de kostelijkheden, van Myn Tafel ende eeten Dat
Brood van myn Kinderen.
Maer weest gy soo niet, ô Mensch, als gy tot my sult komen om aen myne Tafel
te eeten: let wel toe, Wat u word voorgestelt, Hoedanig, ende Hoe kostelijk, Myne
Spyse sy.
De Kinderen van Israël, eertyds siende het manna dat uyt den Hemel quam, riepen
met verwondering MAN HU: dat is te seggen: Wat is dit dog? Hoe veel te meer, gy
Christen Mensch, die gevoed word niet met Manna dat d' Engelen bereyden, maer
met Myn Eygen Lighaem dat ontfangen is door toe doen van den H. Geest: hoe sult
gy de voortreffelijkheyt van Dese Spyse overdenkende, niet meer verwondert staen;
soo verre dat in die beschouwinge uw hert niet koud nog raeuw blyve, maer ontsteeke
worde tot vier?
Weet gy wel, hoe de Joden voor desen het Paes-lam moesten eten, het welk een
af-beeldsel van dit H. Sacrament was? Sy en mogten daer niet van eten dat rauw was
of in water gesoden, maer alleenelijk dat gebraden of gebakken was op het vier. Soo
moet gy ook Dese Spyse bereyt maken op het vier van liefde; op dat gy daer een
beter smaek en voetsel van hebt.
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Hier toe sal veel helpen het overdenke van myn leven en van myn lyden; in welk ik
soo eene brandende liefde betoont heb, dat vele wateren dese niet en hebben konnen
uytblusschen. Tot een sigtbaer blyk-stuk van soo groote liefden, heb ik dit H.
Sacrament ingestelt. Heeft het u tot nog toe te verdrietig geweest om my te beminnen:
dat het u ten minsten schaeme, my nu geen weder-liefde te bewysen. In dese en
diergelijke oeffeninge, en Godtvrugtige beweginge, sal de salvinge van den H. Geest,
u breeder en voorder leeren, en bestieren.
Het sal u ook niet eens moeyelijk dunken: indien gy eens overweegt met hoe vele
plegtigheden en Ceremonien, met hoe groote toe-stel de Sacrificien der Oude Wet
moesten opgedragen worden: dat gy alleen, een wynig tyd sonderling besteed in
Godvrugtige oeffeninge, voor dat gy komt tot dit H. Sacrament. Leest de Boeken
der Getallen en Leviticus &c. en redeneert als met een verwondering by u selven
aldus: Is 't dat dit al, plaets had en moest geschieden ten aensien van d' enkele
schaduwe en eene verbeeldinge: wat behoort men niet de doen, daer de Saeke self
is ende de Waeragtigheyt van dien.
Wat kander moeyelijker voor my en onverdragelijker wesen: als te sien; dat 'er
gemeynlijk niet en geschiet met minder oplettentheyt en sorge, als Mynen Dienst en
Sacrificie; 't welk nogtans de verhevenste en waerdigste sake is van de gansche
weerelt! Ieder een is haestig om naer syn huys te keeren; en het myne, blyft ledig
staen. Men vervoordert met neer-
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stigheyt syne saken, men brengt den tyt maer over met klappen: en men is luttel
besorgt voor syn Gast, of, om beter te seggen, voor den Konink der Koningen; die
van den Hemel komt, niet om van u gespyst te worden, maer om u self te spysen.
Soud gy self wel konnen lyden; dat eenen vrient, die u soude genoot hebben, u soo
soude onthalen, soo onbeleefdelijk soude handelen, en soo slegt soude laten henen
gaen?
Die Koninklijke Dogters (Esther 2.) moeten een jaer lank opgetoyt en verciert
worden, op dat sy, komende voor den Konink Assuerus, souden believen aen syne
oogen: en sal het eenen Geloovigen lastig vallen, een ure tytst of het vierde van een
ure te besteden: op dat hy behoorlijk toegerust en in ordre verschyne voor den Konink
der Koningen en aengenaem sy voor syne oogen?
DEN MENSCH. O verblintheyt, ô verhertheyt van het menschelijk herte! sal men
op soo eene onuytsprekelijke Geschenk niet anders letten, en geen andere eere
bewysen? sal men alle andere dingen, maer met al te groote sorge en naeuwkeurigheyt
doen: en sig soo haestelijk en onbedagtelijk bereyden tot de Tafel des Heeren? Gy
Siet, Heere, ik belyde u myne ongeregtigheyt tegen myn eygen selven: en alwaert
dat ik dit niet en dede, uwe oogen sien genoeg myn onvolmaektheyt. Ik hoor u
spreken: ik verstae het gene dat gy komt te seggen. Syn uwe woorden niet gansch
brandende en vol vier: en nogtans myn herte is soo kout en flaeuw.
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Myne Ziele is voor u gelijk eene aerde sonder water. Ik drage immers vier in mynen
schoot: waer by komt het, dat myn hert niet brant? de Fonteyne der levende wateren
is voor myn oogen; waer van is 't dat ik niet en snacke, gelijk eenen hert snakt naer
de wateren der Fonteyne?
CHRISTUS. O Geloovige Zielen, de welke ik met eene geduerige liefde bemint heb,
en met een soo grooten prys afgekogt; die ik tot nu toe met een soo kostelijke Spyse
gevoet heb, en voortaen, nog bereyt ben te voeden. O myne vrienden, die met my
aen Tafel syt, let op u selven: nog syt hier niet on-agtsaem, alwaer soo een gewigtige
hooge saek verhandelt word, die ook niet sonder gevaer is: te weten seg ik, daer soo
ongelijken lot van leven of doot, namentlijk, volgens elks innerlijke gesteltenisse en
verdienstigheden, voor ieder te beurt valt. Siet, hier hebt gy een Fonteyne ja een volle
Zee van gratien, waer uyt iemant soo veel te meer kan putten, hoe syn vat grooter is.
Verwyd dan uwe Ziele door een brandede begeerte van liefde, van Godvrugtigheyt
en van volmaektheyt: en ik, die alleen de begeerten des herte voldoen kan; sal u soo
op-vullen met de gaven van myne gratie; dat gy sult in my blyven, en ik in u. Als gy
my geheel hebt: wat kont gy nog vorder begeeren? het behoort my al toe, en alles is
met my.
DEN MENSCH. Blyft met my, ô Heere, en drukt u selven gelijke eenen segel in
myn herte, trokt my, en ik sal naer u loopen op den reuk van uwe Balsemen. Ontsteekt
in my dat vier,
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't welk gy syt komen op de aerde brengen. Och of ik u beminde, ô Heere, myn
steunsel, mynen toevlugt, en mynen Verlosser! Och of ik u soo omhelsde met de
vierigste liefde van alle uwe Engelen en uwe uytverkoorene; dat my niet en kost
af-scheyden van u: want gy syt myn lot en myn erfdeel, Godt in alle eeuwigheyt:
wien aen te hangen, goed is voor my. Want wat is 'er voor my in den Hemel, en wat
kan ik wensche buyten u op der aerde!

Tweede Capittel.
Litanien, Lofsangen en Gebeden, ter eeren het Aller-H. Sacrament:
dienstig voor die Communiceren, ofte Misse hooren.
Litanie.
Van het Aller-H. Sacrament; getrocken uyt de H. Schriftuer.
HEere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heere ontfermt u onser.

I.
GODT HEMELSCHEN VADER: die de weerelt
soo bemint hebt, dat gy uwen eenig gebooren
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Soon gegeven hebt; en Hem voor ons, hebt
doen het Vleesch aennemen, en het Kruys onderstaen.
ONTFERMT U ONSER: op dat wy uyt geheel
ons ingewant, en met inwendige bewegingen
van liefde Hem mogen herbergen: en ons
selven, geheel en al wat wy syn, aen u mogen
wederom geven; en niet leven voor ons
selven, maer voor u.
Eeuwigen Vader; die uyt eene liefde tot ons
uwen eygen Soon niet gespaert hebt, maer voor
ons allen gegeven hebt.
ONTFERMT U ONSER: op dat wy het werk
van eene soo groote liefde, met een dankbaer
gemoet mogen overleggen; en het selve in dit
Heylig Mysterie mogen gedagtig wesen.
Aller-Heyligsten Vader, die uwen eenigen Soone
in de weerelt gesonden hebt; niet om dat
hy de weerelt soude oordeelen; maer op dat de
weerelt door hem soude salig worden.
ONTFERMT U ONSER: Op dat Syn Lighaem
en Syn Bloed, ons niet en sy tot een oordeel
en verdoemenisse; maer tot het leven,
en de Saligheyt.
Allerwysten Vader; die door eenen wonderlijken
raed onse Saligheyt uyt-gewerkt hebt op de
aerde: en uwen Soon, den welken gy van alle
eeuwigheyt voortgebragt hebt; gelijk aen u,
in Wesen; in den tyt hebt willen laten geboren
worden van eene Maget; als ook in dit H. Sacrament,
op eene nieuwe en wonderlijke maniere,
tegenwoordig syn; om also tot het eynde
der eeuwen met ons te wesen.
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ONTFERMT U ONSER: Op dat wy nimmer
meer ondankbaer mogen bevonden worden,
aen de weldaden van soo eene onuytsprekelijke
liefde en gratie.
Allergoedsten Vader; wy welken wy JESUS
CHRISTUS hebben voor onsen Advocaet; die
een versoeninge is, voor onse sonden.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy door hem
mogen bekomen vergiffenisse van onse sonden.
Allermagtigsten Vader; die met een klaere
stemme, getuygenis gegeven hebt; dat JESUS
uwen wel beminden Soone was, in welken gy
uw wel-behagen had.
ONTFERMT U ONSER: En mits dat wy u door
onse eygen werken niet en konnen behagen:
siet op het aengesigt van uwen Gesalfden: op
dat wy door hem gratie vinden in uwe oogen.
Allermildsten Vader, die volgens de belofte
van uwen allerliefsten Soone; ons het sult geven,
indien wy iet in synen Naem sullen gevraegt hebben.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy noyt onwaerdig,
of tot ons oordeel, de Mysterien
van het Lighaem en van het Bloed van uwen
Soone ontfangen.
Vader der Weesen, op welken de oogen van
alle Schepselen hopen; en die hun de Spyse
geeft, 't synen bequamen tyt.
ONTFERMT U ONSER: En geeft ons heden
ons dagelijkx Brood: te weten dat Levende
Brood, het welk van den Hemel gedaelt is;
op dat het ons herte versterke en voede voor
alle eeuwigheyt.
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II.
GODT SOONE VERLOSSER DES WEERELTS: Die
uyt uwe oneyndelijke liefde het werk van onse
Verlossinge aenvaert hebt: en, het Vleesch aennemende
uyt den schoot van de Aller-suyverste
Maget MARIA; geworden syt gelijk eene Mensch,
ende in die gedaente ook verscheenen syt.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy de gedagtenis
van uwe ongemeete liefde, en van uwe
Allerheyligste Menschwordinge, in het binnenste
van ons herte mogen eeren, soo dikwils,
als gy door dit H. Sacrament in onse
Ziele, als geboren wort.
Aller-sagtmoedigsten Saligmaker; die voor ons
eene Maeltyt op-geregt hebt tegen die ons quellen.
ONTFERMT U ONSER: Op dat onse vyanden
tegen ons nimmermeer de overhant en hebben,
en wy geen quaet en vreesen; want gy
met ons syt, en in dit H. Sacrament soo
nauw met ons ver-eenigt.
Aller-minnelijksten JESU, die geseyt hebt:
Komt al tot my, die vermoeyt en belast syt;
en ik sal u ruste geven.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy ontlast
worden van het pack onser sonden; mits dese
als een swaeren last op ons beswaert syn, en
dat wy mogen verquikt worden door dit Hemels Voetsel.
Aller-barmhertigsten JESU; die, innerlijk met
barmhertigheyt, beweegt synde over de scharen,
die by u bleven en niet hadden te eten:
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die alle, door uwe wonderlijke magt, ten vollen
versaet hebt.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy niet beswyken
op den weg, by gebrek van het Hemels Voetsel.
Aller-goedertierenste JESU: die ons vermaent
en nodigt om U te ontfangen, seggende: Myn
Vleesch is waeragtelijk Spyse, en Myn Bloed
is waeragtelijk Drank. Ende: Ten sy dat gy
eet het Vleesch van den Soone des Mensche, en
syn Bloed drinkt; soo en sult gy het leven in u
niet hebben.
ONTFERMT U ONSER: En geeft ons, Dit
Broodt en Desen Drank waerdiglijk te ontfangen;
op dat wy geen honger of dorst wederom
mogen hebben; nog in der eeuwigheyt
komen te sterven.
JESU, wien Zacheus in syn huys met blytschap
aenvaert heeft; en wien de Hooftman van hondert,
uyt eerbiedigheyt, niet heeft durven laten
onder syn dack komen.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy dese twee
herts-togten, te weten van LIEFDE, en van
VREESE; altyt mogen samen voegen, als wy
u in ons huys ontfangen.
Aller-ootmoedigsten JESU, die u niet te goet
gehouden hebt; om te verkeeren en te eten met
bekende sondaren.
ONTFERMT U ONSER: Op dat gy ook u gewaerdigt,
by ons te komen herbergen, die
sondaren syn; en, onse Zielen te genesen,
de welke tot 'er doot siek syn.
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JESU grooten en wonderlijken Konink: die, om
te toonen de magt en de pragt van uw Rijk,
eene groote Maeltyt hebt op-geregt; en tot dese
alle uwe onderdanen soo minnelijke geroepen.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy tot dese
Maeltyt met vreugd en vlytigheyt mogen komen;
doch noyt sonder het Bruyloft-kleet,
aen te hebben.
Aller-suyversten JESU, die, dit H. Sacrament
willende in-stellen, eerst de voeten van uwe
Apostelen gewasschen hebt.
ONTFERMT U ONSER: En wast ons meer en
meer van onse ongeregtigheyt; op dat onse
handen, hooft, ende voeten; dat is alle onse
genegentheden gesuyvert synde; wy geheel suyver
mogen wesen, als wy aen uwe Tafel komen.
Aller-mildsten JESU, die ons u selven gegeven
hebt voor Mede-gesel, als gy op de weerelt
gekomen syt; voor een Spyse, als gy met uwe
Discipelen gegeten hebt; voor onsen Prys, als
gy voor ons gestorven syt; en ten laesten voor
onsen Loon nu gy regneert in den Hemel.
ONTFERMT U ONSER: Op dat onse Ziele, en
al dat in ons is, u altyt love voor soo groote weldaden.
JESU, de Waerheyt self; die, als gy u selven
tot Spyse en Drank gegeven hebt; geseyt hebt:
DIT IS MYN LIGHAEM, 'T WELK VOOR U SAL
OVERGELEVERT WORDEN, En: DIT IS MYN
BLOED, 'T WELK VOOR U SAL UYT-GESTORT WORDEN.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy niet en
wankelen in ons Geloove, en in de Woorden,
die gy self gesproken hebt.
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Aller-dankbaersten JESU: die, als gy dit H.
Sacrament hebt in gestelt, uwen Vader daer
over bedankt hebt, en den Lof-sang geseyt
hebbende, syt uyt-gegaen naer het Hofken.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy noyt ondankbaer
te rugge keeren van dese Maeltyt:
maer dat onse Ziele door het overleggen van
dit weldaet, meer en meer ontsteke worde in
uwe liefde.

III.
GODT DEN H. GEEST: die het Mysterie van de
Menschwordinge van CHRISTUS door de wonderlijke
kragt van uwe Godtheyt, uyt-gewerkt
hebt in den schoot van de H. Maget; en dese op
een onuytsprekelijke maniere vrugtbaer en Heylig
gemaekt; op dat sy eene waerdige wooninge
soude worden van den Soone Gods.
ONTFERMT U ONSER: Op dat ik ook den
selven mynen Heere en Godt, met een regtsinnig
en suyver herte in dit H. Sacrament
mag ontfangen; en het selve, door goede
werken daer naer in het openbaer mag betoonen.

IV.
H. DRIEVULDIGHEYT EENEN GODT
Die uw hand open doet, en alle dier vervult
met segen.
ONTFERMT U ONSER: Op dat , Dat Brood
't welk het herte van den mensch versterkt,
my gegeven worde om te eten: en dat ik door
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de kragt van Die Spyse mag voortgaen door
dese Woestyne, tot dat ik eens gerake tot
uwen Heyligen Berg.
Die de Kinderen van Israel tot gedagtenis van
hun verlossinge uyt de harde slavernye van Pharao,
het Paesch-Lam, dat een Af-beeldsel van
onsen Saligmaker was; hebt te eten gegeven.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy, soo dikwils
wy deelagtig worden van dese Mysterien;
het werk onser Verlossinge, met een dankbaer
gemoet mogen overdenken.
Die de Kinderen van Israel in de Woestyne met
het Manna, dat alle smaek in syn selven had,
gespyst hebt: dog in het laeste daer over walgende:
scherpelijk gestraft hebt.
ONTFERMT U ONSER: Op dat ik met een
suyveren mond smake, en sie, hoe soet dat
den Heere is: en dat myne Ziele nimmermeer
een walge van Dese Spyse, kryge.
Die voortyts de oneerbiedinge, die welke geschiede
tegen de Arke en de Sacrificien; die
maer schaduwen waren van dit H. Sacrament;
swaerlijk gestraft hebt.
ONTFERMT U ONSER: Op dat wy, door
dese exempelen op gewekt synde; Voorsigtiger,
Heyliger, en Godsdienstiger, dese
H. Mysterien mogen handelen.

V.
H. MARIA; die alleen gebenedyt wesende boven
alle Vrouwen, verkosen syt tot het verhevenste
Mysterie van de Menschwordinge Christi:
en die, van den H. Geest daer toe bereyt
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gemaekt synde, den Heere van Hemel en van
Aerde, in uw aller-reynigste ingewand, verdient
hebt te ontfangen. Hem negen maenden
te dragen, en also den Saligmaker aen de weereld
voor te brengen.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook, die uwe onwaerdige Dienaeren en Dienaressen syn; desen
selven Heere, Uwe Soon, met een suyver
herte mogen ontfangen en dragen.
Alle HH. ENGELEN EN AERTS-ENGELEN: die
den Heere, als hy voor ons Mensch geworden
was, ootmoedelijk aenbeden hebt; hem
inde Kribbe liggende met verwonderinge ge-eert
hebt; de blytschap van den geboren Saligmaker
verkondigt hebt; en nu geduerig by hem
staet in den Hemel, ja self ook rond-om den
Autaer terwylen het Onbloedig Sacrificie opgedragen wordt.
BIDT VOOR ONS: Op dat ik Dit Brood der
Engelen altyt met eerbiedigheyt handele;
en myn herte door het dikwils gebruyken soo
versterkt worde; dat myne vyanden noyt tegen
my de overhand krygen.
H. JOSEPH: Die, verkoren synde, om te wesen
den Bruydegom van de Maget en Moeder
Gods, MARIA; en den Voedster van JESUS
CHRISTUS: aen uwe Bruyt, alle dienstbaerheyt
en sorgvuldigheyt bewesen hebt; en aen uw
toevertrouwd KIND, alle soorten van eerbiedigheyt
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook aen het
Kind, en aen de Moeder betoonen onse schuldige
dienste, en eere; en besonderlijk een
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diepe eerbiedigheyt bewysen, aen JESUS
CHRISTUS in dit H. Sacrament.

VI.
H. SIMEON, Die soo seer verlangt hebt om den
Saligmaker des weerelts eens te sien; en desen;
ten lesten verdient hebt, te sien, en in uwe armen
te nemen; seggende van blytschap: Nu
laet gy, Heere, uwen dienst-knegt gaen in vrede.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook dat selve
verlangen hebben, om JESUS CHRISTUS eens
te aenschouwen in syne glorie; en ons met
hem hier te vereenigen in dit H. Sacrament;
ende om syn minnelijkst te omhelsen in onse Ziele.
Geluksalige WYSE en KONINGEN; die door het
ligt van een Sterre van verre komende, den
Konink der Koningen, den welken maer eerst
geboren was, aenbeden hebt; en door een
besonder geloove en innerlijke Godsdienstigheyt,
uwe geschenken, nedervallende, ootmoedelijk
Hem hebt op gedragen.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook met een gelijke
liefde, en Godsdienstigheyt komen om
den Konink, die waeragtelijk in dit H. Sacrament
tegenwoordig is, te aenbidden; en
Hem met onse kleyne geschenken te vereeren.
Alle HH. PATRIARCHEN en PROPHETEN, die
door verscheyde af-beeldselen, gelijkenissen, en
schaduwen, de Mysterien van dit Sacrificie en
Sacrament afgemaelt hebt; en met groote
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begeerten en veel sugten, naer den Messias verlangt hebt.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook, niet de
schaduwe maer de Sake self; niet een af-beeldsel,
maer de Waerheyt self; niet de
Arke, maer het Heylig der heyligen; niet
Schapen of Ossen, maer den Soone Gods
self, Heyliglijk handelen, en met een suyver
herte mogen omhelsen.
Alle ONNOOSELE KINDEREN: die, als CHRISTUS
eerst geboren was, uwe teere lighaemen
en uwe onnosele kintsheyt, als nieuwe Martelaren,
aen hem op-gedragen hebt.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook in onnoselheyt,
mogen gaen tot den Autaer Gods;
en ons daer mogen op-dragen, als eene Levende,
Heylige, en God behagende offerande.
H. JOANNES BAPTISTA: Die, als gy besogt
wiert van CHRISTUS en syne Moeder van vreugd
syt op-gesprongen in den schoot van uwe Moeder;
en daer naer, u onwaerdig houdende om
syne schoenriemen te ontbinden; nog waerdig
gevonden syt, om als den meesten onder de geborenen
der Vrouwen; en meer als eenen Propheet:
den weg des Heeren te bereyden, en
Hem doopende, te genaken.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook met blytschap
mogen gaen tot den Autaer Gods; tot
Godt, die onse jeugt verheugt; dog niet sonder
eene eerbiedige vreese, en diepe ootmoedigheyt.
H. PETRUS, Prince der Apostelen; die beleden
hebt, niet uyt in-geven van vleesch en bloet,
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maer door de veropenbaringe van den Hemelschen
Vader: Dat JESUS was den Gesalfden
Sone van den levenden Godt; en van hem ontfangen
hebt, de sleutelen vanden Hemel, en
de sorge om syne Schapen te voeden.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook met een
levend en onberoerlijk Geloove belyden:
Dat JESUS CHRISTUS, is onsen Godt en onsen
Heere; dat Hy in het H. Sacrament wesentlijk
en waeragtelijk tegenwoordig is; en
Hem, daer ook behoorlijk mogen eeren.
H. PAULUS; die van eenen Wolf een Lam geworden
syt; van een vervolger een vercondiger
van het Evangelie; en van een vat van versmadinge,
een uytverkoren: die opgenomen syt
tot den derden Hemel, en besonderlijk van de
Goddelijke Mysterien onderregt syt.
BIDT VOOR ONS: Op dat, gelijk gy het bevolen
hebt; wy ons selven beproeven, eer
wy tot die Heylige Mysterien, gaen om niet
tot ons eygen verdommenis die te ontfangen;
met geen onderscheyd te maken, van het Lighaem,
en het Bloet des Heeren.
H. JOHANNES, Wel beminden des Heere; die
uyt eene besondere liefde; de welke gy had tot
den Heere, en den Heere tot u; in het Avontmael
op Syn gebenedyde Borst gerust hebt: en
daer uyt gesogen die verholen waerheden, die
gy daer naer in uw H. Evangelie, gelijk eenen
Arend, hooger vliegende, als de andere: verkondigt hebt.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook meer mogen
getrocken worden, uyt liefde tot JESUS CHRISTUS,
in dit H. Sacrament, als daer afbly-
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ven uyt vreese: en dat wy met een betrouwen
steunende op onsen Wel Beminden, met
vreugde mogen putten, levende wateren uyt
de Fonteyne van onsen Saligmaker.
Alle HH. APOSTELEN, die in het leste Avontmael
van CHRISTUS onsen Saligmaker self, tot
Priesters gewyt synde; de magt ontfangen hebt
van dese H. Mysterien te Consacreren en te Heyligen:
als ook naer voorgaende wassinge van
uwe voeten tot blyke van inwendige reynigheyt
hier toe; deelagtig geworden syt, van het Lighaem,
en van het Bloet des Heeren.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy de Priesterlyke
Wyinge mogen eeren; en tot dese H. Mysterien
niet komen, als met een suyvere Conscientie.
Alle HH. EVANGELISTEN: die de instellinge
van dit H. Sacrament, met soo heerlyke getuygenisse
bevestigt hebt.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy met een levendig
Geloove, een vaste Hoop, en een brandende
Liefde, dit groot Mysterie altyt eeren;
en het selve deelagtig moge worden.
Alle HH. DISCIPELEN des Heeren: die samen
met de eerste Geloovige volherdende syt geweest
inde Communie en brekinge van Dit Brood:
soo verre dat de Geloovige als maer een hert
en eene Ziele hadden; en niemant seyde, iets
voor hem alleen te wesen.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy; die van Een
Brood, en van Eene Kelk deelagtig syn; niet als
in vereeniging van Vreede, en in den band van
Liefde, mogen komen tot Dit H. Sacrament
van Vreede en van Liefde: soo dat wy alle-
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gader, als maer een woord en sin voerende;
in eendragtigheyt met eene mond Godt moge
loven en onsen Heere JESUS CHRISTUS; die
onse Vreede is, en alles ver-eenigt.
Alle HH. MARTELAREN: die aen CHRISTUS,
den Konink der Martelaren, de welken syn
Lighaem en syn Bloed voor ons aen den Galgen
boom des Kruys en in dit H. Sacrament
op gedragen heeft; eene weder offerande gedaen
hebt van uw Lighaem en van uw Bloed.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook onse Litmaten
versterven op der aerde; en also een
Levende, een Heylige, en Godt-behagende
offerande mogen doen van ons selve.
Alle HH. BELYDERS, Bisschoppen, en Priesters
des Heeren, die als Dienaeren van CHRISTUS,
en als getrouwe Uyt-reykers van de Mysterien
Godts, 't Priesterschap Heyliglijk bedient;
het H. Sacrificie voor de geloovige dikwils
op gedragen; en die, soo met het Woord
Gods als het H. Sacrament, sorgvuldelijk hebt gespyst.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook de pligten
van een Christen mensch getrouwelijk volbrengen:
en aldus bevonden mogen worden;
dat wy de genade Godts niet vrugteloos ontfangen hebben.
Alle HH. MONIKEN, en EREMYTEN, Die vertrekkende uyt het Egypten van dese weerelt,
en als doot aen de selve, niet meer begeert hebt
de vleesch-potten van Egypten; maer gespyst
syt geworden met het Hemelsch Manna in de
Woestyne van dese werelt; tot dat gy eyndelijk
gekomen syt in dat beloofde Land, vloeyende
van Melk en Honing.
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BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook een walge
mogen hebben vande slegte Spyse van Egypten;
en uyt eene begeerte van dese Hemelsche
Spyse, mogen veragten het draf der
verkens, ende wellusten van dese wereld.
Alle HH. MAEGDEN en WEDUWEN, die door
eenen meer als Mannelijke kloekmoedigheyt, een
standvastige belydenis van Suyverheyt en Onthoudentheyt
hebt aengegaen: en soo uwe lighaemen
hebt op-gedragen, tot eene levendige
offerande aen den Bruydegom, met welke gy
nu een eeuwige Bruyloft houd.
BIDT VOOR ONS: Op dat wy ook door den
Wyn die de maegden maekt, mogen indrinken,
een iever tot de Suyverheyt: en door
een suyvere liefde des herte, met uwen Hemelschen
Bruydegom mogen onderhouden, een
onverbrekelijke band van Liefde, om hem
in dit H. Sacrament op syn minnelykst te omhelsen.
Alle HH. en UYTVERKOORNE Gods. Die
JESUS, synde dat Brood dat van den Hemel
gedaelt en wederom ten Hemel op geklommen
is; nu in het Vaderland onbedekt van aengesigt
aenschouwt en gelyk met volle monden eet;
daer wy Den selven alhier maer besien als door
een Spiegel in een duyster raedsel, en bedekt
onder een andere gedaente, ontfangen. Hoe gelukkig
syt gy lie, die de gewenschte have bereykt
hebt; dat wy tusschen soo veele gevaren
nog henen reysen, en daerom soo vele reys-middelen
nodig hebben!
BIDT VOOR ONS: Op dat wy door dese Hemelsche
Teer-Spys van JESUS CHRISTUS
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die ook den Weg is, de Waerheyt, en het
Leven; in dit ballingschap mogen ondersteunt
worden: tot dat wy, met u versaet worden,
door den overvloet van het Huys Gods, en
van den stroom der wellusten in het Hemelsche
Vaderland.

Onse Vader, &c.
Laet ons bidden.
O Godt, die ons onder 't wonderlijk Sacrament een geheugenis uws lydens hebt
nagelaten: geeft ons, bidden wy; datwe de heylige geheymen van uw Lichaem en
Bloed, soo eerbiedelijk eeren, dat wy de vrugt uwer verlossing gestadelijk in ons
gewaer worden. Die leeft en heerscht God in alle eeuwigheyt. Amen.

Litanie
Van het Aller-H. Sacrament.
HEer ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heer ontfermt u onser.
Christe hoort ons.
Christe verhoort ons.
Godt Hemelsche Vader.
Godt Soon, verlosser des werelds;
Godt Heyligen Geest,
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Heylige Drievuldigheyt eene Godt Ontfermt u onser.
Levend Brood, dat gedaelt syt uyt den Hemel. ''
Verborge Godt en Saligmaker, ''
Tarwe der uytverkorenen, ''
Wyn, die Maegden teelt, ''
Voedsaem Brood, en vermaek der Koningen, ''
Altyd duerende Offerhande, ''
Suyvere Opdragt, ''
Lam sonder vlekke, ''
Allersuyverste Maeltyd, ''
Spys der Engelen, ''
Verborge Hemels Brood, ''
Geheugenis van de wonderheden Gods, ''
Boven natuurlijk Brood, ''
Woord, dat Vleesch geworden syt, ''
Die onder ons woont, ''
Heylig Slagt-offer, ''
Gesegende Drinkbeker, ''
Geheym des geloofs, ''
Doorlugtig en hoogwaerdig Sacrament, ''
Allerheyligste Sacrament, ''
Soen-offer voor levenden ende doden, ''
Hemelsche tegen-middel, waer door wy ''
behoed worden van de sonden, ''
Wonder der wonderheden Gods, ''
Allerheyligste geheugenis van 't lijden des Heeren, ''
Geschenk, dat alle volheyt te boven gaet, ''
Uytmuntend gedenk-teken der Goddelijke liefde, ''
Overvloedende bron van Gods mildadigheyd, ''
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Over-heylig en treffelijk geheym, Ontfermt u onser.
Kragtige Spyse der onsterffelijkheyd, ''
Aenbiddelijk en levend makende Sacrament, ''
Brood, dat door d' almogendheyd des ''
Woords syt Vleesch geworden, ''
Onbloedige Offerhande, ''
Spys en Mede-gast, ''
Allersoetste Maeltyd, daer d' Engelen tegenwoordig ''
syn, en dienen, ''
Teken van genade, ''
Band van liefde, ''
Opper-Priester, die self d' offerhande syt, ''
Geestelijke soetigheyd, die gesmaekt word ''
in haer eygen oorspronk, ''
Verquikking der Heylige Zielen, ''
Teer-spys der genen, die in den Heer sterven, ''
Pand der toekomende Zaligheyd, ''
Weest genadig; Spaert ons Heer. ''
Weest genadig; Verhoort ons Heer. ''
Van het onwaerdig nuttigen uws Lighaems en Bloeds, Verlost ons Heer.
Van de begeerlijkheyd des vleeschs, ''
Van de begeerlijkheyd der oogen, ''
Van de hovaerdy des levens, ''
Van alle gevaer der sonden, ''
Door dat verlangen, waer mede gy dit Paesch-Lam ''
met uwe Discipelen wenschte te nuttigen, ''
Door de diepe ootmoedigheyd, waer mede ''
gy de voeten der Discipelen gewassen hebt, ''
Door de brandende liefde, waer mede gy dit ''
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Goddelijk Sacrament hebt ingestelt, Wy bidden u, verhoort ons.
Door uw dierbaer bloed, dat gy ons op 't ''
Autaer hebt nagelaten, ''
Door de vyf wonden van dit uw alderheyste ''
Lighaem, die gy voor ons ontfangen hebt, ''
Wy sondaers, Wy bidden u verhoort ons. ''
Dat gy u gewaerdigt, 't geloof, d' eerbiedigheyt, ''
ende de devotie tot dit wonderlijk ''
Sacrament in ons te vermeerderen en te bewaren, ''
Dat gy u gewaerdigt ons, door een ''
ware belydenis der sonden, tot het gemeensaem ''
gebruyk van dit H. Sacrament te bereyden, ''
Dat gy u gewaerdigt ons van alle kettery, ''
ongelovigheid, en verblindheyt des herten ''
te verlossen. ''
Dat gy u gewaerdigt de Hemelsche en ''
waerdige vrugten van dit Sacrament in ''
ons uyt te storten, ''
Dat gy u gewaerdigt ons in d' uur onser ''
dood, met dese Hemelsche Teer-spyse ''
te versterken en te beschermen, ''
Sone Gods
Lam Gods, dat wegneemt de sonden des werelds;
Spaert ons Heere.
Lam Gods, dat weg neemt de sonden des werelds;
Verhoort ons Heere
Lam Gods, dat weg neemt de sonden des werelds,
Ontfermt u onser Heere.
Christe hoort ons. Christe verhoort ons.
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Korte Lofsang, uyt Landa Sion.
DAt Christus gedaen heeft in syn laeste avontmael, heeft hy wel expresselyk belast
te doen tot synder goede gedagtenis.
Nu wort dan aen de Christene gegeven een leere, dat 't Brood en Wyn verandert
in syn Vleesch en Bloede.
O goeden Harder, ô waere Spyse: Jesu wilt onser ontfermen, wilt ons voeden en
behoeden: wilt ons doen smaeken Dit Brood in u Hemelryk. Amen.

Den Lofsang
Pange Lingua.
SIngt ô tonge de verborgentheyt des glorieus lighaems ende dierbare bloets: de welke
tot des weerelts prys, de Vrugt van dat reyn maegdelyk lighaem, den Koning der
Heydenen, Christus Jesus heeft uyt-gestort.
Ons is hy gebooren, ons is hy gegeven door de onbevlekte Maget: ende op der
aerde heeft hy gewandelt, ende na 't saeyen van syn Goddelyk woort, heeft hy syn
Pelgrimagie van deser werelt in wonderlijke manieren gesloten.
In het leste Avontmael, sittende ter Tafelen met synen Discipelen, als hy na Moysis
Wet hadde onderhouden, volkomelyk in Spyse het figuerlyk Paesch-Lam: heeft hy
syn selven de Schaere der Twaelve Apostelen gegeven met
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syn eigen handen, tot een waeragtige Spyse ende Drank.
Het Woord nu Vleesch geworden synde, is door het woort, van Brood syn Vleesch
gemaekt. Ende de Wyn wort door 't selfde 't Bloed Christi. Al ist sake dat de sin ende
verstant hen begeven. Om dit te bevestigen sy genoeg, een goetwillig hart ende vast
geloove.
Daerom laet ons ootmoedelijk ter aerden ons buygen, om alsoo grooten Sacrament
behoorlyk te vereeren, ende laet de oude leeringe wyken aen de nieuwe instellinge
Christi, ende dat 't geloove vervulle 't geen de sinnen niet en begrypen.
Lof, ende vreugde, Saligheyt, eer, kragt, ende benedictie, sy Godt den Vader, Godt
den Soon, ende die van beyde uytgaet Godt den Heyligen Geest: Een gelyke prys en
lof van eeuwigheyt tot inder eeuwigheyt. Amen.

Maniere om den Vader Ons te lesen, met toepassinge tot de H. Communie:
Onsen Vader
HEmelschen Vader, die, om te betoonen de goetheyt en minnelijkheyt, de welke gy
had tot uwe Kinderen; de selve voed met een Brood, dat van hier boven gedaelt is:
ik heffe myne oogen tot den Hemel daer gy syt: sugtende in dese myne ballingschap,
daer ik nog soo verre ben van de tegenwoordigheyt van mynen Vader: en alwaer ik
als versmagt legge in een dal der tranen; tot dat ik eens keere tot het
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Huys van Mynen Vader. Maer wat kan ik nu beter van u vragen, als dat.
Geheyligt zy uwen Naem.
Wanneer behoort myne begeerte, meer daer toe in my te branden, dan als ik kome
tot het aenbiddelijke Mysterie van Het Lighaem en Bloed van uwe Sone: die uwe
glorie met sulk eenen iever gesogt heeft; dat gy hem daerom ook verheven hebt, met
eenen Naem, die is, boven alle naemen.
Om toe-komen uw Ryk,
ONs toe-kome dat geluk-salig Ryk van wellusten; waer van gy ons een voorsmaek
geeft in dit onuytsprekelijk H. Sacrament; ons door de gratie van uwe aenneminge,
maekende tot uwe erfgenamen, ende tot mede-erfgenamen van JESUS CHRISTUS. Dat
dit Rijk van uwe glorie ons toekome; en maekt, dat in ons, terwylen wy dit geluk
verwagten; hier, meer en meer vermeerdert, het ryk van uwe gratie.
Uwen wille geschiede.
EN wat is dog uwen wille; als dat wy ons Heyligen; en dit voornamentlijk, als wy
gaen tot uwe H. Tafel? gy wilt, dat wy Heylig syn, als wy den Heylig der Heylige,
ontfangen. Maer wie kan ons Heylig maken, als
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gy alleen? geeft ons: het gene dat gy ons self gebiet: en maekt, dat wy dese Heylige
dingen, mogen handelen op de heyligste, suyverste, en oplettenste maniere, die ons
mogelijk is. Op dat wy, gelijk uwe Heylige in den Hemel, ook dese Spyse eeten met
een suyver en brandend herte op der aerde.
Geeft ons heden ons dagelijks brood.
GY doet uw hand open, ô mynen Godt, en gy vervult alle gedierte met uwen segen;
dese op synen tyt hun voedsel gevende. Geeft ons dat Brood der Engelen, en dat
Manna van den Hemel; gy, seg ik, die sonder dat wy besorgt syn om te sayen, of te
mayen, of in de schueren te vergaderen; Het Brood des levens verleent aen onse
Zielen: de welke sonder dit voedsel, soo wel souden beswyken door het vier van de
begeerelijkheyt; als ons lighaem soude komen te sterven by gebrek van Spyse. Dat
dit dan sy ons dagelijkx Broot; mits wy dagelijx vallen in flaeuwigheyt en in sonden:
en als wy dit niet Lighaemelijk en ontfangen; laet ons dit ten minsten genieten,
Geestelijk.
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Vergeeft ons onse schulden, gelijk wy vergeven onse schuldenaren.
VErgeeft ons dese uyt insigt van de liefde van dat Goddelijk Lam, het welk u betaelt
heeft het gene dat wy u schuldig waren, om dat wy niet hadden, om u te betalen.
Vergeeft ons door JESUS CHRISTUS onsen Saligmaker, gelijk wy vergeven aen onse
schuldenaren: want wy moeten ons eerst versoenen met onsen even-mensch! op dat
wy het H. Sacrament van eenigheyt en vrede niet ontfangen, in eene scheuringe van
de liefde en van den vrede. Wat bystant soud eenen mensch mogen verwagten van
Godt, die een grammoedig hert draegt op synen even-mensch. Wy doen dan nu, ô
Heere, het gene dat uwen Soone self; den welken wy soeken te ontfangen; ons
geboden heeft: en wy vergeven het uyt geheel ons herte aen onse Broeders; eer wy
tot uwen Autaer komen.
En leyt ons niet in bekoringe.
ONdersteunt ons, ô mynen Godt, die ons een Tafel bereyt gemaekt hebt tegen die
ons quellen; en ons een Brood geeft, dat 't menschelijk hert versterkt. Dat my dit dan
versterke, tegen de weerelt: op dat ik desen niet beminne, nog my naer den swier
van den selven schicke; maer door de kragt van dese Spyse geheel verandert mag
worden in u! Dat my de gansche aerde slegt en veragtelijk voorko-
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me; als ik ontfange den Godt van den Hemel! Dat de aenlokselen des vleeschs my
niet genaken, daer ik ontfange het suyver Vleesch, en het Lam sonder vlekke! Dat
den duyvel, ook geen magt hebbe op myne Ziele; aengesien ik Godt selve, met my
hebbe!
Maer verlost ons van den quaden.
WY versoeken den bystant van dien Goddelyken Herder; den welken sig selven aen
ons geeft. Dat Desen ons aensie, als syne schapen; en ons bescherme tegen den wolf!
Dat hy ons leyde in de weyde, daer geen vergift en is! en dat hy, al dat quaet, ons
soude konnen overvallen, keere tot ons goet.

III. Capittel.
Maniere en vermaninge om sig met yver te bereyden tot de H.
Communie.
HEt is seker dat de vrugt die men verkrygt soo door het H. Sacrament des Autaers
als ook van het H. Sacrificie der Misse, veel afhangt van de maniere, op de welke
men tot dese gaet. Daerom behoort het u, nooyt genoeg te wesen, enkelijk met de
mond te volgen eenige gebeden die men in de boeken vind, om voor of na de H.
Communie te lesen. Want schoon dit H. Sacrament een on-uyt-puttelijke

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

411
Fonteyne van alle gaven ende gratien is; soo worde nogtans de vrugten en werkinge
van dien, niet mede-gedeelt als na mate van de goede gesteltenisse van de gene die
dit ontfangen.
Ook gelijk dit Aller-H. Sacrament van het Lighaem en het Bloed des Heere, niet
min een waeragtig en noodsakelijk voedsel der Zielen is; als de Spyse nodig is tot
onderhoud van ons lighaem: en hoe den lust, smaek en verteeringe des Lighamelijke
Spyse grooter is, men ook meerder bate en voedsel daer uyt trekt; soo komt dat hier
ook plaets te hebben.
Tragt dan uwe geest op te wecken met Godvrugtige oeffeninge ende Heylige
overdenkinge: want hier door sal men van os afweeren de verkeerde driften en
woelinge van ons gemoed: men sal sig meer ontstoken vinden met den geest, ende
eenen brand van de Goddelijke liefde: men sal ook hongeriger en begeeriger worden,
tot dese Hemelsche Spyse; ende also bequaemer syn, om grooter vrugten en meerdere
gratien daer uyt te trecken.
Andersints, Dit Hemelsch Brood sonder genegentheyt, en als sonder lust, sonder
honger, sonder smaek ontfangende: wat kan daer uyt volgen, als dat men eyndelijk
soude komen, self tot een afgekeertheyt daer van, die u dese Spyse als onsmakelijk
soude doen voortkomen; ter-oorsake namentlijk, om dat men niet besorgt
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en is geweest, om te smaeken; Hoe soet dat den Heere is in dese syne Hemelsche
Spyse. De welke, schoon een bron van alle smakelijkheyt, en soetigheyt in sig heeft,
egter niet komt te versaden een Ziele ten sy die hongerig daer na en ledig is.
Wy sullen hier dan voorstellen eenige Oeffeninge, om sodanigen geestelijken
honger in ons op te wecken: dog welke ik bidde, gy niet ter loop of sonder aendagt,
maer innerlijk en seer hertelijk by maniere van Heylige versugtinge, niet soo seer
met de mond, als met het herte, geliefd uyt te spreke. Want den yver van ons hert,
het voornaemste is, waer van, alle Godvrugtige oeffeningen, hun kragt en smaek
ontleenen.
Of' er nogtans eenige mogte wesen, de welke sulle oordeelen, dat dese oeffeninge
wat te lang syn, om telkens tot de H. Communie in het werk te leggen: so dient, dat
myn oog-wit alleen geweest is, een enkele manier of model daer toe, voor te schrijven:
sonder dat iemand sig te bestiptelijk aen dese order of oeffeninge behoeft te binden;
maer die vrylijk, volgens syn Godvrugtigheyt, mag verkorten of ook vermeerderen.
Want dese verscheydenheyt op verscheyde tyden ook syn vrugte komt te hebben. Het
sal nogtans voordeelig wesen, het principaelste in syn gedagte te houden. Ook ten
aensien van
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de groote waerdigheyt van dit Aller-H. Sacrament, als ook om de groote Geestelijke
vrugte, die men daer uyt kan trecken; behoord ons, geen arbeyd te verveelen. Niets
is moeyelijk, voor die bemint. Hoe veel tyd komt ment niet dagelijks te verquisten,
in ydele en onnutte dingen? hoe ligtelijk word een uur of meerder, dagelijks besteed
tot voeding en onderhouding van ons Lighaem? En soude het dan nog te moeyelijk
of te lastig konne wesen, een uure, ja een quartier uurs, met yver over te brengen,
tot een Hemelsche Maeltyd! Daer, word het Lighaem alleen besorgt; hier, een
onsterfelijke Ziel. Kan men dan soo yverig ende oplettende wesen, in het gene alleen
het lighaem raekt, en andere geringe saken: en daer en tegen dat het gewigtigste
van al is, ende daer iemands Ziele Saligheyt van hangt; dat, met soo kleyne sorge,
en met soo grooten spoed gaen afleggen?

Beproevingen van sig selve.
GElyk Heylige dingen niet dan Heyliglyk moete gehandelt worden; en 'er niet
Heyliger is als dit Hoog-waerdig Sacrament, in het welk den Heylig der Heyligen
tegenwoordig is: soo weest voor al besorgt, om na te komen, de vermaninge van den
H. Apostel Paulus:
Dat den mensch syn selve beproeve.
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Voor al dan moet uwe Ziele eerst geheyligt en gesuyvert wesen, van alle merkelyke
sonde ende smette, in maniere als op het III. Deel van dit Boek, wydlopig is
verhandelt. Op dat uwe Ziele niet beswaert mag wesen van iets, dat u met reden
soude konne ontrusten, en u beletten, om met een Christelyke, en vrymoedige
nederigheyt te naderen, tot dese Hemelsche Maeltyt.
Daer en boven kan men sig niet te veel veroodmoedigen, met sig voor Godt ook
te beklagen, over de menigvuldige klyne gebreeken daer wy in steeken; en de fouten,
die wy dagelyks begaen. Dus met een innerlyke droefheyt over alle onse sonden,
ende met een kloek voornemen, om voortaen den Heere, getrouwer te dienen: kan
men overgaen, om in syn Ziele te verwecken, die levendige en Heylige gesteltenisse,
die brandende affectien, die hertelyke versugtinge; niet alleen, om te gaen begroeten,
dien Koning der Koningen, en Heere van alle Heere; maer om te gaen omhelsen, om
te gaen ontfangen Dien onse Ziele bemind, Die ons afgewasschen, ende verlost heeft
van onse sonde door syn H. Bloed: Dien Eenig-Gebooren Soone van den Hemelschen
Vader.

Oeffeninge van Eerbiedige vreese Heyligen yver.
AEngaende dese Heylige gesteltenisse van eerbiedige vrese, groot verlangen of
begeerte tot dese Hemelsche Spyse, is reets bre-
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der gehandelt in de voorgaende Samen-spraek van CHRISTUS JESUS met den MENSCH,
rakende de H. Communie, sonderling op het laetste. Men kan ook met aendagtelijk
te overwegen; Wie den Heere is, die tot ons komt: Wie wy syn: Tot wat insigt dog,
en soo voorts, in syn Ziele soeke te ontsteken, menigvuldige ander Heylige
versugtinge, als van goede meyninge, geloove, hoope, liefde, verwonderinge &c.

Oeffeninge van Goede Meyninge.
Ik verlange, ô Heere, dese Heylige Offerande aen u op te dragen, tot lof en glorie
van uwen H. Naem; tot welstand van myne Ziele, en van geheel uwe H. Kerk: op
dat ik niet meer mag leven; maer gy, ô Heere JESU, en uwe H. Deugden, in my! Ik
sal dan vrywillig aen u, offerande doen; en ik sal belydenisse doen voor uwe Naem,
ô Heere, want die goed is. Ook wat anders, kan ik soeken buyten u, ô mynen Godt
en mynen Al! Als ik u besitte: wat kan my ontbreken! Als ik u eere en diene om u;
soo sult gy myn over-groote loon wesen. En wat kan voor my wesen in den Hemel:
en wat kan ik van u vragen op aerde: dat gy self, het deel van myne erffenisse, ende
van mynen Kelk syt: gy, die my weder sult herstellen in myne erffenisse.
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Syn Geloove op te wecken.
O CHRISTE JESU, Waeragtig Godt ende Mensch, van eene Self-standigheyt, van eene
Majesteyt, ende Mogendheyt met uwen Vader: ik geloove en belyde vastelijk, dat
gy die JESUS syt, die voor ons op dese aerde geboren, gekruyst en gestorven is, en
dat gy waeragtelijk en met de daet hier tegenwoordig syt, in het Aller-H. Sacrament.
Want Gy, die de Waerheyt self syt, daer van geseyt hebt: Dit is Myn Lighaem. Ik
geloove het gene uyt-gesproken heeft de Soone Gods: niet kan 'er waeragtiger syn
als het woord van de Eeuwige Waerheyt self. ô Heere, vermeerder ons geloove; op
dat wy met alle eerbiedigheyt ende Godsdienstigheyt, soo Heylige Mysterien altyd
mogen aanbidden!

Syn Hoope en Betrouwen op te wekken.
O Heere van alle kragten, geluksalig is den mensch die op u, syn betrouwen stelt.
Waerom syt gy droevig, myne Ziel, en waerom ont-roert gy my? Hoopt in Godt, die
de bron van alle goedheyt, en den oorsprong van alle gaven is; wien gy, in dit H.
Sacrament voor u, tegenwoordig hebt. Komt en nadert tot Hem met een betrouwen:
want hy soet-aerdig, sagt-sinnig ende vol van barmhertigheyt is, voor alle die hem
aenroepen. Hy alleen kan u van alles besorgen: want syn magt gaet over alles:
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ja Hy soekt u van alles te voorsien; want Hy in den hoogsten trap goedertiern is. ô
Godt, myn eenige Hoope: daerom is het, dat myn hert sig verheugd, als ik u in dit
H. Sacrament kome te ontfangen: want ik ganschelyk betrouwe, dat Gy my niets sult
wygeren. Op u, Heere, is myn betrouwen: wilt my niet beschaemt laten in myne
verwagtinge.

Syn Liefde op te wecken.
O Aller-soetste Saligmaker CHRISTUS JESUS: hoe groot is niet geweest het gewelt
van uwe liefde, die u van uyt den schoot des Vaders getrokken heeft, tot dit dal der
traenen: dat gy een menschelijk Lighaem hebt wille aen nemen: soo ontallyke
ongemacken, smaetheden, ja het Kruys en de doot hebt wille onderstaen: en dat
alleen, om ons, ellendige menschen, ende om ons Zalig te maken. ô Onbegrypelyke
liefde! Gy kost ons hebbe late verlooren gaen; en gy hebt liever gehad, ons Zalig te
maken. Wy waren pligtig en schuldig: en Gy de Onnosele, neemt onse straf op u;
om ons, schuldige, daer van te ontslaen.
'T is dan uyt liefde geweest, dat Gy Vleesch en Mensch geworden syt: en dat gy
uyt dese wereld wederom sullende keeren naer den Vader; tot een onder-pant uwer
Liefde, ons naergelaten hebt dit Aller-H. Sacrament; om also op een gansch
ongehoorde, en wonderbare wyse, altyd by ons te blyven; wiens vermaek het dog is,
te wesen by de Kinderen der menschen.
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ô Heere, hoe seer verdient gy niet dat men u bemint, die soo veel gedaen hebt uyt
liefde tot ons! Ik sal u dan beminnen, ô Heere, die alle myne sterkte syt. 'T is den
Heere, die myn steunsel, myn toevlugt, ende myn verlosser is.
ô Godt die de Liefde selfs syt: die in de Liefde blyft, blyft in u: ik verlange om u
te ontfangen in dit H. Sacrament; om soo, standvastiger met u ver-eenigt te syn, in
den band van liefde. Wat soude my voortaen, meer afscheuren van den liefde van
mynen Saligmaker, CHRISTUS JESUS? Ach, dat sulks niet vermag nog leven, nog
doot, nog eenig ongeval, of lot, of schepsel van dese wereld!

Syn Oodmoedigheyt te oeffenen.
O Heere, onsen Godt: hoe wonderbaer is uwen naem op den ganschen Aerdbodem.
Gy syt den Koning van Hemel en aerde; wien de Engelen loven, de Heerschappye
aenbidden, en voor de Magten beven.
En den mensch, wat is die dog, dat gy hem gedagtig syt: ende hem voorstelt de
gedagtenisse van uwe wonderheden? Wat is een kind der menschen; dat gy in dit H.
Sacrament, tot hem komt, ende hem besoek doet? Heere ik ben niet waerdig dat Gy
onder myn dack komt.
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Opweckinge van Geestelijken Honger.
O Heylig Brood: waer door 's menschen Ziele versterkt word; en wien het eet, in der
eeuwigheyt leven sal: en die het niet en eet, ook geen leven in sig sal hebben. Hoe
lieflyk syn uwe wooninge, Heere der kragten: myn hert verlangt en beswykt, om te
komen tot in uwe Hoven, daer gy Dit Brood uytdeylt, en Spyst die u vresen.
Neygt uwe ooren en verhoort my; want ik behoeftig en arm ben: ende versterkt
myn hongerige Ziele; op dat ik door de kragt van dese Hemelsche Spyse mag
wandelen, door de Woestyne van dese weereld, tot op den Berg Gods: tot dat ik u
mag eeten in uw ryk, en versadigt worden van den overvloed uws Huys.

Opweckinge van Medogentheyt en Ver-Oodmoediging, ten opsigt van het
Lyden Jesu Christi.
GElyk dit H. Sacrament van Christus onsen Saligmaker is ingestelt, ter gedagtenisse
van syn H. Leven en Lyden op dese aerde: en den Heere ook bevolen heeft, dat wy
syn H. Lighaem en Bloed soude nuttigen, om noyt te vergeten syne onnosele Doot
voor ons. Soo kan ook eene Godvrugtige overweginge, van alle de omstandigheden
van Christi H. Leven en Ly-
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den, als syne oodmoedige Voete-wassinge der Apostelen &c. een besondere kragt
hebben, ons hert te bewegen, tot menigvuldige Godsdienstige versugtinge, die den
Heere seer aengenaem sulle wesen. Waer van in het breede, gehandelt is op het VI.
Deel van desen Lusthof.

Een ander oodmoedig Gebed voor de H. Communie.
JESUS Saligmaker des weerelts, die de sondaren syt komen Salig maken, en geseyt
hebt; Komt al tot my, die vermoeyt en belast syt, en ik sal u ruste geven: aenvaert
eenen Sondaer, die sig voor u komt vertoonen: mits uwe barmhertigheyt oneyndelijk
is. Ik kome tot u om dat ik, als ik u verlaten hadde, was gaen dwaelen, gelijk een
verloren Schaep. Maer soekt gy my, ô mynen Godt, die den goeden Herder syt; den
welken uw leven voor uwe Schapen gegeven hebt; die syt komen soeken het gene
dat verloren was: Soekt uwen Dienaer. Ik kome tot u met ontallijke wonden; dat is
met soo groot getal van verscheyde quade driften. Is 't dat gy wilt, ô Heere, gy kont
my genesen. Gy weet, dat de sieke den Geneesmeester, van noode hebben. Gy syt
dien minnelyken Samaritaen: gy hebt onse qualen op u genomen: gy hebt ons uw
Lighaem en uw Bloed gegeven, voor eene medecyn van onse Zielen. Zyt my dan
genadig, ô mynen Godt: en geneest myne Ziele, want ik u vergramt heb. Een
vermorselt en vernedert herte, is een sa-
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crificie, het welk u niet onaengenaem is: ik wil beginnen met dit sacrificie myns
herte aen u op te dragen; om daer naer, met eene meerder vrymoedigheyt te gaen
denken, op het Sacrificie van uw Lighaem en van uw Bloed. Breekt dan, ô mynen
Godt; breekt de banden van myne sonden; en dan sal ik, los synde, waerdelijk u op
dragen een Sacrificie van lof; en ik sal den Naem des Heeren aen-roepen.

Hulp-soekinge by Godt den H. Geest.
ALso alle onse naerstigheyt en alle onsen yver, om van onsen kant behoorlyk te
ontfangen, soo Verheven Gast en Koning; in sig selven aengesien, altyd kleyn en
gering is: laeten wy ook onsen toevlugt nemen, tot Godt den H. Geest, ende bidden:
Dat Hy sig gewaerdige door syne Hemelsche gratie, ons herte te ontsteken en daer
te bereyden, een Heylige verblyf-plaets voor JESUS CHRISTUS; gelijk Hy eertyds dat
soo wonderlijk uytgewerkt heeft, in de Aller-H. Maget en de Moeder Gods.

Nodiging van Gods Lieve Heyligen.
HEt sal ook dienstig wesen dat men sig keere tot alle Gods Lieve Heyligen, en
sonderling tot de H. Moeder Gods, die in haer gebenedyde ende Aller-suyverste
Schoot ontfangen en gedragen heeft, Desen onsen Beminden Saligmaker: om MARIA
en Haeren Bruyde-
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gom, nevens onsen H. Engel-Bewaerder, onse H.H. Patroonen, en alle Gods lieve
H.H. gesamentlijk te nodigen: dat sy, gelijk eertyts de H.H. Apostelen Petrus, en
Joannes afgesonden wierden, om de Zael tot het eten van het Paesch-Lam te bereyden
voor Haeren Heer en Koning, believe toe te stellen.

Gebed tot vermeerdering van te swakken yver.
OF het gebeurde, dat niet tegenstaende iemands goeden yver ende meyninge, hy
‘nogtans niet mogte gevoelen die brandende liefde, die men gaern soude hebben, om
te gaen tot des H. Tafel. Dat hy de moed niet verloore geeft, maer ootmoedig bidde,
dat den Heere, ten minsten syne goede wil’le, wil aensien.
ô Godt die myn hert doorgront: ik wenschte wel; ach, dat ik met de daet, het ook
volbragte: dit wonderbaer Hemelsch Sacrament te ontfangen, met alle mogelyke
eerbiedigheyt, ende Godsdienstigheyt: met alle begeerte, verlange, en brandenden
yver der Engelen, en alle uwe uytverkoorne!
Heer, voor u is alle myn begeerte: myn hert is voor u, ô Godt; myn hert is voor u.
Ik drage u het selve geheel op, en al wat ik ben. Dat uwe ooren de gesteltenisse myns
herte aenhoore: ende verhoort gy, Heere, myn arme sugten! Dat Uwe Goddelyke
ongemeete
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goetheyt voldoe en vergoede, soo veel myne krankheyt mag te kort blyven!

Voorbeelden van Korte Versugtinge, omtrent de H. Communie: diergelijke
een yders herte ook van self, door de inspraeke van den H. Geest, genoeg
sal verschaffen, ende uytbreyden: om met alle ootmoedigheyt, Liefde ende
alle mogelijke hertelijkheyt, soo Waerden Gast en Lieven Bruydegom, te
onthalen ende te onderhouden.
Versugtinge, getrocken soo uyt de H. Schriftuer, als anders.
HOe bemin ik u, ô mynen Godt, die al myne sterkte syt, en myn steunsel. Hoe bemin ik u, ô
mynen Godt, die syt mynen toevlugt en mynen Saligmaker?
Wat is den mensch, ô mynen Godt; dat gy hem gedagtig syt: en dat gy u gewaerdigt hem te
komen besoeken!
Hoe goet is den Godt van Israel: hoe goet is hy, voor die regt van herte syn!
Belyt den Heere, want hy goet is, en syn barmhertigheyt is eeuwig.
Looft den Heere gy alle Heydenen; verheft hem gy alle Volkeren; want syne barmhertigheyt
heeft kragtelijk geschenen over ons: en de waerheyt des Heeren blyft in der eeuwigheyt.
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Gelijk eenen hert sugt naer de Fonteyne der wateren; also sugt myne Ziele tot u, ô mynen
Godt!
Voor my, myn goet is, Godt aen te hangen, en myne hope te stellen op den Heere.
Want wat is 'er voor my in den Hemel, ô mynen Godt; en wat begeere ik van u op der aerden?
Myne Ziele, maekt den Heere groot! en mynen geest springt op van vreugt, in Godt mynen
Saligmaker!
Salig is den Schoot, die u gedragen heeft.
Van waer komt my dat geluk, dat mynen Heere tot my komt.
Gebenedyt is hy, die daer komt in den Naem des Heere!
Heere ik en ben het niet waerdig, dat gy soud komen onder myn dack.
Wie syt gy, ô Heere, en wie ben ik? komt gy also by my? komt eenen Koning, gelijk gy syt,
aldus besoeken den minsten en den verworpensten van syne ondersaten?
Gy syt gedaelt uyt den schoot van den eeuwigen Vader, om te komen in den schoot van eene
allerreynste Maget: en komt gy nu in een soo onsuyver vat; in eenen stal, die vol vuyligheyt
is?
Uwe liefde praemt u, ô Heere; ik bemerke het; en sy sal u overwinnen. Ey komt dog nu
voorseker Heere; wilt niet vertoeven: maer ik bid u, dat gelieft mede te brengen uwe goetheyt,
sagtmoedigheyt, liefde, en barmhertigheyd, naer welke ik soo verlange; op dat myne ellenden,
verschoont werde.
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Ik heb u nu in my, ô Heere, die het al hebt in u: ik besitte u, die het al kont, en al besit. Trekt
myn herte af van alle andere dingen, ô mynen Godt; op dat het aen u alleen, vast blyve. Al het
ander is niet, als ydelheyt en quellinge van den geest: gy syt alleen myne ruste, en mynen Schat.
Laet myne Ziele dog gevoelen, ô mynen Godt, de soetigheyt van uwe tegenwoordigheyt; laet
haer smaeken, hoe soet dat gy syt, ô Heere, op dat sy verleckert synde, door uwe liefde, niets
buyten u en soekt, daer in sy haer soude konnen verheugen: want gy syt de blytschap van myn
herte, en myn deel, ô Godt voor alle eeuwigheyt.
Gy syt den genees-meester van myne Ziele. Gy hebt met uwe Wonden onse krankheden
genesen, ô Hemelschen Medecyn-meester, die van den Hemel gedaelt syt. Geneest myne Ziele,
want sy tegen u, gesondigt heeft.
Ik ben een verloren schaep, ô goeden Herder; en des niet tegenstaende laet gy my uw Heylig
Vleesch niet te geven, tot myn voetsel. Neemt my op uwe schouderen: geleyt my, en daer en
sal my niet ontbreken. Wat soud gy my konnen weygeren, die my, al selven geeft? gy stelt my
hier op een vette weyde.
O waeragtig Ligt, het welk verligt alle mensch, die in de weerelt komt; verligt myne oogen:
op dat ik nimmermeer en valle in den slaep van de doot.
O Vuur, het welk altyt brant, en noyt uyt en gaet: ik ben lauw, ik ben koud; brand myne
nieren en myn herte; op dat sy vlammen
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tot u: want gy syt het vuur komen op de aerde werpen; en wat wilt gy anders, als dat het soude
branden.
O oppersten Koning van Hemel en van aerde, die ryk syt in barmhertigheyt; ik ben arm en
gebreckelijk: gy weet beter, als ik, hoe groot dat myne armoede is. Gy alleen kont my ryk
maken: helpt my, ô mynen Godt. Haelt uyt den schat van uwe oneyndelyke rykdommen het
gene dat nootsakelyk is om my, in myne armoede te helpen.
O mynen Heere, en mynen Godt: ik ben uwen Dienaer; geeft my verstant? verwekt in my
Heylige bewegingen: op dat ik uwen wille altyt kenne, en volbrenge.
Gy syt het Lam Gods; het Lam sonder vlekke; het Lam, dat weg-neemt de sonden des weerelts:
neemt van my weg het gene dat u in my mishaegt, en my hinderlijk is, en geeft my, dat u
aengenaem is, en dienstig voor myne Saligheyt.
O mynen Godt, myne liefde, myn vermaek, en mynen Al: dat het vier van uwe liefde myne
Ziele verslinde: op dat ik door de kragt van uwe liefde, sterve aen de weerelt gelyk gy om de
liefde tot my, gelieft hebt te sterven, aen het Kruys.
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Vordere Vermaninge ende oeffeninge, naer de H. Communie.
THomas à Kempis, in de Naervolginge Christi, vermaend volgens syn gewoonte seer
wel en Godvrugtelijk, in het IV. Boek, dat geheel is, over de H. Communie. ‘Gy moet
u niet alleen tot vierigheyt opwecken, eer gy het H. Sacrament ontfangt; maer ook
daer na, u sorgvuldelijk in de selve bewaeren. Men moet daer na niet minder waken;
als men te voren, sig met yver bereyd gemaekt heeft. Want die goede oplettentheyd
die men naderhand heeft, is wederom de beste bereydinge tot meerder gratie. Maer
die naer de Communie sig terstond uytstort tot te veel uytwendigheden, die verkrygt
een ’quade gesteltenisse.
Men kan dit uyt sig selven genoeg afmeten, ende uyt de pligten van beleefdheyt,
die self in de wereldse ommegang met andere menschen ver-eyscht worden. Hoe
onbeleefd, onmanierlijk ende verkeerdelyk het soude wesen; sig te ont-trecken of sig
te wynig te bekommeren met een werelds vriend, die wy schuldig waren na vermogen
te onthalen ende te believen.
Houd dan in de hoogste waerde, dese korte oogen-blicken, soo lang JESUS
CHRISTUS in
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ons is. Geen geluckiger tyd in ons leven: geen soo kostelyk, geen van soo groote
waerdigheyt: gene soo bequaem om te versorgen, ende te beyveren het werk onser
Saligheyt; dan wanneer wy in ons hert besitten, de Bron van alle Saligheyt.
Wagt u dan, op die tyd iets anders te soeken, u te verhaesten, of u te bekommeren
met het gene aerdsch ende vergankelyk is. Geleyd dan dien Goddelyken Gast in de
geheymsten kamer van uw Huys, dat is, uw hert. Wagt u van veel te spreken: blijft
in eensaemheyt, en houd u besig met uwen Godt. Want gy besit den genen, die de
gehele wereld u geensints en kan ontnemen. Waerom soud gy dan soo haestig sijn?
waerom soekt gy iet anders als uwen Godt? Hy alleen sal u meer vermaek aen doen,
dan alle uwe vrienden. Hy sal u verschaffen meer genot en voortgang, dan alle 's
werelds konsten, schatten of wetenschappen.
Maer is het mogelyk, soude iemand konne vragen, of waer uyt ontstaet het dan,
dat men siet, dat vele dikwils komen tot dese H. Tafel; en nogtans soo groote vrugten
in hun niet gewaer worden, maer blyven self, even koud, even swak en traeg. Waerom
word een Ziele van soo kostelyke en vette Spyse, niet versadigt en beladen met
vettigheyt? Hoe kan eene Ziele die soo dikwils gespyst word, met Dit Brood der Enge-
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len, nog smaek vinden in het draf der varkens? Waerom, die soo dikwils in ons
ontfangen dat Ligt, en die Sonne self, komen wy niet eenigen glans te geven? Waerom
syn onse zeden en handel, geen straelen van sulk Ligt! Waerom verligten wy de
wereld niet? Waerom, daer wy soo dikwils en soo digt komen by 't vuur, en branden
wy nog niet? Hoe is het, dat wy ook andere door ons voorbeeld niet ontsteken?
Is dan, Die in dit H. Sacrament met de daet ontfangen word, het Ligt des werelds
niet, ende als een Vuur, dat noyt verteert? Is syn Vleesch niet waerlijk Spys, en syn
Bloed waerlijk drank?
ô Ziele, d' oorsake van uwe duysternis, en is niet in de Sonne: nog de oorsaek van
uw koude, van uw slappigheyt; en is niet by gebrek van vuur, of van goed voedsel.
Het is van uw eygen kant, dat gy komt te verhinderen de goede uytwerkinge van
dit Aller-H. Sacrament. Men loopt te ligt en haestig over soo groot en gewigtig werk.
Men vergenoegt sig, sonder verder te denken op de goede onthalinge van soo
Minnelijken Gast, ende op ons gedrag daer na. Men verwaerloost ook, tegens het
Gebod des Heere, de gedagtenisse te hou- ende te overwegen; (laet staen naer te
volgen) het H. Leven van Die wy soo dikwils komen
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te ontfangen. De manier van JESU nederig, versmaed en arm leven, komt ons als te
mishagen. Syn H. Droefheyt en bitter lyden, schricken ons af. Op Christi ootmoedige
en sagtmoedigen Geest en alle syne H. Leringe, wil men naeuwlijks denken.
Verbetert dit ô Mensch; stelt u geduerig voor oogen het H. Leven en Lyden van
Die gy hebt ontfangen, blyft in Hem, en syne Liefde: onderhoud syne geboden: Volgd
hem naer: en wat gy den Vader in synen Naem sult gevraegt hebben; sal u geworden.
Het VI. Deel van desen Lust-hof sal u verschaffen, de bequaeme middelen hier toe.
Wat aengaet de vordere oeffeninge naer het ontfangen van het Aller-H. Sacrament,
als van Aenbiddinge, Vernederinge of onderwerpinge van sig selfs, Verheuginge in
den Heere, Lofsangen &c. dese syn verspreyt den ganschen Lust-hof door; en welke
de godminnende Ziele in haer herte konne oeffenen; of door behulp des Registers
ook ligtelyk sulle konne vinden. Wy sullen dan alleen aenraken, de Danksegginge,
de Opdraginge, ende eenige Versoeke tot Godt.
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Dank-segginge te doen, met herts sugten van Liefde, Oodmoedigheyt,
Verwondering, Eerbiedigheyt.
WAt eene barmhertigheyt, ô mynen Godt! Wat een goetheyt, ô mynen Saligmaker!
Wat nieuwen middel van u selven mede te deelen aen de menschen! Van waer komt
my dat voordeel, dat Godt by my komt! den Schepper by syn schepsel! den Koning
van alle Majesteyt by eenen onwaerdigen dienaer! Waerom gaet gy niet liever verre
van my, mits ik eenen sondaer ben? En weet gy niet, ô mynen Godt, dat ik niet ben,
als een luttel stof en assche: een verdorven vat, het welk haest sal wesen eene Spyse
der wormen? En nogtans komt gy van den Hemel u by my vervoegen? Wat sal ik
geven tot vergeldinge van dese gaven? Dat myne lippen open gaen, en mynen mont
vervult worde met lof; op dat ik geduerig uwe glorie singe, en alle dagen uwe
wonderheden verkondige! Dat myn Ziele, den Heere love; die soo veel genade
ontfangen heeft! Dat mynen geest sig verheuge in Godt mynen Saligmaker; mits hy
aengesien heeft de nederigheyt van synen dienstknegt, of dienst-maegd. Den
Almagtigen heeft my groote dingen gedaen: hy heeft myne ydele Ziele vervult met
goederen. Gebenedyt myne Ziele, den Heere: nog wilt oyt vergeten alle de genaden,
die hu u gedaen heeft. Hy vergeeft u uwe misdaden; en hy geneest door de Goddelyke
kragt van dit Sacrament alle uwe krankheden.
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‘Erkend ook in uw gemoed, en belyd voor Godt, hoe seer gy te kort schiet ende in
gebreke blyft, om behoorlyk den Heere, voor soo groote weldaden te konne bedanken.
Nodigt daer toe, niet alleen de Aller-Heyligste Maget, uwen H. Engel-Bewaerder,
uwe besondere Patroonen, en het geheele Hemelsch Choor; maer roept ook met de
3 Jongelingen, in den gloeyenden over: Gebenedyt den Heere, alle werken des Heeren:
looft ende verheft hem hooglyk in der eeuwigheyt.
Daerom houd ook veele dagen daer na, gedagtenisse van dit groot weldaet, dat gy
van den Heere ontfangen hebt: en stelt dese uwe H. Communie onder het getal, van
die weldaden Gods; daer gy den Heere altyt wilt ’over dankbaer wesen, en die noyt
vergeten.

Opdraginge te doen van Jesu H Persoon, aen den Hemelschen Vader.
SIet, ô mynen Godt, op het aengesigt van uwen Gesalfden, en niet op den nederigheyt
van dien, den welken u den Selven opdraegt. Siet aen, den Middelaer tusschen u en
den mensch, CHRISTUS JESUS, uwen Aller-liefsten Soon. Dese drage ik u op, tot de
hoogste erkentenisse van uwe opperste Majesteyt, van uwe on-eyndelijke Liefde,
ende uwe aenbiddelyke Regtvaerdigheyt.
Ik drage Hem U op; want ik u niet beter nog aengenamer kan op-offeren, als daer
gy uw welbehagen in neemt:
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Ik drage U Hem op, seg ik, die geen sonde gedaen heeft; maer geworden is de
Versoeninge van onse sonde: die ons gewasschen heeft in syn Bloed. ô Heere, slaet
uwe oogen op het aengesigt van CHRISTUS JESUS: siet hoe veel arbeyt in syn leven,
hoe veel smerten in syn lyden en sterven, Hy voor ons gedragen heeft. Ik drage u dit
al op, tot versoeninge en vergiffenisse myner sonde.
Ik drage U Hem op, op dat Gy, door Die, die voor ons tusschen-spreekt, ende
verdient verhoort te worden, om syn eerbiedigheyts wille, aen uwe H. Kerk verleene,
vermeerderinge en vrede: volherdinge aen de regtvaerdige: vergiffenisse aen de
sondaeren: de gelovige Ziele verquickinge: aen ons alle, uwe H. Gratie, ende eyndelijk
de eeuwige geluksaligheyt. Amen.

Opdraginge van Sig Selve, te doen aen Jesus Christus.
WAt sal ik u geven tot vergeldinge, ô mynen Saligmaker? wat sal ik u geven? wat
gelykenis is 'er tusschen myne armoede, en al het goet, dat gy my gedaen hebt? Gy
vraegt my, myn herte: kan ik dese vrage weygeren? Sal dan myne Ziele niet
onderworpen wesen aen den Heere, van welken al myn welvaren komt? En heeft
dien, den welken voor my, syn leven gegeven heeft, geen volkomen regt, om my
myne Ziele af te vragen? maer eylaces, wat is dit voor een vergeldinge, dat ik my
sou geven aen u; om dat gy u, geeft
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aen my? Wat gelykenis heeft eenen Meester by synen knegt; eenen mensch by Godt;
een Goddeloosen by den Regtvaerdigen, die de regtvaerdigheyt selve is: eenen
sondaer, die versmagt legt in syne misdaden, by een Lam sonder vlecke? dog mits
gy evenwel gewaerdigt hebt, u selven te geven voor my; en niemant anders als u
selven: keert uw aensicht van my niet af; nog verstoot my niet, ô Godt mynen
Saligmaker. Neemt uwen Dienaer genadelijk aen. Ik ben een mensch: maer aenvaert
Gy my, die voor my hebt willen, Mensch worden. Ik ben eenen sondaer, aenvaert
gy my dog, die de sondaeren syt komen, Salig maken. ô Goeden Herder, barmhertigen
Herder; soekt uw verloren Schaep.

Gebed om nu voortaen den Heere getrouwer te dienen, en te wandelen in
alle deugden.
IK begeere u te dienen, ô mynen Godt, al het overig van myn leven in Godvrugtigheyt
en regtvaerdigheyt. Och of mynen handel soo bestiert werde, dat ik uwe geregtigheden
bewaren mag, om myn herte gansch aen u te hegten: op dat ik door de kragt van dit
H. Sacrament in u blyve, en gy in my. Doet my de genade, dat ik myn lighaem aen
u mag op dragen, als een levende, Heylige, en wel-behagende offerande. Dat ik leve;
dog dat ik nu niet, maer dat JESUS CHRISTUS in my leeft. Ik make een vast voornemen,
om te onderhouden uwe regtvaerdige geboden. Ondertusschen
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vinde ik in my, niet als den wille: ik vinde in my de middelen niet om uyt te werken
het gene dat ik wil. Ik sie in myne litmaten een andere wet, die stryt tegen de wet
van mynen geest, en my belet het goet uyt te werken, dat ik gaern doen soude. Ik
heffe dan myne oogen op tot u, ô Heere: gy siet alle myne onvolmaektheden: gy weet
al wat my ontbreekt. Neemt het deksel van myne oogen weg; en ik sal de wonderheden
van uwe wet beschouwen. Ik sal dese onderhouden uyt gansch myn herte. Beproeft
my, ô Godt: doorsiet myn herte: ondersoekt my, en let op mynen handel. Siet of den
weg der boosheyt in my is: en keert my af van dien, den welken leyt tot den
ondergank. O Heere, die de herten doorgront; gy weet, hoe krank dat ik ben en hoe
seer dat ik onderworpen ben, aen sulke of aen sulke gebreken N.N. 't Is waer, dat ik
een voornemen make van dese te beteren: maer ik soude niet nalaten te vallen, ten
sy dat gy uw hant uytsteekt om my te ondersteunen. Ondersteunt dan myne krankheyt,
door de kragt van uwe gratie.
Syt indagtig, ô myn Saligmaker dat gy, in het Huys van Zacheus gekomen synde,
geseyt hebt: Heden is desen Huyse Saligheyt geschiet. Segt het selve aen myne Ziele,
ô mynen Godt. Segt, als gy in dese komt: Ik ben uwen Salimaker. Want seggen en
doen, is voor u, een en het selve. Mits dan uwe goetheyt u beweegt heeft, om aldus
tot my te komen: soo sal ik ook u, die uwe handen open doet, en alle schepselen
vervult met segen; niet laten gaen,
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ten sy dat gy my eerst gesegent hebt. Geeft my die deugden, dewelke ik van node
heb om de pligten van den staet, daer gy my in gestelt hebt, Heyliglyk en getrouwelijk
te volbrengen. Geeft my voor al, een diepe ootmoedigheyt; waer van wy soo grooten
voorbeeld sien in dit H. Sacrament: daer gy u selven soo verre vernedert, dat gy u
laet ontfangen ook van de gene die u, als wederom overleveren aen uwe vyanden.
Geeft my de reynigheyt van Ziele en van lighaem: geeft my dese, ô suyver Lam
sonder vlecke: geeft my dese, ô JESU, die geboren syt van eene reyne Maget. Geeft
my, dat ik, om dese deugt te bekomen, niet leve in gemak en wellusten: maer dat uw
pynelijk leven, my eenen schroom doe hebbe, van sulk een leven. Geeft my ten lesten,
ô mynen Godt, dat ik tot het laeste toe in uwen dienst mag volherden: maekt, dat ik
geduerig voortgae van de eene deugt in de andere; tot dat wy uwe Godtheyt, de welke
wy hier niet sien, als onder dese schaduwe, bloot mogen aenschouwen in den Hemel.

Gebed voor alle daer wy eenige na verbintenisse mede hebben, en voor de
geheele H. Kerk.
O mynen Godt, gy doet open het ingewant uwer barmhertigheyt voor alle menschen:
gy wilt niemants dood: gy wilt dat alle menschen salig worden: gelijk gy ook voor
alle menschen gestorven syt, en dit H. Sacrament
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hebt in gestelt. Bewaert uwe Dienaren, die op u hopen, ô mynen Godt: segent de
gene die gy verkoren hebt voor uw erfdeel. Komt die ter hulpe, de welke gy met uw
dierbaer Bloed hebt af-gekogt: ondersteunt hun door de kragt van uwe gratie, de
welke gy in hun sult storten van het hoogste uwer Hemelen. Zyt barmhertig over
H.H. Maekt hun deelagtig van de kragt van uw dierbaer Bloed. Geeft hun uwe gratie
in dese weerelt, en uwe glorie in de andere. Dat sy hun tegenwoordig leven soo
aenleggen, dat sy daer door een ander verdienen, het welk veel geluckiger is.
Syt barmhertig over alle de gene die in lyden syn; die siek syn, en in quellingen:
vertroost Gy hun al, die den Trooster syt van de bedrukte, den Vader van de Weesen,
den Regter van de Weduwen, den Beschermer van alle Gelovige. Sy hebben al de
oogen op u geslagen, tot dat gy hun genadig syt. Vergeeft ook myne vyanden: dat
dese u beminnen, ô mynen Godt, en dat sy om u, ook hunne naeste beminnen. Ik
bevele u ook de Zielen in het Vagevier; van N.N. en alle die, voor welke ik
besonderlyk verbonden ben te bidden. Geeft hun de ververschinge, ô mynen Godt,
de welke sy van u verwagten.
Ik drage u myne Gebeden op, ô mynen Godt, met een verootmoedigt en vermorselt
herte: dat dese tot u op-klimmen als eenen wierook, die u aengenaem is.
Slaet uwe oogen op uwe Heylige Kerke, ô mynen Saligmaker: siet uwe Bruyt
gunstelijk aen; en maekt, dat sy voor u verschyne, son-
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der rimpele of vlecke. Breekt de magt van de gene die dese bestormen: temt de
hovaerdigheyt, van die haer vervolgen: vernietigt alle Ketteryen. Stort uw ligt in het
verstant van die verblint syn: maekt uwe waerheyt kenbaer aen de gene die in
dwalingen syn: leyt de dolende Schapen wederom naer den Schaepstal: en laet soo
vele Zielen, de welke naer uw Beelt geschapen syn, en met uw Bloed af-gekogt; niet
verloren gaen. Geeft over uw volk goede Herders: sent in uwen Wyngaert,
uytmuntende Werk-lieden, Mannen van een onberispelijk leven, die waken over de
Schapen, de welke gy hun bevolen hebt; en die naer het exempel van den oppersten
Herder hun leven niet bevreest syn, voor dese te pande te stellen.
Geeft aen alle de Geestelykheyt, een Heyligheyt, die past op hunnen roep: op dat
sy eenen iever hebben tot uwe glorie, en tot de Saligheyt van hunnen even-mensch;
en dat sy wyse bedienaren syn in uwe Kerke, en getrouwe uyt-reykers van uwe H.
Mysterien.
Eyndelyk, ô mynen Godt, stort uwe barmhertigheyt ook over een ieder uyt, op dat
elk Heyliglyk mag leven in den staet, daer hy in gestelt is. Geeft dat de Regtvaerdige
mogen volherden: geeft eene vierigheyt aen de gene die op den goeden weg syn; en
besonderlijk, eene verandering van leven, en boetvaerdigheyt, aen de sondaren.
Bekeert gy hun, ô mynen Godt; die hebt willen sterven, om de doode te doen verrysen.
Trekt dan dese door den bant van liefde tot u, want sy niet konnen komen, ten sy dat
uwe liefde hun aenhaelt.
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IV. Capittel
Vermaninge om het H. Sacrificie der Misse dikwils, ende met
eerbiedigheyt, by te wonen.
DIe niet dagelyks Misse hooren, als men dat gevoeglijk doen kan; of die de selve
hooren sonder aendagtigheyt; betoonen daer door; of dat sy geen kennisse genoeg
en hebben van dat H. Mysterie, of dat sy de waerdigheyt en vrugte van het selve, te
wynig agten. Want in het H. Sacrificie der Misse, komt den Christen mensch
voorgestelt te worden, alle de schatten van Christi H. Verdiensten, en den ganschen
prys voor onse Saligheyt. Ook worden daer de voornaemste Mysterien van ons
Christen Geloof en wegens der menschen Verlossinge, als vernieuwt.
Daer en boven, terwyl Christus self van ons af-eyscht, dat wy dikwils soude indagtig
wesen, syn Lyden en Liefde voor ons; waer van den Heere soo heerlijk en
voortreffelijk, gedenk-middel aen syne Kerk heeft naergelaten, seggende: ‘Soo dikwils
als gy dit sult gedaen ’hebben: sult gy het doen tot myner gedagtenisse.
Soo dat die wel mag gehouden worden, te onagtsaem te syn in het werk syner
Saligheyt, ende
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te slap in Godsdienstige oeffeninge, en te wynig dankbaer aen Godt; die, de bequame
gelegentheyt daer toe hebbende, niet dikwils genoeg beyvert ende gedagtig is, dat
groot weldaet van syne verlossinge; als ook, die schatten en rykdommen, met soo
duuren prys, te weten van het dierbaer Bloed van onsen Saligmaker, vergadert; te
wynig agt, ende soo groote en kragtige hulpmiddelen om Christelijk te leven, komt
te verwaerloosen.
De H.H. Vaders geven overvloedige getuygenisse, hoedanig de Engelen self verstelt
staen, en sig vervoegen by dese aenbiddelijke Mysterien. Den H. Gregorius seyd
daer van: ‘Wie van de gelovige soude konne twyffelen, dat op den selven stond van
de Consecratie ende op het woord van den Priester, de Hemelen komen open te gaen:
dat ook de Chooren der Engelen tegenwoordig syn by dat Mysterie van JESUS
CHRISTUS: dat het hoogste verselt word met het laegste; ende het Hemelsche vervoegt
word by het aerdsche; en dat uyt het onsienelyke en sienelyke, een en de sel’ve saek
voortkomt.
Den H. Chrysostomus spreekt aldus: ‘Ten tyde dat dit Sacrificie volbragt wort,
soo staen de Engelen by den Priester; en het gansche Order van de Hemelsch Kragten
heffen hunne stemme op: en de plaets by den
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Autaer, is, ter eeren van Die daer op-gedragen wort, vol van de Chooren der Engelen.
Die Hemelsche geesten namentlijk, de welke gelijk de Lyf-wagten en de Hovelingen
syn van dien grooten Prins; sullen hun wel wagten van haeren Koning alleen te laten,
en niet met hoopen aen den selven, hunnen ’dienst, op te dragen.
Aengaende de eerbiedigheyt tot het H. Sacrificie der Misse, vermaent ook de
Kerkelyke Vergaderinge van Trenten in deser voegen:
‘Hoe groote sorge men moet hebben, dat het Allerheyligste Sacrificie der Misse,
met alle Godsdienstigheyt gedaen werde; sal een ieder ligtelijk konne oordeelen die
bedagt mag hebben, dat dien vervloekt in de H. Schriftuer genaemt word: Den welken
het werk Gods met on-agtsaemheyt volbrengt. Want, mits wy noodsakelijk moete
belyden, dat 'er geen ander soo Heylig en Goddelijk werk, van de Christen gelovige
kan gehandelt worden, als dit selve Mysterie, waer by men hoorde als te beven: waer
in die levend-makende Slagt-Offer door welke wy met Godt den Vader versoent syn;
dagelyks op den Autaer, door de Priesters word opgedragen. Soo blykt het ook
genoeg, dat men al syn werk en naerstigheyt daer toe moest besteden: op dat het
volbragt worde, soo
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met de grootste inwendige reynigheyt en suyverheyt des herte mogelyk is, als met
uyterlyke tekenen van devotie ende Godvrug’tigheyt.
Hoe seer is het dan niet te beklagen, dat 'er nog onder de Christene gevonden
worden, die als aenschouwers der wereldsche schouw-spelen, sig met beuselingen,
geklap en lachernye ophouden; haer oogen en hert late swieren tot ydelheden: ende
dat, terwylen de geheugenis gehouden word van het Aller-H. Sacrificie, en
Aller-bittersten Lyden van onsen Saligmaker, terwylen vernieuwt word de geheugnisse
van onse verlossinge, ende aen den Hemelschen Vader tot Versoen-offer word
opgedragen den Heylig der Heyligen, wien de Engelen loven, de Heerschappye
aenbidden, ende in wiens tegenwoordigheyt de kragten beven; Wien alle magt gegeven
is in Hemel ende op aerde, Die gestelt is Regter van levende en doode, ten jongsten
dage. Laet elk dan toe sien dat hy dese Heylige ende aenbiddelijke, ja schroomelijke
Mysterie, gelijk de H.H. Vaders dit noemen; niet alleen niet on-eerbiediglijk, maer
met alle mogelijke Godsdienstigheyt en dankbaer herte komt by te woonen. Ten dien
eynde sullen wy hier late volgen eenige onderregtinge van het H. Sacrificie der Misse
in sig selve; ende verscheyde Godvrugtige oeffeninge ende maniere.
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Leeringe ende onderregtinge van het H. Sacrificie der Misse in sig
selve; volgens het H. Concilie van Trenten aen de XXII. Sittinge.
I. Capittel.
NAdemael onder het Oude Testament, volgens de getuygenis van den Apostel, om
de swakheyt van het Levytsche Priesterdom, de volkomentheyt niet en was; soo heeft
'er behooren, Godt de Vader der barmhertigheyt dat soo schickende, een ander Priester
opstaen na de order van Melchisedec, onsen Heere JESUS CHRISTUS: die magtig
soude syn, soo vele 'er te Heyligen waren, die alle te voltoyen ende tot de
volmaektheyt te brengen. Dien Godt ende onsen Heere dan, al schoon hy sig selven
eens op den Autaer des Kruys, met tusschen-kominge van de doot, aen Godt den
Vader stond te offeren, om aldaer de eeuwige verlossinge te bewerken. Om dat
nogtans door de doot, syn Priesterdom niet moest worden te niet gedaen: soo heeft
hy in het laetste Avond-mael, op die nagt als hy gelevert wierd; op dat hy aen syn
uytverkoorne Bruyd de Kerk, soude naerlaten, gelyk de natuer der menschen
ver-eyscht, een sigtbaer sacrificie ofte offerhande, waer-door dat bloedige, dat eens
aen het Kruys te verrigten was, soude worden vertoont; en de geheugenis daer van
tot het eynde des werelts soude blyven; en de Zaligma-
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kende kragt daer-van soude moge toegevoegt worden, tot vergiffenisse van die sonde,
die ook dagelyks onder ons begaen worden: soo heeft hy, sig verklarende Priester
gestelt te wesen in der eeuwigheyt na de order van Melchisedec; syn Lighaem en
Bloed onder de gedaenten van Brood en Wyn, aen Godt den Vader op-ge-offert,
ende onder de tekenen van die dingen ook over-gegeven om te nuttigen aen de
Apostelen, die hy als dan tot Priesters des Nieuwe Testaments aenstelde: en mede
door dese woorden, Doet dit tot myn 'er gedenkenisse; de selve bevolen en hunne
na-volgers in het Priesterdom; Dat sy het soude opofferen. gelyk de Catholyke of
Algemene Kerk dat altyd soo verstaen en geleert heeft. Want na dat Hy ge-eeten had
het oude Paesch-Lam, 't werk ter geheugenis van den uytgang uyt Egypten, de menigte
Kinderen van Israël offerde; soo heeft hy tot een nieuw Paesch-Lam in gestelt, syn
selven, om van de Kerk door de Priesters onder sigtbaere tekenen op-ge-offert te
worden, ter gedagtenis van syn aenstaende doorgang uyt dese weereld; als hy door
het uytstorten syns Bloeds ons heeft afgekogt, en onttrocken uyt de magt der
duysternisse ende overgebragt tot syn ryk. En dese is ook die suyvere offerhande,
welke door gene onwaerdigheyt of boosheyt van die se offeren, besmet kan worden;
den welken, den Heere door Malachias heeft voorseyd, dat aen syn Naem, die groot
soude wesen onder de Heydenen, sy suyver, op alle plaetse soude worden op ge-offert:
en den welken den Apostel Paulus duydelyk te kennen
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geeft, schryvende aen de Corinthianen, dat hy seyd: Dat sy, die door me-deeling van
de Tafel der Duyvelen besmet syn, niet mogen deelagtig worden van de Tafel des
Heere: door de Tafel, op beyde plaetse, den Autaer verstaende. Eyndelyk soo is het
dese offerande, die soo ten tyde van de natuer als van de wet, afgebeeld wierd door
verscheyde gelykenisse en verbeeldinge van offerhandens: als de welke, al het goet
dat door die beduyt is, gelyk een voltoyinge en volmakinge van die alle, komt te
behelsen.

II. Capittel.
ENde dewyl in dese Goddelyke offerhande die in de Misse verrigt word, die selve
CHRISTUS vervat ende onbloedelyk op-ge-offert word, die sig selven op den Autaer
des Kruys eens bloedig heeft op-ge-offert: soo leert het Heylig Concilie, dat die
offerhande waeragtelyk is versoenende: en dat het door die geschied, dat, by aldien
wy met een waeragtig hert ende opregt geloof, met eene vrese ende eerbiedigheyt,
rouwig en boetvaerdig tot Godt komen; wy barmhertigheyt verkrygen ende genade
vinden, daer wy hulp van doen hebben. Want den Heere door dese offerhande versoent
synde, genade en de gave van boetvaerdigheyt verlenende; ook groote sonde en
misdaden komt te vergeven. Terwyl het een en de selve Slagtoffer is; als ook den
selven Offeraer, nu door den dienst der Priesteren; die, als dan sig selven aen het
Kruys heeft op-ge-offert: de ma-
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niere van de offeringe, alleen verscheyde synde. Van welke bloedige offerhande, seg
ik, men de vrugten, door dese onbloedige overvloedelyk komt te genieten: verre van
daer, dat aen die door dese, eenigsints word gekrenkt of te kort gedaen. Waerom die
volgens de overleveringe der Apostelen ook wettiglyk word opgedragen, niet alleenlyk
voor de sonden, straffen, voldoeninge en ander noodwendigheden der geloovige die
leven, maer ook die in CHRISTUS gestorven syn.

III. Capittel.
ENde al schoon de Kerk gewoon is, somtyds eenige Misse te doen ter eere ende
geheugenis van Heyligen: sy leert nogtans niet, dat men aen dese, de offerhande
soude opdragen, maer aen Godt alleen die haer-liede gekroont heeft. Daerom seyd
de Priester ook niet tot Petrus of Paulus, Ik drage u, de offerhande op: maer Godt
dankgevende over hare overwinninge, versoekt hy hun voorspraeke; op dat sy voor
ons gewaerdigen te bidden in den Hemel, der welker gedagtenis wy houden op der
aerde.

IV. Capittel.
ENde gelyk Heylige dingen, Heyliglyk behooren bedient te worden; ende dit Sacrificie
het Aller-Heyligste is: soo heeft de Catholyke of Algemene Kerk, op dat het selve
waer-
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diglyk ende eerbiediglyk soude opgedragen ende ontfangen worden; van over vele
eeuwen opgestelt een Heylige Canon, of vasten regel die soo suyver is van alle mislag,
dat daer niets in begrepen word, dat niet ten hoogsten, sekere Heyligheyt en
Godsdienstigheyt smaekt, ende de harten tot Godt opregt van die offeren, want sy
bestaet en uyt woorden des Heere self, en uyt overleveringe der Apostelen, en mede
uyt Gods-dienstige instellingen van Heylige Pausen.

V. Capittel.
AEngesien ook de natuer der menschen sodanig sy, dat die niet gemackelyk sonder
uytwendige hulp-middelen kan op-geheft worden, tot aendagtige bemerkinge van
Goddelyke saken: soo heeft daerom de goedertierne Moeder, de Kerk, ingevoert
eenige gebruyken, als te weten, dat sommige dingen in de Misse overluyd, andere
in stilte soude uytgesproken worden. Sy heeft ook volgens Apostolische gewoonte,
ende overleveringe daer by gevoegt, eenige Ceremonien of Kerkelyke dienst pleginge,
als van Geestelyke segeninge, ligten, wierooken, klederen en veel ander diergelyke
dingen: waer door de heerlykheyt van soo groote offerhande soude worde aengewesen;
en de herten der gelovige, door dese sigtbare tekenen van Godsdienstigheyt en
Godvrugtigheyt, soude moge worden opgewekt, tot beschouwing der aller-hoogste
saken die in dese offerhande verholen syn.
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Maniere op de Misse te hooren, volgens de Ceremonien en gebeden der H.
Kerk.
DEn PRIESTER, niet tegenstaende CHRISTUS selve in het H. Sacrificie der Misse
den voornamen Hogen-Priester is en Offeraer, als ook de Offerande self; bekleed
alhier de plaets van CHRISTI Persoon op aerde. Hy is ook als den Mond, den Tolck
en den Gesant der Christene. Hy spreekt Godt aen; bid, en looft hem. Hy draegt het
Sacrificie op, voor de Saligheyt van al het volk; dog voornamentlyk voor die daer
tegenwoordig syn, ende haer intentie vervoegen by de syne.
Het Priesterlyk en Kerkelyk gewaed, als ook geheel het beloop der Misse, dienen,
om ons te kragtiger in te drucken het gansche Lyden CHRISTI, ende om den mensch
op te wekken, tot allerley Heylige versugtinge.
Als voor eerst, Den geschooren KRUYN des Priesters, doet ons gedenken CHRISTI
Doorne Kroon.
De AMICTE of den doek, die den Priester boven den hals doet: doet ons gedagtig
wesen den doek daer de Joden het gebenedyde Aengesigt van CHRISTUS mede
bedekt hebben.
De ALBE of het witte lange Kleed dat den Priester aen heeft; doet ons gedagtig
wesen, het wit kleed 't welk Herodes CHRISTUS dede aendoen, om hem te doen
bespotten.
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Den GORDEL daer den Priester mede omgord is ; betekent de koorde met welke
syn H. Lighaem gebonden wiert in het hofken.
Den MANIPEL: die als een band, den Priester, aen-syn linker hand heeft hangende,
betekent de banden met welke JESUS handen syn gebonden geweest.
De STOOL; die den Priester om den hals ende voor, kruys-wys over de borst laet
afhangen: betekent de banden welke men JESUS om den hals gedaen heeft, als hy
syn kruys dragende, ging naer den Berg van Calvarien.
Den CASUYFEL of het Opper-klaad dat den Priester boven de Albe aendoet;
betekent het purperen kleed 't welk CHRISTUS van de Soldaten wierd aengedaen
in het huys van Pilatus. 'T KRUYS 't welk gestelt is van agteren op dese Casuyfel,
vertoond ons dat houte Kruys het welke CHRISTUS gedragen heeft op syn gebenedye
schouderen, en daer Hy, voor ons, onnosel is aengehangen.
De KELK wyst ons aen, dien Kelk die JESUS CHRISTUS in syn laetste
Avond-mael gebruykt heeft; als ook, geeft te kennen, die bitteren Kelk van droefheyt,
den welke JESUS CHRISTUS om onse Saligheyt heeft wille drinken.
Den CORPORAEL-DOEK, en de andere witte dwalen of doeken, welke op den
Autaer gebruykt worden; betekenen de witte Lyne doeken, in de welke het H. Lighaem
van CHRISTUS geleyt wierd.
Den AUTAER om daer-op aen Godt Sacrificie te doen; betekend ons CHRISTUS
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die den Offeraer en Offerande self is, ende door wien, alle Offerande moet op-geoffert
worden.
Het CRUCIFIX op den Autaer, vertoont ons de kruyssinge van CHRISTUS op
den Berg van Calvarien.
De KANDELAREN en WAS KEERSEN, tot ver-eeringe van soo groot Mysterie;
vermanen ons te wesen als Ligten door geloove en goede werken, ende brandende
tegens de komste des Bruydegoms.
De ORNAMENTEN tot bekledinge des Autaers, die, gelyk ook den Casuyfel, op
besondere tyden en Feest-dagen, van Coleure verandert worden.
Daer van geeft ons de WITTE COULEUR te kennen een Geestelyke blydschap,
ons opwekkende tot danksegginge ende lof; als ook om in suyverheyt Godt te soeken.
Daerom word die gebruykt op Kermis, Paesschen, in het Octaef van het H. Sacrament,
als mede op de Feest-dagen van de H. Moeder Gods en der H.H. Confessoren.
De ROODE COULEUR word gebruykt op de Pinxter-dage, ende op de Feest-dagen
der H.H. Martelaren en Martelaressen: ter gedagtenisse, den H. Geest sig vertoonde
in vierige tongen, ende de herten der geloovige ontsteekte met vier en liefde: als ook
om het uytstorten van hun Bloed, in de Martelaren.
De VIOLETTE COULEUR word gebruykt in den Advent, den Vasten, en andere
dagen als men sig ver-oodmoedigt om penitentie te doen, ende sig bereyd tot de
naest-komende Feest-dagen.
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De GROENE COULEUR gebruykt-men gemeenlyk op alle Sondagen, en andere
dagen des Jaers die geen Feest-dagen syn. Om ons te vermanen, hoe dat wy als
jeugdige Boomen in CHRISTO ge-ent synde, niet mogen dorre worden, maer dagelyks
aengroeyen en bloeyen in allerhande deugden en goede werken.
Eyndelyk de SWARTE ornamenten worde gebruykt op den goeden Vrydag, den
Aller-Zielen-dag, ende wanneer men voor de Overledene Misse van Requiem leest;
om also tot een meerdere droefheyt, medelyden ende gedagtenisse des doots, opgewekt
te worden.
De SCHILDERYEN en BEELDEN op, ende om den Autaer, stellen ons voor
oogen de voornaemste geschiedenisse van onsen Godsdienst, ende CHRISTI getrouwste
Dienaers op aerde: om also onse behoorlyke aendagtigheyt en yver, te beter op te
wecken.

Tot de Besondere Deelen in de Misse.
Als den Priester in het begin tot, en van den Autaer gaet.
ALs den Priester eerst regt tot den Autaer gaet; daer kan men sig verbeelden: Hoe
Godt den mensch eerst geschapen heeft in regtvaerdigheyt, en onnoselheyt, door
welke den mensch een vryen toegang hadde tot Godt.
En als den Priester korts daer naer komt tot beneden den Autaer; wort daer door
betekent: Hoe dat den mensch niet lang gebleven is in
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syne eerste onnoselheyt: als ook de diepte van onse miserien en bedorvenheyt.
En als hy hem eerbiedig neder-buygt voor den selven; wort betekent die
neder-stortinge van JESUS CHRISTUS: die belast synde met de sonden van de gansche
weerelt, in het Hofken van Oliveten is plat ter aerde gevallen, en in eenen stryt
gekomen synde; Water en Bloed sweete. Gy sult op dien tyt, dit wat konnen
overdenken; en by u selven seggen: Heere, Hoe soud ik nog konnen sonden bedryven,
die u soo veel bitterheyt en smerten gekost heb!
Ten tyde van de CONFITEOR, en daer na.
HIer kan men oeffenen de belydenisse, en versakinge syner sonden met een opregt
rouwig hert, ende kloppinge op syn sondige borst. Daer na met hoope tot vergiffenisse
der sonde, gaet den Priester naer den Autaer, den welken hy dadelyk kust; het gene
ons kan doen gedenke de versoeninge van het menschelyk geslagte met Godt; als
ook hoe¸ van Judas verraden is door eenen kus: en men kan tot dien eynde seggen:
Geeft my, dat ik u nimmermeer verrade, ô mynen Saligmaker: en dat 'er niet sy
op der aerde, het welk my soude konnen bewegen, om u te verlaten! Gy hebt u selven
over-gegeven aen uwe vyanden, om my van de myne te verlossen: Geeft dan dat ik,
u niet wederom in de handen van de selve levere; nog myn selven wederom werpe
onder hun slavernye.
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Ten tyde van de KYRIE ELEYSON.
'T KYRIE ELEYSON: dat is, Heere ontfermt u onser, word driemael herhaelt tot Godt
den Vader: dan driemael tot Godt den Soone; en driemael tot Godt den H. Geest.
Waer door wy vermaend worden, om met de nederigste eerbiedigheyt onsen toevlugt
te nemen tot Gods barmhertigheyt in al onsen noot.
Den Lofsang der Engelen: GLORIA IN EXCELSIS.
GLorie sy Godt in den Hoogsten. En op de aerde, vrede aen de menschen die van
goede wille syn.
Wy loven u: wy gebenedyden u: wy aenbidden u: wy verheffen u: wy bedanken
u om uwe groote glorie. Heere Godt! Hemelschen Koning! Godt! Almagtigen Vader!
Heere Jesu Christe! eenige gebooren Soon! Heer Godt! Lam Gods, Soon des Vaders
die weg neemt de sonden des Weerelts, ontfermt u onser. Die weg neemt de sonden
des Weerelts, ontfangt onse gebeden. Die aen de regterhand sit des Vaders, ontfermt
u onser. Want gy syt alleen Heylig: gy syt alleen Heer: gy syt alleen de Allerhoogsten,
ô Jesu Christe, met den H. Geest in de glorie van Godt den Vader. Amen.
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Ten tyde van DOMINUS VOBISCUM, en de COLLECTE of OREMUS.
ALs den Priester segt: DOMINUS VOBISCUM: het welk te seggen is: Den Heere sy
met u lieden; en dat het Volk antwoort: En dat hy sy met uwen geest. Dit geeft ons
te kennen, hoe dat om dese H.H. Mysterien behoorlyk te volbrengen, den Priester
en de geloovige hun sterkte by den Heere moete soeken; en niets grooter malkandere
konne tot wenschen; als dat den Heere met ons sy.
In het Gebedt, dat den Priester daer naer doet, vertoont hy aen Godt de verscheyde
nootsakelykheden, begeerten, of gevaeren van het volk, en van de geheele H. Kerke
in het gemeyn. Daerom is 't, dat hy, eer hy dat begint, segt, OREMUS, dat is, Laet ons
bidden; om die daer tegenwoordig syn te vermanen, dat sy hunnen geest, en hun
herte soude vereenigen, om gesamentlyk dat Gebedt aen Godt te doen.
Ten tyde van den EPISTEL.
ALs men den EPISTEL singt, of leest; die by naer altyd getrocken is uyt de boeken
der Propheten, ofte der Apostelen: kan men sig erinneren eenige leeringe van Gods
Propheten en syne Apostelen; om sig daer na te voegen, ende te gedragen.
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Ten tyde van het Evangelie.
HEt Missael-boek word van de Zuyd-zyde des Autaers overgedragen tot de
Noord-syde, om te betekenen dat de verkondiging des H. Evangelie van de Joden
om haer ongeloovigheyt is overgevoert tot de Heydene. Gelyk op 't eynde der Misse,
het Missael-boek wederom gebragt wordende aen de Zuyd-syde; betekend, dat op 't
eynde des weerelts, de verkondiging des Christen Geloove (de Gelovige Heydene
dat misbruykt hebbende) eens wederkeeren sal tot de Joodsche natie, die het selve
dan met den geloove sal aen-nemen.
Met staet op, als men het Evangelie leest; om te betoonen, dat men bereyd is naer
het selve te leven. Elk segent dan ook syn voorhooft, syn mond, en syn borst, met
het teeken des H. Kruys: om daer mede te kennen te geven, dat men dese H. Leeringe
wil in het herte dragen, in den mond hebben, en sonder beschaemt te syn, belyden.
Als ook om daer mede van ons herte, van onsen mont, en van geheel ons Lighaem
af te weeren de kragt der Duyvelen, de welke tragten weg te nemen dat saet uyt ons
herte. Men kan JESUS CHRISTUS aenspreken met dese woorden.
ô Heere, gy syt Gods wege gekomen, als den eenigen Meester; die ook nog niet
op en hout van ons door de schriften van uwe Evangelisten te onderregten: geeft my,
het verstant om uwe Heylige wet te begrypen, en een vie-
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rige begeerte om het gene dat gy my leert in het werk te leggen: op dat myn leven
het Geloof niet ont-eere, dat ik met myne tonge belyde.
Den CREDO onder de Misse.
IK geloove in eenen Godt. Almagtigen Vader, maker van Hemel en Aerde: en
allersienelyke en onsienelyke dingen. En in eenen Heer JESUM CHRISTUM, den
eenigen geboren Soone Gods, en uyt den Vader voor alle Eeuwen geboren. Godt van
Godt, Ligt van 't Ligt. Waeragtig Godt van waeragtig Godt, geboren en niet gemaekt,
van een substantie met den Vader, door wien alle dingen gemaekt syn: die om ons
menschen, en om onse Saligheyds wille nedergedaelt is uyt den Hemel, en het vleesch
heeft aengenomen van den Heyligen Geest uyt de Maget Maria, en is Mensch
geworden. Hy is ook voor ons gekruyst onder Pontius Pilatus: hy heeft geleden, en
hy is begraven, en hy is volgens de Schriftuur den derden dage verresen; en hy is
opgeklommen ten Hemel. Hy sit ter regter-hand des Vaders. En hy sal weder komen
met glorie om te oordeelen levende en dooden; wiens ryk geen eynde sal hebben.
En in den H. Geest, Heer, en levendig makende: die uyt den Vader, en den Soon
voort komt. Die met den Vader en den Soon samen aengebeden, en geglorificeert
word. Die door de Propheten gesproken heeft. En een H. Catholyke, en Apostolyke
Kerke. Ik belyde een Doopsel tot vergiffenisse der sonden. En ik verwagte
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de verryssenisse der dooden, en 't eeuwig leven. Amen.
Ten tyde van het OFFERTORIUM.
WAnneer den Priester het Brood en den Wyn gereed maekt ende aen Godt opdraegt,
om te moge dienen tot een soo Heylig en Goddelyke offerande: soo kan men bidden,
dat den Heere onse herten ook wil Heyligen en suyveren, om te wesen Heylige Vaten
en waerdige offerande, die met JESUS CHRISTUS aen den Hemelschen Vader
opgedragen moge worden.
Ten tyde van de Hande-Wassinge ende ORATE FRATRES.
HEt wasschen van de handen vertoont ons, met hoe groote reynigheyt van Ziele dat
wy die groote Mysterien moeten handelen: en dat wy Godt moete bidden, dat hy ons
ook van onse minste vlecke, believe te suyveren.
Als den Priester segt: ORATE FRATRES, dat is, Bidt Broeders; schynt hy, gelyk als
te mistrouwen van syn eygen selven, en syne krankheyt te belyden, en daerom vraegt
hy den bystant der gebeden van alle die daer tegenwoordig syn: op dat sy alle te
samen soude, dat Sacrificie aen Godt op-dragen. Die in de Misse syn moeten dan
wel toe letten, dat sy ook Godtvrugtelyk volbrengen, het gene dat men van
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hun versoekt: te weten dat sy aen Godt, den Priester self nevens het Sacrificie,
ootmoedelyk opdragen; op dat dit mag wesen tot Saligheyt van de gansche weerelt.
Sy konnen dan seggen.
Dat den Heere u hulpe sent van syn H. plaetse; dat hy u bescherme van Sion; dat
hy alle uwe Sacrificien gedagtig sy, en dat uwe Brand-offeranden aengenaem syn!
Dat den Heere het Sacrificie, dat gy gaet doen, uyt uwe handen aenneme tot glorie
en lof van synen Naem, tot uw eygen bate, en tot voordeel van geheel de H. Kerke!
Dat uwe Priesters met geregtigheyt bekleet worden, ô Heere! Och of dien, den welken
ik nu sie aen den Autaer, om voor ons te bidden, en u vergiffenisse te vragen voor
onse sonden; Heylig waere: om dat gy self, wiens bedienaer hy is, Heylig syt: op dat
de reynigheyt van leven hem waerdig make, om aen uwen Autaer te dienen.
Tot SURSUM CORDA; dat is, De herten om hoog: met het antwoord: Wy
hebbense tot den Heere.
ALs den Priester naer by komt aen de Daet, in welke eygentlyk het Sacrificie bestaet,
begint hy dit met eene Voor-reden, in welke hy het Volk vermaent tot soo eene
aendagtigheyt en eerbiedigheyt gelyk sulke groote Mysterien vereyschen. Daerom
moeten wy, als hy ons opwekt, dat wy onse herte soude om hoog heffen, versaken
alle aersche gedagten en sorgen, om
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met het herte voortaen nergens te wesen, als in den Hemel. Wy moeten dan toe sien,
dat wy niet en liegen, seggende, Dat wy het herte tot den Heere hebben; en onse
gedagten ondertusschen leenen tot eenige beuselingen.
Den SANCTUS, of Heylig, Heylig, Heylig: is den lof-sang de welke de Engelen
met groote vierigheyt tot de H. Drievuldigheyt gestadig singen in den Hemel. Daer
agter word gevoegt, 't geen de Kinderen der Hebreen songen, tot Christus op den
Palmen-Sondag: waer door wy vermaend worden, dat wy met gebenedydinge en lof
moeten gaen, tot dese hooge Mysterien.

De Prefacie, of Voor-reeden.
LAet ons dank seggen aen den Heere onsen Godt. In der waerheyd, dat is waerdig
en regt, billik en salig, dat wy u altyd en over al dankseggen. Heyligen Heer!
Almagtigen Vader! Eeuwigen Godt! door Christus onsen Heer: door den welken de
Engelen uw Majesteyt loven, die Heerlykheden aenbidden, de Magten voor beven,
die de Hemelen, en de Kragten der Hemelen, en de Salige Seraphynen met
eenpaerlyke vreugd te samen vieren: met de welken wy bidden dat gy onse gebeden
te samen gelieft aen te nemen, seggende met een ootmoedige belydenisse.
Heylig, Heylig, Heylig.
Heer Godt der Heyr-kragten; Hemel en Aerde syn vol van uw glorie, maekt Salig
in den
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Hooge! gebenedyd is hy, die komt in den naem des Heeren: maekt Salig in den
Hooge!
Met den aenvang van den CANON.
HIer nu begind den Canon of de Vaste en on-veranderlyke regel die gehouden word
in het H. Sacrificie. en syn de voornaemste deelen daer van, de Consecratie ofte
Heyligmakinge, de Elevatie ofte Opheffinge der H. Hostie met de aenbiddinge des
selfs: en de Communie ofte nuttiginge.
Tusschen dese komt den Priester den Autaer te kussen, eensdeels uyt eerbiedigheyt,
gelyk als men kust het Evangelie boek; als mede om te kenne te geven, dat Christus
(die door den Autaer betekend is) onsen Middelaer is, door wien wy menschen, met
Godt de Vrede en de versoeninge verkregen hebben.
Den Priester gebruykt ook vele segeninge met het teeken des H. Kruys. Die menigte
kruysinge betekenen dat overvloedig Lyden Christi; als ook, om menigvuldige
segeninge van den Heere te verwerven door het Kruys en Lyden JESU CHRISTI. men
kan bidden:
ô Vader der genade ontfangt goedertierelyk dese Offerande, de welke uwen dienaer
u gaet opdragen. Aensiet uwen welbeminden Soone, en sy het Sacrificie indagtig,
met het welk hy syn leven ge-eyndigt heeft. Stort uwe genade over de H. Kerke, en
de Herders de welke dese bestieren; over onse Overigheden, bloed-verwanten
weldoenders, en vrienden: ook over al de ge-
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ne die my bedroeft hebben, of ik haer: eyndelyk over alle, die welke gy aen myne
sorge bevolen hebt; en de gene die gy wilt dat ik bestiere in den weg der Saligheyt.
Dat dese u allegader behagen, elk in synen staet; dat sy u allegader beminnen, eeren
en vresen!
Ten tyde van de ELEVATIE.
ALs men het H. Sacrament opheft, moet men sig JESUS CHRISTUS voor oogen stellen,
als hangende aen het Kruys, en hem aenbiddende seggen.
Gy hebt geseyt, ô Mynen Godt, dat, als gy boven der aerde sult verheven syn, gy
het al tot u sult trecken. Trekt my nu tot u, ô mynen Godt: en, is 't dat ik wat graeg
ben om tot u te komen, trekt my met een soet gewelt derwaerts! Dat al myn vermaek
sy, den gekruysten CHRISTUS te kennen en te soeken: dat al myne glorie sy in het
Kruys van mynen Saligmaker !
Ik sla op myn borst met den Publicaen, ô mynen Godt; dat het niet en sy sonder
oplettentheyt nog uyt eene enkele gewoonte! Maekt dat myn herte vermorselt sy
inwendig, terwylen ik op myn borst sla van buyten! Dat dit my verwekt om myne
sonden te kennen, my selve te berispen, ende te bestraffen.
ALS MEN DEN KELK OP HEFT. Het Bloed van uwen Soone roept vande aerde tot
u, ô Hemelschen Vader; niet om u te bewegen tot vrake, maer om u te pramen, om
ons te ver-

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

462
geven. Dat het dierbaer Bloed van uwen Soone, de Medecyne worde van onse qualen.
Naer de ELEVATIE; met den Priester.
WAerom wy Heer uwe Dienaers, als ook uw Heylig volk, gedagtig synde het Salig
lyden van den selven uwen Soon Christus onsen Heer, als ook syn verryssenisse,
daer en boven syn glorieuse Hemelvaert; soo offeren wy uwe heerlyke Majesteyt
van uw giften en gaven, een suyvere Offerande, een Heylige Offerande, een
onbevlekte Offerande, het Heylig Brood des eeuwigen levens, en den Kelk van de
altyd-duerende Saligheyt.
Wilt dan uw genadig en helder gesigt hier op slaen, datse u aengenaem syn, gelyk
gy gewaerdigt hebt voor aengenaem te ontfangen de giften van uw Kint den
regtvaerdigen Abel, en de Offerande van onsen Aerts Vader Abraham, en die u op
geoffert heeft uwe Opperste Priester Melchisedech, als een Heylig Sacrificie, en een
onbevlekte Offerande.
Wy bidden u ootmoedelyk ô Godt, laet dese Offeranden door de handen van uwen
Heyligen Engel brengen op uw verheven Autaer, in de tegenwoordigheyd van uwe
Goddelyke Majesteyt, op dat wy altemael, die van desen Autaer deelagtig synde, het
Allerheyligste Lighaem en Bloed van uwen Soon sullen genuttigt hebben, met alle
Hemelsch segen en gratie mogen vervuld worden, door den selven Christus onsen
Heer. Amen.
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De gedagtenis voor de overledenen &c.
WEest ook, ô Heer! gedagtig uwe Dienaers, en Dienaressen N.N. die ons met het
teken des Geloofs voor-gegaen syn, en rusten in den slaep des vredes.
Wy bidden u dat gy dese, en al die in Christo rusten, de plaets der verkoelinge,
van ligt en vrede wilt geven, door den selven Christus onsen Heere. Amen.
Geeft ook aen ons sondige menschen, uwe Dienaren, die op de menigvuldigheyd
van uwe barmhertigheden betrouwen, deel en gemeynschap met uwe Heylige
Apostelen, en Martelaren, en alle uwe Heyligen: Onder welk ons geselschap, bidden
wy, wilt ons aennemen, niet siende op de verdiensten, maer gevende quydscheldinge,
door Christum onsen Heer. Amen.
Tot de tweede ELEVATIE.
Den Priester spreekt met verhevender stemme: OMNIS HONOR ET GLORIA. Dat is:
U sy alle eer en glorie, en heft de H. Hostie met de Kelk teffens om hoog. Want Godt
geen meerdere eere geschied, als door de opdraginge van syn Eenig-geboren Soon,
onsen Middelaer, en Saligmaker; door wien wy ook, alle onse begeerte tot Godt
moete senden.
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Ten tyde van den PATER NOSTER.
MEn sal met een groote aendagtigheyt lesen den Vader ons: waer in volkomen
begrepen is, het geen een Christen Mensch, van Godt te versoeken heeft, en men kan
ook seggen:
Al is 't, dat wy niet verdienen uwe Knegten genoemt te worden; derven wy evenwel
u, onsen Vader noemen, en ons loven uwe Kinderen; want gy ons de genade gedaen
hebt, van ons aen te nemen door uwe Soone, den welken ons self vermaent, dat wy
u met dien naem soude aenroepen. Kent de stemme van uwen Soone, ô Hemelschen
Vader, die ons dat Gebedt self heeft voor-gestelt: geeft ons door hem, het gene dat
wy door hem versoeken, en het welke hy ons ook, heeft leeren vragen. Geeft my
dan, dat ik u mag beminnen, u mag ontsien, en eeren als mynen Vader, alle de dagen
myns levens!
Ten tyde het breeken van de H. Hostie.
HEt breken der H. Hostie in twee deelen, moet ons doen gedenken; hoe de H. Ziele
van JESUS CHRISTUS gescheyden is geweest van syn H. Lighaem. Waer van, 't eene
deel op de Patene geleyt synde, van het andere een klyn stuxken gebrooken word,
dat den Priester in de Kelk laet vallen; om te betekenen, dat na de Doot des Heere,
syn gebenedyde syde nog ge-
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weldig, is geopent door eene Lancie, ende Water en Bloed, daer uyt, geloopen is.
Tot den AGNUS DEI.
MEt dese woorden, AGNUS DEI, of Lam Gods die weg neemt de sonden des weerelts,
welke St. Jan Baptist gebruykt heeft, als hy den Heere met den vinger aenwees;
smeekt den Priester, dien selven CHRISTUS tot driemael, dat hy sig over ons ontferme;
en vraegt, ten derden reyse: Geeft ons vrede. Men kan daer ook by voegen:
Het eerste woord, ô mynen Saligmaker, dat gy aen uwe Discipelen geseyt hebt,
(als gy van de doot Verresen waert,) is geweest, om hun den Vrede te geven, die wy
sonder nu noyt kosten hebben. Dat woort ô Heere, is ons ten uytersten aengenaem.
O Hemelsch Lam: neemt onse sonden weg, de welke ons van u scheyden: op dat wy
met u den vrede hebben in dit leven, en dat wy daer naer, in het ander overgaen tot
dien onbegrypelyken vrede, die alle sinnelijke gevoeligheyt, en alle gedagten te
boven gaet.
Tot DOMINE NON SUM DIGNUS, en de H. Communie.
DEn kus van vrede is een betoog van vereeninge en liefde, waer mede in het begin
van de Kerke de Geloovige elkanderen omhelsden, eer sy de H. Mysterien ontfingen,
seggende: Den vrede sy met u. Om aldus met een meerder betrouwen te konnen gaen
tot dit Sa-
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crament van vrede; naer dat sy ook onder malkandere alle haet en gevoelen, afgeleyt
hadden. Dog om dat in volgende tyden daer uyt, eenig misbruyk gekomen is,
heeft-men in plaets van dien Heyligen kus, den welken de Geloovige elkanderen
gaven, eenig ander instrument, gebruykt 't welk sy dan noemde INSTRUMENTUM
PACIS, en nu, het Peys.
Het welke nu den Priester, ende ook aen die daer tegenwoordig syn, somtyts
voorgedragen word om te kussen: tot leringe, als dat de ware vrede en liefde haer
beginsel van Christo moet nemen: ende dat, eer wy komen tot het nuttigen van dit
Aller-H. Sacrament; een ver-eeniging, den vrede ende eendragt met ons even-naesten
moete maken ende onderhouden.
Den Priester herhaelt ook tot driemael de woorden van den ootmoedigen Honderste
Man: Heer ik ben niet waerdig dat gy komt onder myn dak: maer segt alleenlyk met
een woord en myn Ziele sal gesond gemaekt worden. Aldus sig selve ende geloovige
vermanende, tot verklyninge haers selfs ende tot grootmakinge des Heere, om
waerdiglyk te ontfangen het Lighaem des Heere.
Het sal ook seer voordeelig te wesen, om met meerdere vrugte Misse te hooren,
dat men niet na-laet, ter dese tyd de Geestelyke Communie te oeffenen. Dat is, dat
men, terwyl den Priester en andere Communiceren; ook een rouwig hert, een levendig
geloove, hoope en liefde in sig verwekke: en dat men wensche, door de kragt van
het H. Lighaem en het H. Bloed van Jesus Christus, sodanig in Christo
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ver-eenigt ende in-gelyft te worden; dat wy als eenen Geest met Christo mogen
hebben, en noyt van Hem gescheyde moge worden. Men kan ook gebruyken het
volgende Gebedt:
Ik ben hier als eenen armen, en als eenen Bedelaer voor de Tafel van soo grooten
Konink, te weten voor de uwe, ô myn Verlosser. Als is 't dat ik weet, dat gy van den
Hemel gekomen syt, om ons te komen besoeken; de kennisse even-wel, die ik hebbe
van myne krankheyten ellenden weerhoud my met de daet, om u Heylig-Lighaem
te ontfangen. Daerom seg ik alleen met den Hooft-man over hondert: Heere ik ben
niet waerdig, dat gy onder myn dack komt; dog komt onsienelyker wyse in myne
Ziele! Suyvert dese van alle gebreken, en verciert-se met alle deugden. Laet my ten
minsten gelyk de kleyne hondekens, de bryselingen eten, die van uwe Tafel vallen!
ô mynen Godt; is 't dat voor desen het aensien alleen van een koperen Serpent,
geneesde; hoe en sal ik van de beten niet genesen worden, de welke ik van het helsch
Serpent gekregen hebbe, u met een levendig geloove aensiende? Dat Serpent was
voor desen, niet als een af-beeldsel, van welk gy de daet en de waerheyt syt. Is 't dat
het raken alleen van den boort van uwen Rock ongeneeslyke siekten geheel geneesde;
wat en moet ik nu van u niet hopen, ô mynen Godt? De schaduwe alleen van uwen
Apostel, geneesde ontallyke menschen; en sal uwe eyge tegenwoordigheyt, ô mynen
Saligmaker, het selve niet doen met myne Ziele?
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Ten tyde, van ITE MISSA EST: dat is, Gaet henen: de offerande is gesonde,
te weten tot Godt.
O Hemelschen Vader; de offerande, de welke gy ons gesonden hadt op der aerde, is
nu tot u gesonden naer den Hemel: Dat sy u aengenaem sy, ô mynen Godt! dat dien
Soone, in welken gy u wel-behagen hebt, nu onsen Middelaer en Advocaet sy, by u!
Gedenkt syne sagtmoedigheyt en goetheyt: en geeft ons het gene dat wy in synen
Naem, vragen. Ik bid u, dat dit Sacrificie u aengenaem sy: dat het u diene tot de glorie
van uwen H. Naem; en tot de Saligheyt van alle geloovige, soo levende als doode.
Ten tyde van de Laetste Segening.
Soo den Priester den laesten segen geeft, moet men sig diep verootmoedigen, en
gelyk met een betrouwen verwagten den segen van Godt self. Men kan, maken het
teeken des H. Kruys, seggen: Dat den Heere onsen Godt, die vol van genade is, en
Almagtig; den Vader, den Soone, en den Heyligen Geest, ons segene en bewaere!
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Tot S. Jans Evangelie.
DEn Priester leest dit Evangelie, waer-in Christus onsen Opper-Priester erkend en
beleden word, Godt ende Mensch.
Tot eerbiedigheyt en danksegginge valt den Priester, en de geloovige op hun knien,
als gelesen word; En het Woord is Vleesch geworden. hebbende den selven sin, van
het geen gelesen word in het Credo: Ende hy is Mensch geworden: wanneer men
ook syn knien ter aerde buygt. Het luyd, als volgd.
In 't begin was het Woord, en het Woord was by Godt, en Godt was het Woord.
dit was in 't begin by Godt. Alles is door hem gemaekt, en sonder hem is 'er niet
gemaekt, van al het gene dat 'er gemaekt is. In hem was het leven, en het leven was
het ligt der menschen: en het ligt schynt in duysternissen: en de duysternissen hebben
dat ligt niet begrepen. Daer is een mensch gesonden geweest van Godt, wiens naem
was Joannes. Dese is tot getuygenisse gekomen, om getuygenisse te geven van het
ligt, op dat sy allen door hem souden gelooven. Hy was het ligt niet, maer op dat hy
getuygenisse soude geven van het Ligt. Daer was een waer Ligt, dat alle mensch
verligt, die in dese weerelt komt. Hy was in de weerelt, en de weerelt was door hem
gemaekt; en de weerelt heeft hem niet gekent. Hy is in syn eygen gekomen, en de
synen hebben hem niet aengenomen. Maer soo menig als hem aengeno-
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men hebben, die heeft hy de magt gegeven om Kinderen Gods te worden; dien, die
in syn Naem gelooven. Die niet uyt den bloede, nogte uyt den wil des vleeschs, nogte
uyt den wil des mans, maer uyt Godt gebooren syn. En het Woord is Vleesch
geworden, en het heeft in ons gewoond, (en wy hebben syn Heerlykheyd gesien, een
Heerlykheyd als van den eenig gebooren des Vaders) vol van Genade en Waerheyt.
R. Godt sy dank!
Gebed naer de Misse.
GY hebt nu, die hier vergadert waren, om u hunne dienst te bewysen, in uwe
tegenwoordigheyt verdragen, ô mynen Godt: vergeeft my de fouten, de welke ik
bedreven mag hebben, door de verstroyingen van myn gedagten ten tyde van dit
Sacrificie; op dat den vyant tegen my niet roeme, nog sig verheffe, over dat ik, in
soo een Heylig werk, nog niet gelaten, heb u te mishagen.
Laet my toe, alle schepselen te nodigen, om u te loven, ô mynen Godt! dat alle de
werken van uwe handen u glorie geven! Gebenedyt myne Ziele den Heere, en dat al
dat in my is, synen H. Naem love! Ik bedanke u, ô mynen Godt, over uwe
barmhertigheden. Maekt, dat ik voor u alleen leve, en dat ik u diene al het overig
van myne dagen. Ik drage u alle myne werken op: en ik vrage u vergiffenisse over
alle myne misdaden. Gy siet myne onvolmaektheden N.N. Ik ben bereyt dese te
beteren, en daer toe te gebruyken dese middelen N.N. ô
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mijnen Godt, gy syt mynen toevlugt en myne hope; maekt, dat ik u beminne, uyt
geheel myn herte!
Van verscheyde andere maniere, om Godtvrugtelyk MISSE te hooren.
WIe soude genoeg konne opstellen alle de Godsdienstige oeffeninge, ofte ook
agterhalen alle de H. gesteltenisse des gemoets, waer mede een Christen Mensch
behoorde aengedaen ende bekleed te wesen, om enigsints te be-antwoorden de
on-eyndelyke Liefde in dit wonderbaer Mysterie? Indien iemand sig verbeelde
tegenwoordig geweest te syn op den Berg van Calvarie; wanneer JESUS CHRISTUS
op een soo bloedige en lydende wyse, sig voor de misdadige weerelt aen syn
Hemelschen Vader heeft op-gedragen: wat gedagten, wat hert, wat oeffeninge, soude
hy niet oordeelen, dat op hem sou passen? Het is nu, gelyk wy het H. Concilie van
Trenten te voren hebben hoore spreken: Dat in dese Goddelyke offerande, die in de
Misse geschied, die selve CHRISTUS vervat ende on-bloedelyk op ge-offert word; die
op den Autaer des Kruys sig selven eens bloedig heeft op-ge-offert. Want het een en
de selve Slagt-offer is; als ook den selven Offeraer, nu door den dienst der Priesteren;
die, als dan sig selven aen het Kruys heeft op-geoffert: de maniere van de offeringe,
alleen verscheyde synde. Soo dat ook diergelyke Heylige overweginge ende
gesteltenisse, ten tyde van
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het H. Sacrificie der Misse, komen ver-eyscht te worden.
Wie moet hier dan niet aenbidden de Heyligheyt van Gods H. Regtvaerdigheyt,
die geen quaet on-gestraft laet; en syn eenige Soone self, als borge voor den sondaer,
niet gespaert heeft!
Wie sal niet schroomen over het groot quaet en grouwel der sonde!
Wie sal konne vergelden die on-eyndelyke liefde en schatten van Gods goedheyt,
in het senden van syn eenig-gebooren Soone tot onse verlossinge!
ô Aenbiddelyke Vond der Goddelyke Liefde; sonder de welke alle mensch
regtvaerdiglyk had moete verloore gaen; soo om de H. Strengheyt van Gods
Regtvaerdigheyt, als om de onbequaemheyt van den sondigen Mensch, tot versoeninge
van Gods Regtvaerdige gramschap!
Wie sal ook agterhalen den H. Yver van JESUS Geest, tot versoeninge van syn
Hemelschen Vader voor den Mensch!
Wie alle syne H.H. Deugden: wie syn geduerig Gebedt: syn Vernietiging en
geduerige Onderwerpinge aen den wille syns Vaders!
Wie sal niet verstelt staen over soo wonderbare H. gesteltenisse van JESUS Hert
en Geest: die alle beschimpinge en versmadinge, soo veel droefheyt en tormenten,
ende eyndelyk soo schandelyke Doot: niet gedwongen, maer goedwillig, ja, met
voorwetinge en voorsegginge 'er van; voor den sondaer heeft wille onderstaen!
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Wat dankbaerheyt genoeg, sullen wy bewysen aen dat onnosel Lam, dat om onse
sonden, onnosel is geslagt! Dat de doot voor alle, gesmaekt heeft; ende weg-genomen,
de sonden des weerelts!
Wat eerbiedigheyt sulle wy betoonen aen onsen Heer en Koning; die ook Regter
gestelt is over levende en doode!
Hou souden wy oyt mogen vergeten, het werk van JESU soo heerlyke ende
aenbiddelyke versoeninge, des menschs met Godt synen Heere!
Wie moet sig, daer wy ook dagelyks sondigen, niet geduerig keere tot JESUS
CHRISTUS onsen Middelaer, Hoogen-Priester, en geduerige Voorspraek by syn
Hemelschen Vader!
Wat offerande van aller-waerdigste aenbiddinge, aller-nederigste verootmoediginge,
ende aller-eerbiedigste op-offeringe; heeft 'er oyt of kan 'er in der eeuwigheyt
behagelyker wesen aen den Hemelschen Vader, als van de Doot en Slagtinge van
syn Wel-Beminde Soon!
Wie sal met eenen yver; sig niet soeke te ver-voegen, en dagelyks by te woonen
het H. Sacrificie, en dagelyks by te woonen het H. Sacrificie der Misse: dat levende
en waeragtig vertoog van JESU eens bloedige offerhande: alwaer CHRISTUS JESUS,
onder Mysterieuse gedaente daer waerlyk tegenwoordig, de geheugenis syner
onderdanigheyt tot de doot des Kruyces, op eene onlydelyke wyse, soo veel als
hernieuwt en altyd-duurende maekt!
Wie sal niet wenschen, met JESUS, wiens Priesterschap dog eeuwig dueren sal;
dese onbevlekte offerande, sonder dat sy met eenig
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schynsel meer bedekt sal wesen, in den Hemel te blyve agter volgen, voor alle
eeuwigheyt!
Daer van sien wy, hoe de gebeden der H. Kerk tot verrigtinge en by-wooninge
van dit Aller-H. Sacrificie; zyn als eene Vergaderinge of Versamelinge van allerley
eerbiedige oeffeningen ende Godsdienstige versugtingen.
Soo dat de God-minnende Zielen, om God-vrugtelyke Misse te hooren, ook als
Geestelyke byen uyt alle de deelen van desen Lust-hof sulle konne versamelen,
verscheyde wel-riekende bloemen en kruyden; dan van Ver-ootmoediging syns herte,
Belydenisse van schuld: Hoope in den Heere: vernieuwinge van syn Geloove, Lof,
en danksegginge: ook verscheyde Lesse en Leeringe van JESU CHRISTUS: Heylige
overdenkinge van syn H. Leven en Lyden: Godt-vrugtige bereydinge tot eene
Geestelyke Communie; ende allerley andere Christelyke gebeden ende oeffeninge:
want sy meest alle, hier kome plaets te hebben. Besonderlyk, als men syn intentie of
insigt ondertusschen sodanig heeft, dat men door dese oeffeninge van gebeden en
meditatien, de opperste Goddelyke eere aen Godt soeke te bewysen, ende ten dien
eynde dit H. Sacrificie op te offeren.
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Het Sesde Deel.
Van het Leven en het Lyden van onsen Heere,
Jesus Christus.
Eerste Capittel.
Samenspraek over de maniere, soo om met vrugte te overdenken,
als naer te volgen het Leven, en het Lyden van den Saligmaker.
§. 1. Vermaninge van den Apostel, dat wy de dienstbaerheyt die Jesus
Christus, voor ons aenvaert heeft, soude naervolgen.
DEN APOSTEL. Dat het selve gevoelen in u zy, het welke in CHRISTUS JESUS is
geweest! Die daer hy in Gods Wesen was, het voor geen roof ge-agt heeft aen Godt
gelyk te
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syn; maer sig selven vernietigt heeft, eens knegts gedaent aen-nemende. Luystert
hier na, ô Mensch, die niet te goed, nog te getrouw syt: die, daer gy volgens uwen
staet ende natuer maer een dienaer waert; egter geen dienstbaerheyt willende doen,
getragt hebt u selven vry te maken ende den Heere te onttrecken, ja soo groot te
worden als uwen Heer self. Hoort en siet, hoe CHRISTUS, die in Gods Wesen synde,
en Gelyk aen Godt, niet door roof maer uyt natuere; want hy self Almagtig was, van
eeuwigheyt en onbepaeld; sig selven nogtans vernietigt heeft, niet alleen met de
gedaente van een slaef aen te nemen, en den mensch gelyk te worden; maer boven
dien ook met den dienst van een slave te volbrengen; sig selven verootmoedigende,
en den Vader gehoorsaem geworden synde, tot 'er doot toe.
Gy syt geschapen, ô Mensch, om te gehoorsamen aen uwen Schepper: en wat is
'er regtvaerdiger, als dat gy gehoorsaem syt aen die u geschapen heeft, en sonder wie
gy niet en kont leven, nog iet doen, nog self bestaen? Wat is 'er geluckiger en
verhevender, als Dien te dienen; welken te dienen, heerschen is? En gy hebt
ondertusschen hertneckelyk geseyt: Ik en wil niet dienen.
Maer siet, uwen Heer, uwen Schepper is self gekomen met een voornemen van
synen Knegt te dienen, niet tegenstaende dat hy weder-spannig, en het onwaerdig
was. Hy is gekomen, niet om gedient te worden, maer om te dienen. Hy is gekomen,
seg ik; op dat gy aen de Tafel soude sitten; en hy dienen: ook
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op dat gy soud mogen rusten; hy sweete en afgemat worden: op dat gy gesond worden;
en hy uwe krankheden dragen: ja op dat gy moogt leven; hy sterve, voor u.
ô Goeden Dienst-knegt, veel getrouwer, als Jacob: die niet seven, maer drie en
dertig Jaren, en nog meer, voor u gedient heeft! Hy heeft inder daet gedient met alle
getrouwigheyt, verduldigheyt, en volherdinge: hy en heeft dit nog traeg nog ongewillig
gedaen, mits hy vlytig als een Reus, en weg van gehoorsaemheyt geloopen heeft. Hy
en heeft dit ook niet gedaen met geveynstheyt of dobbelheyt: mits hy naer soo veel
arbeyt en smerten, syn leven self ten besten gegeven heeft. Hy en heeft dit niet gedaen
al murmurerende; mits hy, self onnosel gegeesselt wordende, synen mont niet ge-opent
heeft, maer geworden is, als een mensch, die niet en hoort, en geen weder-sprake in
synen mont en heeft. Wat kost, of moest soo eenen Dienst-knegt, meer voor u doen,
als hy gedaen heeft? ô Vervloekelyke hovaerdigheyt van den Mensch; die self weygert
te dienen; en nog niet heeft konnen verootmoedigt worden, als door soo eene
slavelyken dienst van syn Heer en Meester self!
CHRISTUS ô Mensch, soo gy ooren hebt om te hooren, luystert naer het gene dat
myn uytverkoren Apostel hier segt tot myne Geloovige: want terwylen hy kennis,
heeft van myne verholentheden; soo spreekt hy als uyt mynen mond. 'T is hy, die
myn Naem gedragen heeft voor Koningen en Princen der aerde. 'T is hy, die sig
voor-genomen heeft, niet te we-
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ten, als JESUS CHRISTUS, my seg ik, en dat gekruyst. Daerom, al is 't dat hy onder de
wyse, spreekt van eene wysheyt, met eene verholentheyt bedekt; nogtans aen u
verkondigt hy my, den gekruysten CHRISTUS; eene verergernisse voor de ongelovige
Joden, ende eene dwaesheyt voor de Heydenen; dog voor u, en voor de gene die
Salig worden, de kragt en de wysheyt Gods. Met reden legt hy u het exempel voor
van myne ootmoedigheyt, met welke ik uwen Godt en Heere, u gedient heb, in arbeyt
van myne jonkheyt af, self tot de doot des Kruyce toe: op dat gy daer door ten minsten
soude leeren ootmoedig en onderdanig syn, als ook eene dankbaerheyt betoonen
voor myne soo groote ootmoedigheyt en goetheyt! Hoe straf hebben uwe sonden,
my doen arbeyden! Hoe veel werk hebben my uwe boosheden gegeven! En wat voor
arbeyt dog? Immers tot vermoeytheyt toe; tot honger en dorst: ja tot sweet, en bloedig
sweet, dat van my af liep tot op der aerde: eyndelyk tot de doot toe, en dat tot de doot
des Kruyce!
DEN MENSCH. ô Heere, wat is den mensch, dat gy u aen hem soo kenbaer maekt;
of een Kint der menschen, dat gy eens werk van hem maekt? Hoe seer hebt gy
gearbeyt om my te dienen? ô Heere! het soude voorwaer wel goet en regtvaerdig
wesen, dat gy voortaen soud blyve rusten! en dat uwen Knegt, u ten minsten op syn
beurt soude dienen. Hoe dier hebt gy mynen dienst, die u soo onprofytig is, gaen
kopen? gy seg ik; die, waert dat gy eenigen dienst
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van noode had, haestelyk, millioenen van Engelen tot uwen dienst kost gehadt hebben.
Hoe wonderlyk en door wat een soete listigheyt van uwe goedertierentheyt, hebt gy
eenen wederspannigen Dienst-knegt wederom gehaelt, en aen u onderworpen: te
weten, met het goet, het quaet overwinnende, en door uwe ootmoedigheyt, den
hovaerdigen beschaemt makende; en den ondankbaren, door weldaden
overrompelende! Also heeft de Wysheyt, de boosheyt overwonnen. Also hebt gy
kolen viers gehoopt op het hooft van uwen vyant, om hem daer mede te onsteken tot
uwe liefde en tot uwen dienst. Gy hebt overwonnen ô Heere: gy hebt den
wederspannigen overwonnen. Ik steke myne handen vrywillig in uwe boeyen; en ik
onderwerpe myn neck onder uw Jock. Gedoogt maer, dat ik u mag dienen: lyt, dat
ik voor u mag arbeyde. Neemt my aen, voor eenen eeuwigen Dienst-knegt. Siet ik
ben uwen Dienst-knegt; dog nergens tot dienstig, ten sy dat uwe genade nu ook met
my sy, en met my werke; dese my altyt voorkome, en mede-volge. Sy heeft ons nu
eerst voorgekomen, met te vertoonen de exempelen van ootmoedigheyt en
verduldigheyt: dat sy ons nu volge met ons te helpen om naer te volgen, het gene dat
ons getoont is! Hoe gelukkig syn wy; is 't dat wy diesaengaende hooren den raet van
uwen Apostel, die ons vermaent: Dat selve gevoelen te hebben, het welk ook in u
was, ô CHRISTE JESU. Wy belyden, dat gy ons voor gegaen hebt. Wie sal my dog
geven, dat ik voor goet alle dese woorden beware, dese in myn herte
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overleggende. op dat in myne overdenkinge onsteken worde het vier van uwe liefde;
en dat ik voortaen loope in den geur van uwe balsemen! Ik heb gedwaelt, gelyk een
verlooren Schaep! wie sal my wederom op den regten weg geleyden, die naer het
leven leyt, op dat ik die vinde en vast blyve houden?

§. 2. Den Hemelschen Vader stelt ons voor, syn Eenig-geboren Soon, om
die naer te volgen.
GODT DEN VADER.. Ik heb den mensch in het beginsel regt geschapen, dat is naer
myn eygen Beelt en gelykenis: maer als hy in eere was, en heeft het niet begrepen:
en die geschapen was, om deelagtig te wesen van de Goddelyke natuere, is by de
onredelyke dieren, vergeleken; en dese gelyk geworden.
Dat is de gesteltenis van Adam den eersten mensch, den welken, myne Geboden
overtreden hebbende, gejaegt is uyt het Paradys, en pligtig geworden is van den
ondergank, en van de doot. En alle de gene die van hem naer het vleesch afkomen,
hebben ook desen seer ongeluckkig, naer gevolgt; en sy syn medegesellen geworden
van syn schult en van syne straffe. Dog ik en wil de doot niet van den ongelukkigen
mensch; nog ik en neme myn vermaek niet in den ondergank van den Sondaer: ik
heb in tegendeel de weerelt soo lief gehadt, dat ik mynen eenig geboren Soone ten
besten gegeven heb; op dat een iegelyk, die in
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hem gelooft, niet verlooren gae, maer het eeuwig leven hebbe.
Desen mynen Soon is den Tweeden Mensch, den Hemelschen van den Hemel;
den welken geen aertsch, maer een Hemelsch leven op de weerelt geleeft heeft. Ik
heb u desen gegeven als eenen Leytsman en Leeraer voor de Volkeren; op dat al die
hem souden volgen, niet en soude in de duysternissen wandelen, maer het ligt des
levens hebben. Ik heb desen als een voorbeelt en levendig exempel van den Hemel
gesonden; en hem seer pragtig met soo vele gaven en gratien, en met alle deugden
verciert; aen een ygelyk voorgestelt, op dat dit soude tragte naer te volgen die ik voor
geweten en voor-geschikt heb om gelykvormig te syn aen het voor-beelt van myne
Soone; op dat sy ook met hem mede-erfgenamen soude wesen van myn Ryk. Den
eersten mensch, die van aerde was; is geweest aertsch: en den tweeden, die van den
Hemel is; is Hemelsch. Gelyk gy dan het beelt van den aertschen gevoert hebt; met,
gelyk Adam, myne Geboden te overtreden; soo voert nu ook het Beelt van den
Hemelschen; met het exempel van CHRISTUS te volgen, my te dienen in Heyligheyt
en onnoselheyt alle de dagen uws levens.
Siet op den oppersten Leytsman en den voleynder des Geloofs, JESUS: den welken
door de vreugt, die hem voorgestelt was, het Kruys heeft verdragen, en op de schande
niet gepast. Het is Desen, wiens schoonheyt alle schoonheyt der mensch-Kinderen
te boven gaet: in welken woont al de volheyt der Godtheyt, niet in een
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schaduwe, maer lighaemelyk. Desen is mynen welbeminden Soone, in welken ik
myn wel-behagen genomen heb, hoort, en volgt hem. Soo gy my soekt te believen;
tragt hem naer te volgen. Hoe gy aen hem gelyker syt, hoe gy my sult aengenamer
wesen. Immers gelyk Isaac synen segen niet gegeven heeft aen Jacob; ten sy, als hy
bekleet was met de klederen van synen eerst-geboorenen: soo en sult gy ook mynen
segen niet ontfangen; ten sy dat gy bekleet syt met de vellekens van het onbevleckt
Lam; dat is, met de klederen of de deugden van mynen Eerst-geboren.
Versaekt dan de werken der duysternissen, en trekt de wapenen des ligts aen;
immers doe JESUS CHRISTUS aen. Aensiet, en werkt naer het voorbeelt; Dat ik u
getoont heb. Wandelt in myne tegenwoordigheyt door den weg, den welken mynen
wel beminden u heeft voorgegaen als hy op der aerden gesien is, en met de menschen
verkeert heeft; u een exempel gevende, op dat gy ook soo doen sou, gelyk hy gedaen
heeft.
DEN MENSCH. Gebenedyt syt gy, ô Godt en Vader van onsen Heere JESUS
CHRISTUS; den Vader der genaden, en den Godt van allen troost, die, ryk in
barmhertigheyt door uwe groote liefde, daer mede gy ons lief gehadt hebt, ook doen
wy doot waren door de misdaden; ons hebt levendig gemaekt met CHRISTUS (uyt
wiens genade wy syn Salig geworden) als ook ons opgewekt, en doen sitten hebt in
den Hemel met CHRISTO JESU: op dat gy in de toekomende eeuwen soud betoonen,
den uyt-
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nemenden rykdom uwer genade. Hoe soet syn uwe uytspraeken aen mynen mont,
met welke gy ons roept tot het geselschap van uwen Soone: maer hoe sal ik, myne
Heere; een dienstknegt synen Meester naer volgen? een weynig slyk, den Koning
des Hemels, die soo kleyn ben; eenen, die soo groot is? die den minsten ben, den
verhevensten? en die soo krank ben, eenen Almagtigen?

§. 3. Den Soone Gods leert, hoe hy Mensch geworden is, om hem te konnen
naervolgen.
CHRISTUS. Ik ben uyt den Hemel gedaelt, en van onsienelyk dat ik was, sienelyk
geworden: en om dat gy den luyster van myne Majesteyt niet en kost verdragen; heb
ik my selven vernietigt: en aennemende de gesteltenis van eenen dienstknegt, ben
ik den mensche gelyk geworden, en in gedaente gevonden als eenen mensch, op dat
gy my ten minsten soo sou konne naervolgen; mits het uwe meeste glorie is, my te
volgen, en uw opperste geluk, my te bekomen. Want, dewyl door den eersten mensch
alle syne af-komelingen gevallen waren van hunnen gelukkigen staet, soo kosten sy
tot den selven niet wederom geraken, ten sy door eenen leytsman, den welken hun
moest voorgaen. En wie kost dit dog wesen, is 't iemant van de menschen? Gelyk
dese allegader de selve nature hadden; soo waren sy ook allegader in de selve
bedorventheyt en schuld. Soud het eenen
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van de Engelen geweest hebben? maer daer mede en soude de Goddelyke
Regtvaerdigheyt ook niet volkomentlyk, hebben vergelykt en voldaen geworden.
Godt alleen dan, was daer toe bequaem. Dog om dat hy soude konnen gesien worden
van allen mensch; en dat men hem soude konnen volgen: ben ik, die Godt ben,
Mensch geworden; sterfelyk gelyk gy: op dat alle myne daden u souden konnen
dienen tot onderregtinge; en, op dat myne Godtheyt u als een fackel in myne
Menscheyt soude voorligten.
Wat blyft gy dan staen op eenen kruys-weg? soekt gy de regte en de Koninglyke
baene der Saligheyt? ik ben den weg, die door my sal ingegaen hebben, sal Salig
wesen. Twyfelt gy nog, wat gevoelen gy moet hebben van de weerelsche wellusten,
eeren, rykdommen, vermaken, en van de menschelyke oordeelen? siet wat gevoelen,
dat ik daer van gehadt heb, en volgt dit gerustelyk naer. Gy en kont daer in niet falen;
mits ik de waerheyt ben. Zyt gy misschien bevreest van quellingen te hebben, te
moeten lyden, of sterven voor mynen Naem? siet ik ben het leven, uw welvaren, en
al uw goet; en al waer 't dat gy doot waert, sult gy leven. Want ik ben gekomen, op
dat gy het leven hebben soud en overvloediger soud leven met een woort, ik ben
uwen Weg door myn exempel, de Waerheyt door myne beloften, en het Leven door
myne vergeldinge.
DEN MENSCH. Wy aenbidden u, ô CHRISTE, die den Koning van Israel syt, en ook
van de Heydenen, den Prince van de Koningen der
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aerde. Wy dragen u een Sacrificie van lof op, ô Christe voor de menigte van uwe
goetheden, de welke gy ons, die van een boosen aerdt en verloren kinderen zyn, hebt
gelieft te betoonen. Terwylen wy nog uwe vyanden waren; syt gy uwer barmhertigheyt
indagtig geweest. gy hebt den druck van uw volk aengesien, en , inwendig geraekt
synde door de soetigheyt uwer liefde: hebt gy over ons begost te denken gedagten
van vrede en van verlossinge. Het en was niet genoeg voor uwe liefde; om het werk
onser Saligheyt te volbrengen, eenen Cherubin of Seraphin, of eenen vande Engelen
af te senden: gy hebt u vernedert om self te komen, en daer in de last te volgen van
uwen Hemelschen Vader, wiens liefde tot ons, wy in u. beproeft hebben.
ô Onbegrypelyke liefde! ô diepe vernederinge! gy, die den Konink van glorie syt,
en hebt u niet te goet gekent om te worden eenen verworpen worm: Gy, die den Godt
van alle syt, hebt den Dienst-knegt willen worden van uwe mede-knegten. Ten was
u niet genoeg, dat gy onsen Vader en onsen Heere waert; gy hebt nog willen, onsen
Broeder wesen.
Wat eene dankbaerheyt en moet ik u daer over niet betoonen: dat het u gelieft
heeft my en alle uwe Geloovige den regten weg te toonen naer uw ryk! want uw
leven, is onsen weg: en, ten waer dat gy ons voor gegaen, en geleerd had, wie soud
'er besorgt wesen om u te volgen? hoe vele souden 'er niet agter blyven, ten waer sy
uwe uytnemende exempelen aen sagen! Siet, wy blyven nog flaeuw, naer

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

486
dat wy soo vele tekenen gesien, en soo vele leeringen gehoort hebben: wat soud-et
dan wesen, waert dat wy u, die een soo groot ligt syt, niet hadden, om naer te volgen?

§. 4. Waer toe den Naem van Christen ons verpligt.
CHRISTUS. Indien gy my dankbaer wilt wesen, ô mensch, volgt my naer: daer en is
my niet soo aengenaem. Daer en is niet regtvaerdiger, en ook niet aengenamer aen
eenen Vader, als dat synen Soone hem dapper naervolgt. Syt dan mynen naervolger,
als eenen allerliefsten Soone: want waerom dunkt u, dat gy mynen Naem voert, als
om myne voetstappen te volgen? wee die, de welke soo eenen naem onwaerdelyk
en te vergeefs voeren! die seg ik, Christene genoemt worden, en het niet en syn: die
met den mont seggen, dat sy my kennen; en het selve, met de werken loochenen.
Hoe vele Christene synder niet, de welke luttel bedogt syn om my naer te volgen, en
om opregte Christelyke seden te hebben! 't waer voor sodanige veel beter, dat sy den
weg der waerheyt, dat is myn Geloove noyt gekent en hadden; als dat sy, desen
kennende, de waerheyt in onregtvaerdigheyt houde. Hoe droef is het voor my te sien,
dat mynen Naem en myne merk-tekens gemeynelyk soo onteert worden!
DEN MENSCH. Leert my uwen wille volbrengen, ô Heere; want gy syt eenen
Meester,
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die van Godt gekomen syt, en voor seker den weg Gods in der waerheyt leert, als
magt daer toe hebbende. Want gy hebt begost te doen, en te leeren: geeft ons, dat
wy u mogen volgen; en dat wy ons leven mogen schicken naer de modelle van het
uwe. Want die uwen Vader verkoren heeft, heeft hy ook geroepen om gelyk-vormig
te wesen aen het voorbeelt van synen Soone. Och of gy my de genade dede ô mynen
minnelyken JESUS: dat ik, gelyk ik tot nu gedragen heb het beelt van een aertschen;
nu voortaen mag dragen het beelt van den Hemelschen; en dat ik niet en tragte my
te schicken naer den swier van dese weerelt, maer naer u! Och of ik u volgde, alwaer
gy gaet: want die segt, dat hy in u blyft; moet ook handelen, gelyk gy gehandelt hebt.
Maer hoe kan ik dit doen? want gy hebt uwen loop met eene groote snelheyt genomen
als eenen Reus; en wie kan met sulke schreden voortgaen, gelyk gy?

§. 5. Hoe redelyk, gemackelyk en vermakelyk het is, Christus naer te volgen.
CHRISTUS.. Tragt ten minsten van verre te volgen, en te jagen naer den prys der
roepinge Gods, hier boven. Siet met wat eene neerstigheyt, de Kinderen van dese
weerelt de rykdommen en de eeren soeken: met wat eene verduldigheyt sy hun tragten
te voegen naer de weerelt, en de menschen te believen: met hoe vele
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sorgvuldige diensten sy de gunste soeken te winnen van Princen, en voordeel by de
magtige; met wat eene vlytigheyt en kloekmoedigheyt de soldaten hun leven wagen
voor de ogen van hunnen Velt-oversten; en hoe sy hun sonder eens bevreest te syn
werpen in alle perykelen: en dat loon hebben sy naer al dien arbeyt en sweet, te
verwagten? niet anders, als wat aerde, eenen wint, een rook, eene quellinge van den
geest, en eene ydelheyt. Want het gaet al voor by, gelyk eene schaduwe; en daer en
is onder de Son niet, dat altyt in de selve gesteltenis blyft. Gy kont voorwaer met
minderen arbeyt, my dienen en believen: gy kont met minder moeyte den Hemel en
het eeuwig leven winnen; en soud gy die veronagtsamen?
Wat bemint gy dan, ô kinderen der menschen: wat bemint gy de ydelheyt, en soekt
gy de leugen? Weet dat den Heere synen Heyligen wonderlyke verheven heeft; My,
wil ik seggen, den welken hy met soo vele en soo wonderlyke gaven verciert heeft;
op dat myn leven u soude dienen voor eenen spiegel, en tot een voorbeelt. Volgt my
dan naer.
Waerom gaet gy de moeyelyke wegen van de weerelt en van het vleesch in?
sekerlyk daer en is in den handel van de sondaeren niet te vinden, als druck en
ongeluk: dog myne wegen syn schoone wegen; en myn jock is ook soet, en myn
pack is ligt. Ik make de kromme wegen regt, en de oneffene effen: ik brenge de
dwalende te regt: ik verquicke, die in den arbeyt syn: en die volherden, stel ik de
kroone op het hooft.
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Dat dan, die my wil dienen, my naervolge: en voorseker het eene groote eere is, den
Heere te volgen. Alwaer ik ben, sal myn knegt ook wesen: en hy sal een ryk besitten,
het welk voor hem bereyt is gemaekt van het beginsel des weerelts. En waer 't dat
gy goede kennisse had van de glorie van dat Ryk; daer en soude u niet lastig vallen,
om te doen en te lyden: en de dagen van arbeyt self soude u, om de groote van de
begeerte en van de liefde, schynen kort te wesen. Want myn Ryk lyt gewelt, en de
geweldige nemen het in. dog gewelt doen op den Hemel: is syn leven, hier niet agten,
sig selven over-meesteren, en de boose driften syns gemoeds en van syn vleesch ten
onderbrengen. Dit en valt niet lastig voor iemant, die bemind: in tegendeel het sal
vermakelyk wesen; voor namentlyk, als iemant samen let op de vergeldinge: want
de hope van den loon, versoet den arbeyt.
Maer neemt nu, dat het moeyelijk is: sult gy daerom agter blyven? soud gy met
my wel willen in myn ryk sitten; en den Kelk niet drinken, den welken ik gedronken
heb? soud gy wel willen den naem van eenen Soldaet van CHRISTUS voeren; en
schroomen de bitterheden, die den Velt-oversten self, niet ontsiet? gy dwaelt, ô
mensch: gy dwaelt, is 't dat gy hoopt, van het een vermaek te geraken in het ander;
hier genoeglyk te syn met de weerelt, en hier namaels met my in den Hemel. Niemant
van de Heylige en is gekroont, sonder gestreden te hebben. Let op my self: moest ik
niet eerst lyden, en also in myne glorie komen?
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en sult gy misschien sonder arbeyt en lyden in eens anders glorie willen komen?
werkt dan kloekelyk; verdraegt verduldelyk: den arbeyt is kort, en hy en duert maer
eenen stont; den loon is eeuwig, en onsterffelyk.
DEN MENSCH. Ik ben bereyt, ô Heere, en niet af-kerig. ik sal den weg van uwe
geboden loopen, soo haest gy myn herte sult moed gegeven hebben.

§. 6. Hoe het naervolgen van Christus bestaet, in te arbeyden, te stryden,
ende sig te versterven.
CHRISTUS. Versaekt dan voor eerst, indien gy my wilt naervolgen, u eygen selven:
neemt uw Kruys op; en volg my naer. Ik ben om uwen wille gekomen van mynen
throon: en myne Majesteyt af-leggende, ben ik deelagtig geworden van uwe
geringtheyt; op dat gy, den ouden mensch uytdoende, den nieuwen soud aendoen,
die naer Godt geschapen is; en uwe litmaeten soud versterven op aerde. Ik heb de
doot voor u onderstaen aen het Kruys: kruyst gy ten minsten uw vleesch met syne
gebreken en begeerlykheden; en versterft uwe quade driften: Ten sy dat gy aldus met
my sterft; gy en sult met my niet konnen leven.
DEN MENSCH. Ik belyde, ô Heere, dat dien verdient te sterven, den welken weygert
voor u te leven. Wie sal my dan geven, ô aller-goedertierensten Jesu, dat ik uyt eene
liefde tot u, sterve voor myn eygen selven, en leve voor
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u? dog de liefde overwint het al; en wat sal uwe liefde in my, niet vermogen? Gy,
die den meesten van alle waert, syt den minsten geworden: en wat heeft dit anders
gedaen, als de liefde, die niet en past op waerdigheyt of verheventheyt; die magtig
is in haere bewegingen, en kragtig op iet aen te prysen. Wat is 'er geweldiger, als de
liefde? sy triumpheert over Godt: en sal sy my niet konnen overmeesteren? en sal
de liefde van mynen Godt niet konnen overwinnen de liefde van myn eygen selven?
Ik moet myn selven haten, om u te beminnen. Ik moet myn leven verliesen om
dat te vinden, en om u te vinden, die alle goet syt. Siet myn herte is bereyt: ik begeere
uyt gansch myn gemoet, den uwen te wesen. Dog die u toe-behooren, kruycen hun
vleesch met haer gebreken en begeerlykheden. Besnyt, myn vleesch, ô Heere, en
myn herte; op dat ik onder het getal van uwe Kinderen mag gerekent worden. Gy en
hebt den naem van JESUS, dat is Saligmaker, niet ontfangen, dan als gy besneden
wiert: ik en kan van gelyken den prys van uw Bloed en van myne Saligheyt niet
verkrygen; ten sy dat ik de verstervinge als eenen Segel drage in myn lighaem. Och
of myne meeste vreugt waere, myn vermaek te nemen in den Heere; en van geen
ander vermaek te weten, als van het gene dat men in hem neemt! Dat myne Ziele
dan, u alleen gedagtig wesende, allen troost weygere; want de wellusten aen uw
regter-hant sullen in der eeuwigheyt dueren. Geen vermaek
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en sal my verrucken; is 't dat uwe liefde my trekt. Treckt my dan agter u, die door
de liefde het al tot u trekt; en wy sullen naer u loopen in den reuk van uwe balsemen.
Want daerom is de genade van Godt den Saligmaker verschenen aen alle menschen;
om onderwysende, dat wy de Goddeloosheyt en de weerelsche begeerlykheden
versakende; matiglyk, regtvaerdelyk, en Godsaliglyk leven souden in dese
tegenwoordige weerelt.
CHRISTUS. Het is soo, ô mensch: de matigheyt moet gy hebben voor u selven, de
regtvaerdigheyt voor uwen naesten, en de Godtvrugtigheyt voor Godt. Soo eene
gedurige vlyt om een reyn herte te hebben; maekt wel, als eene gedurige martelie.
Dog te vergeefs soekt gy vrede en ruste in dit leven, het welk is gelyk eenen stryd
op dese weerelt. Gy sult nogtans eens rusten van uwen arbeyt, te weten, als gy met
vreugde sult maeyen, dat gy met droefheyt gesaeyt hebt. Dan sult gy geluckig wesen:
dan sult gy van den arbeyt uwer handen eten: dan sult gy wel vaeren, en u verheugen,
gelyk de Mayers in den Oegst, en de winnende Soldaten, als sy hunnen buyt
inbrengen.
Maer het is nu den tyt van arbeyden. waerom hebt gy daer eenen schrik van? ik
heb immers self, voor u in den arbeyt geweest van myne jongheyt af. Ik heb straten
en dorpen af geloopen; sonder oyt ledig te syn, en my selven ruste te geven Ik heb
honger en dorst geleden; hitte en koude; om uwe Saligheyt uyt te werken op der
aerden. Al is 't dat ik, self nog in 't lighaem synde, de glorie aenschouwde;
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soo heb ik nogtans de selve opgehouden, de welke andersints van de Ziele soude
gevloeyt hebben tot het Lighaem over: en dat, om dat myn lyden, meerder, en
pynelyker soude wesen door het af-snyden van allen troost. 'T is daer van, dat, als
ik in het Hofken was biddende; my het bloedig sweet uytborste, door de droefheyt
en den schrik; die ik hadde van de doot; en dat ik, aen het Kruys hangende; riep,
gelyk verlaten te syn van mynen Hemelschen Vader. En sult gy over-al uw vermaek
en het gemack van het vleesch soeken: en uw lighaem gemackelyk koesteren? Let
op myn leven: en als gy bemerkt, dat het uwe daer soo luttel mede over een komt;
syt beschaemt in uw eygen selven; gelyk myn Dienaer u seer wel vermaent, den
welken u soo seer aengewackert heeft, om my naer te volgen. Gy sult groote redenen
hebben van beschaemt te staen, segt hy: als gy het leven van JESUS CHRISTUS
overleggende, sult bevinden, u niet meer, naer hem geschikt te hebben. Ach hoe
qualyk komt den troost van het vleesch, en het overdenken van myn lyden, over een!
en nogtans die geheel voor het vleesch besorgt syn, en de lusten van het selve
volbrengen; syn somwylen nog verwondert, dat sy in het overdenken van myn lyden,
hun gemoet niet genoeg beweegt en vinden. Maer waert dat sy deel namen in myn
lyden; sy souden ook deel krygen in de vertroostinge.
Als David barvoets op klom den Olyf-berg; soo volgden hem ook barvoets alle
die by hem waeren. Urias wilde in syn huys niet gaen, om op een bed gemackelyk
te slapen; om dat
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Joab synen Velt-oversten met de Arke des Heeren, en al het ander Volk, in Tenten
sliepen. En sult gy dan niet beschaemt syn onder het Vaendel van het Kruys te dienen;
en uw leven in wellusten over te brengen: te eten en te drinken, en goede dagen te
maken? Een Oversten, en een Hooft hebben, dat met doornen gekroont is; en een
gemackelyk en lecker litmaet, te wille wesen?
DEN MENSCH. Ik stae root van schaemte, ô Heere; om dat ik nog soo verre van
uwen weg ben. Och of voortaen dat gevoelen in my waere, 't welk in u geweest heeft,
ô goeden JESU. dat ik, seg ik, met de selve genegenthede my tragte te dragen inde
goederen van dit leven, en in al dat geschapen is; gelyk ik sie, dat gy u gedragen
hebt; die syt de Waerheyt selve, ende eeuwige Wysheyt. Die met u wys is; is sekerlyk
niet bot: want gy niet kont bedriegen, nog bedrogen worden. Die u volgt, ô eeuwigen
Weg; en kan niet dwalen. Die u aenhangt, ô onsterfelyk Leven; sal met u, eenen geest
worden, en inder eeuwigheyt niet sterven. Och of ik leve: dog niet meer ik, maer dat
gy, ô CHRISTE, in my leeve!

§. 7. Hoe Christus, het model moest wesen van onse ootmoedigheyt en
sagtmoedigheyt.
CHRISTUS. Is 't dat gy versoekt, dat ik in u mag leven; neemt myn leven voor eene
model en regel, om uw leven en manieren daer
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naer te schicken: en overdenkt voor eerst myn lyden wel, in het welke alle deugden,
als de roosen onder de doornen, bloosen. Siet, hoe ik geweest heb: en wat ik gedaen
heb. Want als ik in de gesteltenis Gods was, niet door roof, maer door nature,
Even-Gelyk aen Godt in glorie en Majesteyt; soo heb ik my selven vernietigt,
aennemende de gesteltenis van eenen Dienst-knegt. Ik ben ook niet gekomen om
gedient te worden, maer om te dienen: en sal den Mensch dan syn selven nog durven
verheffen, op der aerde? sal hy hem nog begeven tot groote en wondere dingen, die
self boven hem syn? siet hoe ik my geworpen heb voor de voeten van myn Discipelen;
hoe ik hun de selve gewasschen, en af-gedroogt hebbe. En wat heb ik daer mede
anders willen doen; als u een exempel geven, op dat gy ook soo doen sou; gelyk ik
gedaen hebbe?
Wat verheft gy u dan stof en assche! hoe syt gy dan soo vermeten, ô kinderen der
menschen, dat gy uw herte soo opsteekt? waerom soekt gy de eerste plaetsen, en de
eerste stoelen in de vergaderingen? waerom twist gy soo seer, wie van u den meesten
is? waerom leert gy niet liever van my; niet een weerelt scheppen, niet doode
verwecken, blinde siende maken, of andere mirakelen doen; maer, dat ik sagtmoedig
ben, en ootmoedig van herte?
Ik hadde kennis genoeg van de trouwloosheyt van myn Discipel, die my verraden
heeft: ik en liet even wel niet, in het avontmael my te vernederen om syne voeten te
wasschen, en die met myne handen te raken; daer sy nogtans bereyt
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waren, om my myn bloet te gaen doen uyt storten. ja self ik heb den minsten af-keer
van hem niet betoont, als hy nu quam, om my met een kus verradelyk te leveren;
maer ik heb in tegendeel met synen mont, die vol boosheyt was; hem laten naken
aen den mynen, in welken geen bedrog geweest is; hem seggende: Mynen vrient,
waer toe syt gy hier gekomen! En sal het u nog swaer en lastig vallen; dat gy de
eerste, moet teekenen van ootmoedigheyt bewysen, of een sagtmoedig woort spreken,
voor uwen vyant?
DEN MENSCH. Gy hebt ons in der waerheyt, ô allerootmoedigsten JESU, de
ootmoedigheyt van het beginsel van uw leven tot het eynde toe geleert. En het is
seker, dat den leerling niet beter en is, als syn Meester; nog een knegt beter, als syn
Heere. Waerom ben ik dan, die een onnut mensch ben; beschaemt my te vernederen
en ootmoedig te worden? of hoe sal ik voortaen my meer durven begeven, tot verheve
en wondere dingen, die boven my syn? het is al te onredelyk: dat, daer den oppersten
Here van al, hem soo vernedert; een verworpen wormken der aerde, hem verheft en
opgeblasen is.
Och of ik altyt verkoose, liever slegt en als verworpen te syn in het huys Gods;
dan te woonen in de tenten der sondaren: liever met u vernederd te worden, ô mynen
Heere; op dat ik verdiene in den dag uwer besoekinge, met u verheven te worden!
want ik weet, dat gy de hovaerdige wederstaet, en uwe genade, alleen aen de
ootmoedige doet.
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§. 8. Hoe ook de Christelyke armoede, ons moeste behagen.
CHRISTUS. Dog om dat het seldsaem en lastig is, onder de rykdommen en de goederen
van dese weerelt, niet groothertig en hoveerdig te syn; soo heb ik u, een weg gebaent,
die sekerder is. Want ik heb het al veragt; op dat ik u soude leeren, uw herte niet
stellen op de rykdommen, en op de vergankelyke dingen van dese aerde; maer liever
uwen schat vergaderen in den Hemel; dat den roest en de wormen, die niet op en
eten. Want als ik ryk was, den Heere van al, en niemant van doen had; ben ik, om u,
arm geworden. Van soo ik ter weerelt quam, heb ik de armoede aengevat; de welke
ik ook myn leven lang, en tot myne doot toe, hebbe blyven onderhouden. Behoort
immers geheel de aerde, en al dat 'er in is, my niet toe? en nogtans, als ik op de
weerelt quam; en had ik nauwelyks iet daer ik kost nedergeleyt worden: waer door
ik moest geleyt worden in een vervuylden stal; om dat 'er voor my geen plaets was
in de herberge. Ik heb verklaert; dat de arme gelukkig syn. Ik heb willen geboren
worden van eene arme Moeder, als ook arme Leerlingen hebben; de welke nogtans
ryk waren van geloove. Ik heb armelyk geleeft: ik ben naekt en gebreckelyk aen het
Kruys gestorven; en moeten in een anders graf, begraven worden. Let toe, ô dwaese
menschen, hoe myne uyterste armoede, berispt
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uwe onversadelyke gierigheyt! voor seker, die niet versaekt al dat hy besit, (ten
minsten met-er herte en met eene bereydinge van het met-er daet te doen, als myne
eere of syne eyge Saligheyt, of die van den naesten dat soude vereyschen) mynen
Discipel, niet wesen kan.
Siet eens, wat dien jongeling, die my wilde volgen, wederhielt. Het viel hem te
lastig en te swaer, syne rykdommen te verlaten; en daerom ging hy droevig henen.
En waer van is 't, dat-er my, nu ook soo weynig volgen? is 't niet, om dat-er vele het
gelt soeken; en dat sy allegader van den minsten tot den meesten, genegen syn tot
de gierigheyt? Nogtans soo haest sy den Mammon dienen, veronagtsamen sy my;
mits niemant dese twee Heeren dienen kan.
Wat eene schande voor een Christen, dat hy durft myn Naem voeren; en soo
vervremt syn, van myne maniere van leven! dat hy door de gierigheyt, de welke
eenen afgoden-dienst is; soo staet naer het gelt en goet, en in de menigte synder
rykdommen syne glorie stelt; al of hy syne Ziele te vergeefs ontfangen had. Dat hy
soo verslonden is in vele dingen; en soo besorgt voor het tydelyk alleen, en hoe hy
hier op de weerelt schatten sal vergaderen; gelyk een volk, het welk geen kennis van
Godt en heeft, nog van syne voorsienigheyt! ô kinderen der menschen, hoe lang sult
gy swaer van herte syn: waer toe bemint gy de ydelheyt, en soekt gy de leugen?
gelooft gy, dat gy de goederen des Heeren sult sien op de aerde der levende? Versugt
gy wel soo seer naer de eeuwige
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goederen, de welke ik bereyt gemaekt heb voor die my beminnen en volgen? Is dat
den weg, die ik u getoont hebbe? Zyt ten minsten, ô mensch, myne armoede gedagtig,
en de galle en alsem, die ik gedronken heb voor u!
DEN MENSCH. ô Koning der Koningen, die voor ons hebt willen den armsten van
alle worden, niet tegenstaende dat de aerde, en al dat er in is, u volkomentlyk
toebehoorde. Inder waerheyt Salig is hy, die sig over u, den waren armen en
gebreckelyken; verstandelyk draegt. Met regt hebt gy de arme van geest, geluckig
verklaert: want het Ryk der Hemelen hun toe behoort. Och of ik waerdig was, met
U, arm en gebreckelyk te wesen; op dat ik door uwe armoede ryk worde! Geeft my,
dat ik voor al soeke, het Ryk Gods en syne regtvaerdigheyt; en het minste besorgt
mag syn voor de nootwendigheden van dit leven, en in geender maniere voor de
overvloedige! want het syn packen, die sekerlyk swaer en lastig vallen voor den
genen die uwe voet-stappen wille naervolgen. Och wiste ik, te konne versaet syn en
honger lyden; overvloet hebben en gebrek lyden; en te vreden syn, met dat ik hebbe!
Want voorwaer de Godvrugtigheyt is een groot gewin, als men met het syne te vreden
is.
CHRISTUS. Sekerlyk dien mensch is geluckig, den welken den Heere voor synen
Godt heeft. De aerde behoort den Heere toe, en al dat-er in is. Wat kan dien dan
ontbreken; den welken eenen vrient heeft, aen wien het al toebehoort? hoe iemant
min gehegt geweest sal hebben aen dese tydelyke goederen; hoe hy meer
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deren overvloet sal hebben van de eeuwige. Dierhalven, is 't dat gy het dan ook al,
sult verlaten hebben, ten minsten met-er herte; en my sult gevolgt hebben; gy sult
hondert-mael soo veel wederom krygen, en het eeuwig Ryk besitten.

§. 9. Wat groot voorbeeld van Verduldigheyt, wy hebben in Christus.
CHRISTUS. Boven dien is het nootsakelyk, indien gy my wilt naervolgen, dat gy uwe
Ziele bereyt maekt tot den stryt. Want alle die willen in my God-salig leven, moeten
nootsakelyk vervolginge lyden. Want hoe kan iemant gekroont worden, die niet
vromelyk gestreden heeft? siet my aen, die de model ben van alle verduldigheyt. Is
't dat gy myn lyden wel overlegt; daer en is niet, dat gy niet gaern en sult onderstaen.
Overdenkt dan, wat, en hoe groote dingen dat ik geleden hebbe: en al dat gy lyt,
sal u ligt dunken. Dog om voor by te gaen de al te seer groote smerten en tormenten,
de welke ik onderstaen heb in myn lighaem: overpeyst maer de versmaetheden, de
verwyten, en oneere, die sy my aengedaen hebben. En wat had ik misdaen? ik hebt
de sieke genesen, de hongerige gespyst, de blinde siende gemaekt, en over al daer
ik voor by ging, weldaden bewesen. Ik heb onder hun, werken gedaen, die niemant
my oyt gedaen en heeft. En wie soude my konnen overtuygen van sonde? sekerlyk,

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

501
niemant. Ondertusschen hebben sy hunne tongen tegen my gescherpt gelyk een
snydende swaert: van den eenen kant seyden sy, dat ik eenen Mensch was, die gaern
Wyn dronk, en goet çier maekte; van den anderen kant, dat ik eenen lasteraer was:
dan verweeten sy my, dat ik maer een kint was van een Ambagts-man; dat ik den
Duyvel in had, en in den naem van den Prince der Duyvelen, de Duyvelen uytjaegde:
dat ik een verleyder en oproer-maker was, een Samaritaen en een vrient van bekende
Sondaren. Men heeft my gestelt onder de misdadigers; men verkondigde, dat ik de
doot schuldig was. Ik wiert gehouden erger, als een struykroover: immers ben ik
geweest de versmaetheyt der menschen, en de veragtinge van het Volk. Al dat, heb
ik geleden, om u een exempel te geven, op dat gy myne voetstappen soud naervolgen.
Waerom syt gy dan bedroeft, en sugt gy, ô mensch, als gy misschien eenige
versmadelyke woorden moet hooren. Let dan op my, hoedanig tegen-spreken van
de sondaren tegen my, ik verdragen heb; op dat gy also niet en verflaeuwt, nog
beswykt in uwe Zielen.
Moest ik dan soo vele tegen-sprekers en vyanden hebben; en moet gy niet hebben,
als vrienden en weldoenders? is 't dat uwe verduldigheyt door gene tegenheyt beproeft
wort; waer mede sal sy gekroont worden? Ik gansch onnosel en onbevleckt; heb
nogtans de opspraken en de versmaetheden moeten onderstaen; om soo ook u te
leeren, dat gy dese, hier te vergeefs, soekt te ontvlugten. Ik moest also lyden; en daer
naer, in myne glorie komen.
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Gy dwaelt, ô mensch; gy dwaelt, indien gy eenen anderen weg soekt. Sal den Leerlink
dan boven synen Meester syn, en den knegt meerder, als synen Heere? als gy dan
siet, dat ik in myn lighaem geleden heb; wapent gy u ook, met de selve gedagten: en
syt meer blyde, als droef; indien gy waerdig gevonden wort voor mynen Naem,
versmaetheyt te lyden. Dog dat moeten de Leerlingen van myn School, voor al leeren
en weten: dat het regt Christelyk is, en een teken van myne vrientschap; als-men
kloekmoedelyk voortgaet, en de tegenheyt verdraegt. Want indien het lyden quaet
waer; ik en soude dit immers niet verkosen hebben: en ik en soude aen myne Moeder
en aen myne liefste vrienden, den Kelk van lyden niet hebben voorgestelt. Want ik
verstae het my, wat quaet te verwerpen is, en wat goet, te verkiesen. dog ik heb een
Kruys verdragen en op de schande niet gepast; als my de vreugt voorgestelt wiert.
Het lyden en is dan geen quaet. Maer het meeste quaet, is; dat men noyt geen lyden
heeft: en het beste, is; met my onder het Kruys te wesen. Want den Heere kastyt de
gene die hy bemint; en hy geesselt alle de Kinderen, die hy aenneemt. Dog is 't dat
gy niet wilt gehandelt worden, gelyk de andere Kinderen: siet wel toe, dat gy geen
onwettig Kint en syt. De kastydinge, als die tegenwoordig is; schynt geen vreugde
maer droefheyt te syn: dog daer naer geeft sy eene vreedsame vrugt der geregtigheyt
aen de gene die door de selve geoeffent syn.
DEN MENSCH. Ik wensche ten uyttersten, ô
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Heere, onder die Kinderen te syn, en gerekent te worden: en daerom weygere ik ook
niet, van mynen Vader berispt te worden. En hier mede sal ik my troosten: als gy
my met quellinge besoekende, my niet komt te sparen: als gy maer, my niet en straft,
in gramschap. Ik wil wel met u lyden, ô CHRISTE JESU: laet ik vry een mede-gesel
wesen van uw lyden; op dat ik ook ten lesten, deel hebbe in uwen troost. Want ik
weet; indien wy samen lyden, wy ook samen sullen regneren.

§. 10. Hoe de Liefde van Jesus Christus alles overtroffen heeft.
CHRISTUS. Maer bemerkt dog boven al, de liefde, met welke ik het werk uwer
Saligheyt begeert en volbragt heb: want sy heeft soo groot geweest, dat vele wateren
van quellingen en droefheden dese niet en hebben konnen uytblusschen. Myn Vader
om u, heeft syn eygen en eenigen Soone niet gespaert; gelyk ik ook my selven, niet
gespaert heb. Ik heb u bemint tot het leste toe: en ik heb als eene goeden Herder myn
leven te pande gestelt voor myne Schapen. ook kan 'er iemant geene meerdere liefde
hebben, als dat hy syn leven geeft voor syne vrienden.
DEN MENSCH. Neen Heere, gy hebt eene meerdere gehadt, als gy uw leven ten
besten hebt gegeven, ook voor uwe vyanden. Want als wy nog vyanden waren; syn
wy door uwe doot met u versoent, en met uwen Vader. Is
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'er wel eene liefde, of heeft 'er oyt eene geweest, of kand 'er eene wesen, de welke
aen dese gelyk is? Daer en is by naer niemant, die voor eenen regtvaerdigen soude
willen sterven; en gy hebt geleden voor Goddeloose, stervende om onse misdaden.
Gy syt gekomen de sondaren regtvaerdig maken; de slaven, uwe Broeders: de
gevangene, uwe mede erf-genamen; en de ballingen, tot Koningen. Wie en soude
door uwe liefde niet ontsteken worden, de welke het al ontsteekt en verligt, ô JESU!
Want uwen uyt-gang is van het hoogste der Hemelen, en niemant kan sig verbergen
voor syne hitte. Self en verwerpt gy de Publicanen en de Sondaren niet: maer gy
aenvaert-se; en gy eet met hun. Gy doet ook wel aen uwe eyge vyanden, die niet en
tragten, als u alle ongelyk, versmaetheyt, en de doot selve aen te doen. ô Groote en
selsame wonderheden, de welke gy op de weerelt betoont hebt.

§. 11. Hoe het Kruys van Christus is een kort begrip tot alle volmaektheyt.
CHRISTUS. Soekt gy mogelyk een kort-begrip om veel te leeren: komt op den Berg
van Calvarien, de Schoole van alle deugt, en van de verhevenste volmaektheyt. Myn
Kruys is den Stoel, van welken ik myne leeringen geve. Ik ben op desen geklommen;
en heb myne armen open gedaen, om alle menschen tot my te nooden. 'T is van daer
dat ik tot hun roepe: Komt tot my gy al, die vermoeyt en belast syn; en ik
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sal ruste geven: en dat ik, boven de aerde verheven synde, door de kragt van myne
leeringe het al tot my trecken soude: te weten door myn exempel ende liefde. Siet
eens, hoe grooten voortgang dat mynen Apostel in myne Schole gedaen heeft, die
belyd niet te weten, als JESUS CHRISTUS, en dien gekruyst; waervan hy ook de
licktekenen in syn lighaem droeg; en met een betrouwen de andere vermaende: Dat
sy hem souden naer-volgen, gelyk hy CHRISTUS naervolgde. Klimt gy dan ook op
dien Berg van Myrrhe en Wierook! maer eylacen, hoe luttel synd'er besorgt, om daer
met my te komen! ik vind al veel meer mede-gesellen van myne Tafel, als van myn
Kruys. Hoe vele duysende menschen heb ik in myn leven versaet met brooden: hoe
vele sieke heb ik genesen: hoe vele blinde heb ik siende gemaekt; en hoe vele
kreupele, den gank gegeven? maer waer waren alle die, als ik met het Kruys op myne
schouderen ging naer den Berg van Calvarien? wie trock 'er dan myne sake aen? In
der waerheyt ik heb de Wyn-perse alleen betreden, en van alle de Natien en is 'er
niet eenen mensch met my geweest. Ik heb alleen uwe swackheden gedragen: alle
myne bekende syn van my weg gevlugt: ik ben uyt der herten vergeten geworden,
gelyk iemant die doot is Leert uyt myn exempel, op genen arm van vleesch te steunen,
niet te betrouwen op Princen, op kinderen der menschen; die ons niet konnen
behouden.
Ik heb ook gerekent geweest onder de misdadige en de moordenaren: en ik heb
my ver-
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nedert, gehoorsaem geworden synde tot de doot des Kruycen. En sult gy weygeren,
u te verootmoedigen, en in de minste dingen gehoorsaem te wesen: daer ik in soo
moeyelyke en pynelyke dingen ben gehoorsaem geweest?
Ik heb ook naekt aen het Kruys gehangen, en het wynig Bloed, dat ik dan nog had;
heb ik voor uwe Saligheyt mildelyk uyt-gestort: en sult gy nog uwe herte op de
rykdommen stellen: of soude het u nog te lastig of moeyelyk konne vallen een teug
water, ofte een klynen penning aen my in den armen, uyt te reyken.
Siet myn Maegdelyk Lighaem eens wel aen, door hoe vele Wonden dat het
verscheurt is; en sekerlyk, gy sult uw lighaem beschaemt syn te koesteren, en
gemackelyk en leckerlyk te onderhouden. Ik heb met geesselen geslagen geweest,
met doornen gekroont, met nagelen door-boort, met versmaetheden overlast, en tot
eene aller-schadelykste doot verwesen geweest; en nogtans in alle die smerten en
persingen, als of ik geene pyne en gevoelde; en heb ik mynen mond niet eens open
gedaen, nog een woort van ontschuldinge, of dreyginge of quaetwenschinge tegen
myne beulen gesproken: maer ik ben als een Schaep naer het slag geleyt geweest,
en stom gelyk een Lam voor die het scheert; en heb ik mynen mond niet eens open
gedaen. En, hoe kont gy, u soo ligt onstellen door een felle gramschap, dikwils om
eenige kleyne, of gene redenen?
Bemerkt ook eens, wat drank sy my te drinken gegeven hebben, als ik dorst hadde:
en leert daer uyt; hoe onredelyk dat het is, dat
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gy uw vleesch in wellusten op-volgt, pragtige maeltyden houd, den besten Wyn
drinkt, en een slave syt van uwen buyk en van uwe lusten. Hoe en heb ik ook den
haet en den nyt niet bestreden, door die oneyndelyke liefde, die my beweegt heeft;
om voor myne vyanden, en self voor die de oorsake van myne doot waren, te bidden!
DEN MENSCH. Hoe overvloedig syt gy in barmhertigheyt, ô Heere! hoe groot is
de menigte uwer soetigheyt! hoe verre syn uwe gedagten van de onse! hoe seer is
uwe barmhertigheyt ook bevestigt self over de Goddeloose! een wonder sake! sy
roepen, Kruyst hem, Kruyst hem: en gy roept, Vergevet hun. ô Wonderlyk woort
van seggen, het welk noyt gehoort en was!
CHRISTUS. Ik heb ook niet op-gehouden, en my laten overwinnen door het
vermoeyen en den arbeyt: maer geduerig het werk van uwe Saligheyt volbragt.
Daerom leert naer myn exempel, vromelyk stryden, uwen loop volbrengen, en tot
het leste toe stantvastig blyven; is 't dat gy wilt Salig worden, en de Kroone van
regtvaerdigheyt, die ik voor u bewaere, verdienen. Overlegt dan het gene dat ik u
seg: en schikt u al, naer de modelle, die ik u op den Berg getoont heb. Siet dat
Mysterieus Serpent aen, het welk om hoog gehangen is; en gy sult ligtelyk genesen
worden van de beten van het out Serpent, en van alle uwe wonden.
DEN MENSCH. Ik sie nu ten lesten, hoe profytige en voordeelige wetenschap dat
het is, JE- SUS CHRISTUS, en dien gekruyst, te kennen. Dat ik dan voortaen nergens
meer glorie in neme, als in het Cruys van JESUS CHRISTUS, dat eene verergernisse
scheen te syn voor de Joden, ende eene dwaesheyt voor de Heydenen; die samen
verloren gaen: maer eene kragt, en eene wysheyt Gods, voor de gene die Salig worden.
Och of de weerelt voor my gekruyst sy, ô Heere; en ik voor de weerelt! Dat ik liever
in alle dingen onkundig sy, als in u alleen; in wie alle de schatten van wetenschap
en Wysheyt Gods, verborgen syn. Salig is den mensch, die gy sult onderwesen
hebben, ô Heere, en in uwe wet onderrigt! leert my niet alleen, uwe wet kennen,
maer dese ook volbrengen.
CHRISTUS. Gy sult inder waerheyt myn Discipel en myn vrient wesen, is 't dat gy
onderhout het gene dat ik u gebiede, niet alleen door myne woorden, maer boven
dien, door myn exempel. maer hoe luttel synd'er, die my opregt kennen, en navolgen!
En wat wonder is dit dog. De meesten hoop verveelt het te ondersoeken ende te
overwegen, dat ik voor haer gedaen heb, en wat ik haer heb kome leeren: hoe soude
het hun lusten, sulks na te volgen? Men heeft my gansch vergeten. Daer en is by na
niemant, die op my met'er herten peyst; en wie kan beminnen het gene dat hy niet
en kent? Daerom overlegt wel, dat'er niet soo kragtig is tot myne liefde; en niet
dienstiger tot de Saligheyt van den mensch: als het geduerig overdenken van myn
Leven, en van myn Lyden. Het soude wel een hart en een yseren hert moete wesen;
wien het aensien van een
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soo groote liefde niet sou vermurwen. Wie soud'er durven sondigen, en konne bedagt
wesen om op nieuw, als met voeten, het Bloed CHRISTI te vertrappelen. waert dat hy
ernstig overdagt de schroomelyke tormenten, die ik geleden heb, om den mensch
van de sonde, en van de slavernye des doots te verlossen!

Tweede Capittel.
Litanie
Van het Leven en het Lyden van Jesus Christus, getrocken uyt de H.
Schriftuer.
HEere ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
Heere ontfermt u onser.
Godt Hemelschen Vader. Ontfermt u onser.
Godt Soone, Verlosser des weerelts. ''
Godt H. Geest. ''
H. Drievuldigheyt eenen Godt. ''
JESUS CHRISTUS, ''
Na wien alle Volkeren verlangt hebben. ''
Die van den Vader in de weerelt gesonden syt. ''
Die van den H. Geest ontfangen syt. ''
Het Woort Vleesch geworden. ''
Die de gedaente van een Dienst-knegt hebt aengenomen,

''
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JESUS CHRISTUS, Ontfermt u onser.
Die, nog synde in het Lighaem van uwe ''
Moeder, Joannes besogt en verheugt hebt. ''
Die Gebooren syt uyt de MAGET MARIA, ''
Die in doeken gewonden syt, ''
Die in de Kribbe neder-geleyt syt, ''
Die de borsten van eene Maget gesogen hebt, ''
Die aen de Herders verkondigt syt, ''
Die aen de wet der Besnydenis vrywillig u onderworpen hebt,
Die van de Wyse aenbeden syt, ''
Die in den Tempel op-gedragen syt, ''
Wien Simeon in syne armen omhelst heeft, ''
Die naer Egypten gedragen syt, ''
Die van Herodes ter doot gesogt syt, ''
Die te Nazareth op-gevoet syt. ''
Die in den Tempel onder de Leeraeren gevonden syt, ''
Die aen uwe Ouders onderdanig geweest syt, ''
Die van Joannes gedoopt syt, ''
Die van den Duyvel in de Woestyne getenteert syt, ''
Die met de menschen hebt omgegaen, ''
Die ongeleerde en arme Discipelen verkoren hebt, ''
Die alle kranke barmhertiglyk, hulpe hebt toegebragt. ''
Die op den Berg van gedaente verandert syt. ''
Die uyt medelyden over Jerusalem, geweent hebt, ''

''
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Sagtmoedigen Koning, die binnen Jerusalem syt ingetreden.
Die uyt eenen iever tot het Huys Gods, ''
de koopers en verkoopers daer uyt gedreven hebt, ''
Die voor dertig Penningen verkogt syt, ''
Die u gebogen hebt voor de voeten van ''
uwe Discipelen om die te wasschen. ''
Die den Paesschen met uwe Discipelen ge-eten hebt, ''
Die ons uw Lighaem tot eene spyse, en ''
uw Bloed tot eenen drank gegeven hebt, ''
Die in uw Gebet plat ter aerde nedergevallen syt, ''
Die in uwen doot-stryt met Bloed sweet ''
overgoten syt geweest. ''
Die van een Engel versterkt syt, ''
Die door een kus van Judas overgelevert syt, ''
Die van geregts-dienaeren vreselyk gebonden syt, ''
Die van uwe Discipelen verlaten wiert. ''
Die voor Annas en Caiphas gebragt wiert. ''
Die van een dienaer des Priesters, met een ''
kinne-back-slag geslagen syt. ''
Die door valsche getuygen beschuldigt syt, ''
Die de doot schuldig, veroordeelt syt, ''
Die in het aengesigt bespogen syt, ''
Die de oogen toegebonden syt, ''
Die met vuysten geslagen syt, ''
Die sonder reden gehaet syt geworden, ''
Die uw Lighaem hebt toe-gereykt aen de ''
gene die het selve sloegen; en uwe Wan-

''
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gen, aen de uyt-ruckende. Ontfermt u onser.
Die van Petrus tot driemael toe, verloochent syt, ''
Die geboeyt voor Pilatus gebragt syt, ''
Die van Herodes versmaet en ten spot gestelt wierd. ''
Die een wit kleet ten spot aengedaen wierd, ''
Die agter Barabbas gestelt wierd, ''
Die ongenadelyk gegeesselt syt, ''
Die om onse sonden als verplettert syt, ''
Die, voor een melaetsen gehouden syt, ''
Die uyt spot met een purperen kleet aengedaen wierd,
Die met doornen gekroont syt, ''
Die een riet tot een Scepter in de hant gesteken wierd,
Die van de Joden met een groot geschreeuw, ''
ge-eyscht wierd om gekruyst te worden, ''
Die, onregtvaerdelyk ter doot verwesen syt, ''
Die aen den wille der Joden overgelaten syt geworden.
Wiens schouderen een swaer Kruys gedragen hebben,
Die als een Schaep naer den slagt-bank geleyt syt, ''
Aen wie men Galle, en Wyn met Myrrhe, ''
te drinken gegeven heeft. ''
Die naekt aen het Kruys genagelt syt, ''
Die ons bemint hebt, en ons van onse sonden ''
in uw Bloed af-gewasschen. ''
Die het vermaek u voorgestelt synde, liever ''
het Kruys onderstaen hebt; alle schande veragtende, ''

''
''

''
''
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Die u selven voor ons aen Godt gegeven endeOntfermt u onser.
op-gedragen hebt, tot eene welriekende offerande. ''
Die onder de quaetdoenders gerekent syt, ''
Die tusschen twee moordenaren gekruyst syt, ''
Die met den titel van Koning, door Pilatus ''
aen het Kruys, bekend gemaekt syt, ''
Die uwen Hemelschen Vader self voor uwe ''
vyanden gebeden hebt, ''
Die de versmaetheyt der menschen, geworden syt, ''
Die van de gene die voor by gingen gelasterd wierd, ''
Die van de Joden uyt-gelachen wierd, ''
Die van de Soldaten bespot syt, ''
Die van den moordenaer gescholden syt, ''
Die den boetvaerdigen moordenaer, het Paradijs belooft hebt, ''
Die Joannes aen uwe Moeder, voor haren Soone bevolen hebt, ''
Die geroepen hebt, als van uwen Vader verlaten te worden, ''
Die, daer gy dorst had, met azyn gelaeft wierd, ''
Die aen het Kruys, al dat van u geschreven was, volbragt hebt, ''
Die stervende, uwen Geest aen uwen Vader bevolen hebt. ''
Die om uwe eerbiedigheyt, van den Vader altyt verhoort syt, ''
Die tot de doot des Kruyces, gehoorsaem geworden syt, ''
Die met een lancie door-boort syt, ''
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Uyt wiens Syde, Bloed en Water gevloeyt is,Ontfermt u onser.
Die onse sonden in uw Lighaem op het hout gedragen hebt, ''
Door wiens smerte wy genesen syn, ''
Die onse versoeninge geworden syt, ''
Die van het Kruys af-gedaen wierd, ''
Die in eenen suyveren doek gewonden syt, ''
Die in een nieuw Graf begraven syt, ''
Die naer uw doot ter hellen neder-gedaelt syt, ''
Die gestorven syt om onse sonden, en verresen ''
tot onse regtvaerdig-makinge, ''
Die ten Hemel op-geklommen syt, ''
Die aen den regter-hant des Vaders geplaetst syt, ''
Die met glorie en eere gekroont syt, ''
Koning der Koningen, en Heere der Heeren, ''
Die voor ons een plaets in het Ryk van uwen Vader, bereyt hebt,
Onsen Advocaet by den Vader, ''
Die den Vertrooster der Heyligen Geest ''
aen uwe Discipelen gesonden hebt, ''
Die sult komen oordeelen de levende, en de doode. ''
Die de verdoemde sult tot het eeuwig vier verwysen. ''
Die uwe uytverkoorne, het Ryk, 't welk ''
gy voor hun bereyt hebt, geven sult. ''
Zyt genadig: Spaert ons JESUS CHRISTUS. ''
Van alle quaet; Verlost ons JESUS CHRISTUS. ''
Van een haestige en onvoorsienige doot, ''
Van de listen des Duyvels, ''
Van gramschap, haet en allen quaden wille, ''

''
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Van de eeuwige doot, Verlost ons, JESUS CHRISTUS.
Door het Mysterie van uwe H. Menschwordinge ''
Door uwe Komste, ''
Door uwe Geboorte, ''
Door uwe Besnydenisse, ''
Door het voeren van uwen Aller-heyligsten Naem, ''
Door uw Doopsel, en H. Vasten, ''
Door al uwen arbeyt, en waeken, ''
Door uwen Doot-stryt, en bloedig sweet, ''
Door de Kinneback-slagen, en geesselen, ''
Door uwe doorne Kroon, ''
Door uw Kruys, en uw lyden, ''
Door uwen dorst, tranen, en naektheyt, ''
Door uwe Allerheyligste vyf Wonden, ''
Door uwe Doot en Begraefenisse, ''
Door uwe Heylige Verryssenisse, ''
Door uw wonderlijk opklimmen ten Hemel. ''
Door het senden van den Vertrooster den H. Geest, ''
In den dag des Oordeels, ''
Wy sondaren; JESU, wy bidden u, hoort ons. JESUS CHRISTUS, Wy bidden u, verhoort ons.
Op dat wy aen de sonde doot synde, voor ''
de regtvaerdigheyt leven, ''
Op dat wy niet roemen, als in het Kruys ''
van onsen Heere JESUS CHRISTUS. ''
Op dat wy altyt de verstervinge des Kruys ''
in ons lighaem mede-dragen, ''
Op dat wy ons vleesch met haer begeerlykheden ''
tragten te kruycen, ''
Op dat, terwylen CHRISTUS voor ons in ''
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het vleesch geleden heeft; wy ons ook JESUS CHRISTUS, Wy bidden u, verhoort ons.
met de selve gedagten wapenen. ''
Op dat wy ons kruys dagelyks moge op nemen, ''
en u naer-volgen. ''
Op dat wy het gene wy voor een gewin ''
gerekent hebbe; om de wille van u als ''
verlies mogen agten, ''
Op dat wy voor al, besorgt syn om kennisse ''
te hebben van U, den gekruysten JESUS. ''
Op dat uw Bloed ons suyvere van de doode ''
werken; om te dienen den levenden Godt, ''
Op dat wy, door eenen grooten prys gekogt synde, God mogen eeren in ons lighaem, ''
Op dat wy aen de sonde doot synde, en ''
met u, als mede begraven; voortaen met ''
u mogen wandelen in eene nieuwigheyt des levens, ''
Op dat wy van de doode werken eens gesuyvert ''
synde; ons wagten van u, den Soone ''
Gods, wederom te Kruycen, ende te bespotten, ''
Op dat wy, aensiende het exempel, dat gy ons ''
agter-gelaten hebt; uwe voetstappen naer-volgen, ''
Op dat wy, gelyk wy deel hebben in het lyden; ''
ook het selve mogen hebben in de vertroostinge, ''
Lam Gods, die weg-neemt de sonden des weerelts;
Spaert ons, JESUS CHRISTUS.
Lam Gods, die weg-neemt de sonden des weerelts;
Verhoort ons, JESUS CHRISTUS,
Lam Gods, die weg-neemt de sonden des weerelts:
Ontfermt u onser, JESUS CHRISTUS.
Onsen Vader. Weest gegroet.
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Manier op den Onsen Vader te lesen met Godvrugtige overweginge op de
voornaemste Eer-Titels van Jesus Christus.
Onsen Vader die in de Hemelen zyt.
O Allersagtmoedigsten VADER over ons, CHRISTUS JESUS! die daer wy door de
besmettinge onser eerste geboorte uyt Adam waren kinderen van gramschap, en
verderf; ons herboren hebt tot kinderen Gods, en in uw bloet, erfgenamen gemaekt
van het eeuwig leven; soo dat te regt uwen Propheet u noemt, Den VADER der
toekomende eeuwe. Wy erkennen u dan, wy eeren, en wy aenbidden u, als den
VADER en den Oorspronk van het nieuw schepsel, te weten in onse Herboringe; als
ook, voor den VADER van dese nieuwe en als nog ongehoorde liefde. Ook betoont
gy genoeg, hoe goeden VADER dat gy syt, en hoe vaerdig om uwe kinderen te
helpen; met dat gy ons de maniere van bidden en de woorden selve in geeft, waer
door wy ligtelyk en sekerlyk verkrygen al het gene dat wy u, of uwen VADER, sullen
gevraegt hebben, in uwen Naem.
ô VADER van Onsen Heere JESUS CHRISTUS: siet op het aengesigt van den
Gesalfden, uwen Soone; soo dikwils als wy, door syne leeringe onderregt synde, u
ootmoedelyk komen te bidden.
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Verhoort ons ook, onsen VADER, JESUS CHRISTUS; soo dikwils als wy met uwe
woorden u komen aen te roepen; seggende:
Geheyligt sy uwen naem.
O JESU, Grooten PRIESTER, die niet alleen in uwe dagen Godt behaegt hebt, en
regtvaerdig bevonden syt, maer ook in de dagen van gramschap geworden syt onse
Versoeninge! Die niet door een anders, maer door uw eygen bloed eens binnen
getreden syt, in het Heylig der Heyligen! Want sodanig eenen Hoogen PRIESTER
moesten wy hebben, die Heylig was, onnosel, onbesmet, afgescheyden van de
sondaren, en ook hooger als de Hemelen geworden: dien het niet nodig had dagelyks,
gelyk de andere PRIESTERS; eerst voor syne eyge sonden slagt offerande op te
dragen, en daer naer voor de sonden van het volk.
Siet, gy syt Heylig, en uwen naem is Heylig: want aldus wort gy, van soo gy
geboren wiert; en self voor uwe geboorte, verkondigt van de Engelen. ook uwen
Hemelschen VADER heeft u eenen naem gegeven, die is boven alle naem; op dat
in uwen naem, alle knien gebogen worden. Uwen naem moet dan gelooft worden
van den Sonnen opgang tot den Sonnen ondergang!
Wat sullen wy dan ellendige wormen der aerde tot de Heyligheyt van uwen naem
toe brengen? Te weten, dat uwen naem, die in syn selven Allerheyligst is, van ons
geheyligt, ge-eert, en verkondigt word, dog voornamentlyk door
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een Heylig leven ende Heylige Zeeden. Zyt Heylig, segt gy, want ik Heylig ben.
Maer wie dog, sal die heylig en suyver maken, de welke van een onsuyver saet
ontfangen syn; als gy, die eenen PRIESTER syt in der eeuwigheyt, alles
Heyligmakende? Die ons bemint hebt, en u selven voor ons gegeven tot eene offerande
en slagt-offer aen Godt; op dat gy voor u soud reynigen eene Kerke, sonder smette
of rimpele. Heyligt ons dan in der waerheyt; op dat wy u Heyligen, en dat ons ligt
soo schyne voor de menschen, dat sy, onse werken sien, ende u en uwen VADER,
die in de Hemelen is, glorie geven.
Ons toekome uw ryk.
O JESU grooten KONING boven alle KONINGEN der Aerde! Die in uwe eerste
komste ootmoedig en sagtmoedig gekomen syt, sonder ons door eenige grootsigheyt
of magt eenen schrik aen te jagen; maer ons ellendige self verquikt en moed gegeven
hebt, door uwe ootmoedigheyt en goedertierentheyt. Gy syt gesproten uyt eenen
KONINGLYKEN stam: gy regneert in het Huys van Jacob; en uw ryk en sal geen
eynde hebben. Uw ryk is wel van dese weerelt niet, gy en hebt ook niet ontveynst,
dat gy eenen KONING waert als gy voor den President stont: ja self op uw Kruys
voert gy eenen KONINGLYKEN Titel: boven dien heeft den eeuwigen VADER u
gekroont met glorie en eere; en u is alle magt gegeven soo in den Hemel als op der
aerde.
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Laet dat, ô allergoedste en allergrootste KONING, ons nu toekomen uw ryk van
goedertierentheyt, en daer na uw ryk van heerlykheyt! Dat het verre van ons sy, u,
gelyk de kinderen Belial, te veragten en niet te willen erkennen voor onsen KONING!
Wy willen uyt ganscher herte, ô vreedsamen en wysen KONING, dat gy over ons
regeere; want uwen Throon wort gevestigt op de regtvaerdigheyt en goedertierentheyt.
Trekt dan op, in glans en in schoonheyt: weest voorspoedig, en regeert over ons, die
uyt alle regt u moete onderdanig syn. Heerscht ook in het midden uwer vyanden; en
regeert haer met eene ysere roede, op dat wy van hun hant verlost synde, u in
Heyligheyt en regtvaerdigheyt moge dienen, alle de dagen ons levens: en dat aldus,
de heerlykheyt van uw ryk dagelyks meer en meer aenwasse en vervoordere!
Uwen wille geschiede op der aerde als in den Hemel.
O JESU HEERE ende MEESTER die syt komen leeren en volbrengen den wille van
uwen Vader! ô Heere ik ben uwen dienaer, en een kind van uwe Dienaresse. Wat
wil gy dat ik doe, ô Heere? myn hert is bereyt; myn hert is bereyt te doen, dat gy
gebiet; en te laten, dat gy verbied. Ik weet wel; dat niet alle die, u believen, de welke
seggen; HEERE HEERE: maer die alleen, de welke uwe geboden onderhouden, ô
JESU mynen
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HEER en MEESTER; syt my genadig; en leert my uwen wille te volbrengen: op dat
ik geenen knegt sy, de welken de wille van synen meester weetende en niet
volbrengende; also verdiene, swaerlyk gestraft te worden! geeft dat gy gebiet: en
gebiet, al wat u belieft.
Geeft ons heden ons dagelyks Brood.
O JESU GOEDEN HARDER! Die van den Hemel uwe schapen syt komen besoeken,
gelyk eenen Herder syne kudde besoekt: gy voed uwe schapen in weyden, die seer
vrugtbaer syn. Dog wat Herder geniet 'er niet van de melk ende het Vleesch der
schapen, die hy hoed en weyd? Daer en tegen gy self voed uwe schapen met uw
eygen vleesch ende Bloed: ja gy geeft uw leven voor uw schapen te besten.
Siet ik heb gedwaelt als een verloren schaep ô goeden HARDER: ik loope van het
een tot het ander, sonder een goede weyde te vinden: komt uw schap soeken, en
brengt my op uwe schouderen wederom in de weyde, daer gy my voor desen gestelt
hebt; en daer en sal my niet ontbreken aen Ziele nog aen Lighaem! Laet het brood
der aerde, myn Lighaem voeden: dog versterkt myn Ziele met Dat Brood des Hemels;
op dat ik niet beswyke onder weg!
Vergeeft ons onse schulden gelyk wy &c.
O JESUS, ONSEN GOEDERTIERENSTEN VERLOSSER! Die ons bemint
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hebt, en u selven voor ons overgelevert, op dat gy ons soud VERLOSSEN van alle
ongeregtigheyt, en voor u een aengenaem volk soud reynigen. Wy waren, voor niet
verkogt; en daer en was geen gelt om ons af te koopen: nogtans syn wy door eenen
dueren prys gekogt; en denkt eens, door hoe grooten prys! wy syn afgekogt niet met
vergankelyk gout of silver, maer door uw dierbaer Bloed! Vergeeft ons dan onse
schulden die gy soo overvloedelyk betaelt hebt! Want indien gy op de ongeregtigheden
agt neemt; wie sald-er bestaen, daer niemant voor ons sal wesen om te VERLOSSEN
of te behouden? ook wie kan de sonden vergeven, als gy alleen? Nog broeder nog
eenig mensch en kan ons helpen of VERLOSSEN: om dat by u alleen, de
barmhertigheyt, en overvloedige VERLOSSINGE is; ô oppersten VERLOSSER!
En leyt ons niet in bekoringe.
O JESU ZALIGMAKER, en aldergoedertierensten GENEES-MEESTER, die in dese
weerelt de sondaren syt komen SALIG-MAKEN: die onse swackheden op u genomen
hebt, en onse smerten self gedragen: die op alle manieren gequollen syt, sonder dat-er
eenige sonde in u gevonden is; op dat gy soud konnen medelyden hebben met die
beproeft en gequollen worden. Gy hebt geseyt, dat de gesonden, den
GENEES-MEESTER niet van noode hebben; maer de sieke. Siet hier eenen hoop
van sieke, de welke van u, de hulpe ver-
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wachten om genesen te worden. Gy siet hoe swack en krank dat wy syn, en dat wy
van ons selven, nog in het goet niet konnen blyven, nog aen het quaet wederstaen:
soo seer syn de sinnen en de gedagten van het menschelyk herte tot het quaet genegen.
Den geest is wel vlytig, maer het vleesch is krank: ach hoe ligtelyk beswykt dit, onder
de bekoringen! maer gy ô SALIG-MAKER MAEKT ONS ZALIG! geeft gy sterkte,
ô GENEES-MEESTER: brengt my hulpe toe! Uwe gratie is eene kragtige hulpmiddel.
Wy konnen het al door u, indien gy ons versterkt.
Siet den mensch, die in de handen der moordenaren gevallen is, legt ter syde den
weg heel gequest, half doot, en van een iegelyk verlaten: ô goedertieren
SAMARITAEN! siet myne vaddige Ziele, die geen kragt en heeft tot eenige werken
van deugden; ligt gigtig in myn huys, komt: en geneest haer! Dog, by aldien gy het
nodig vint; brand en snyt vry: want dat is het werk van eenen Genees-meester, niet
om dat hy syn kranken haet, maer bemint. Giet Wyn en Olie in de wonden: want al
ist dat het eene byt: het ander, sal versoeten. Den Genees-meester en spaert den sieken
niet; om hem, niet te verderven: maer hy slaet hem, om te genesen: hy geeft hem
bittere dingen in; dog om te suyveren.
De bekoringe, is eenen bitteren drank: maer gy weet, ô voorsigtigen
Medecyn-Meester, naer den aert en den noot van een iegelyk dese sodanig te matigen;
dat gy met de bekoringe; hem doet voortgang hebben. ik ben dan ook bereyt
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uwen Kelk, ja die met u, te drinken; want gy die eerst gedronken hebt: niet twyfelende,
of hy my sal Zalig wesen; indien uwe Hand my die sal toegereykt hebben.
Siet, ik ben onder uwe handen: indien gy maer wilt, gy kont my genesen. Geneest
my, ô Heere, en ik sal genesen worden: behoud my; en ik sal behouden syn.
Maer verlost ons van den quaeden.
O JESU, ALLERGENADIGSTEN REGTER, aen wie den Vader al het oordeel over
gegeven heeft; niet op dat gy de weerelt soud ver-oordeelen, maer op dat de weerelt
door u soude behouden syn. Syt my dan, ô goedertieren JESU, eenen GENADIGEN
REGTER, als gy openbarelyk in de Wolken des Hemels, met eene groote kragt en
heerlykheyt uw volk sult komen onderscheyden; om elk te vergelden naer syne
werken: en gaet dan in het regt niet met uwen Dienaer; want niemant van die leeft,
en soude voor uw aensigt geregtvaerdigt worden. En straft my dan, bid ik u, niet in
uwen toorn; maer dat uwe barmhertigheyt uwe regtvaerdigheyt te boven gaet; op dat
gy ons niet en vergelt, volgens onse ongeregtigheden!
Verlost my in dien quaden dag, van dat quaet ô Jesu, het welk het meest is van
alle quaet. Want de doot van den sondaer, is het aller-ergste, om dat sy eene
af-scheydinge is van u, die het opperste goet syt. Ach my wie sal, geven, dat ik in
dien quaden dag niet en moet vresen
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te hooren: VERTREKT VAN MY VERMALEDYDE! Want myn goet is, aen u vast
gekleeft te syn: och of ik in der eeuwigheyt, van u niet afgescheyden worde! Amen.

XXXIII. Korte Versugtinge volgens het getal van Jesu jaren, ende de
verscheyden eygendomme die Jesus Christus in de Schriftuer worde
toegevoegt.
JESUS als waeragtigen GODT.
O JESU, waeragtigen Godt, die voortkomt
van den waeragtigen Godt: mynen Toevlugt,
en myne Bescherminge; behoud my.
O JESU, het Woord van den eeuwigen Vader:
die in de laeste dagen door synen Soone tot
ons gesproken hebt. Och of ik hoorde; wat
den Heere, tot my spreekt!
O JESUS, Wysheyt des Vaders; geeft my, dat
ik soeke en verstae de dingen van hier boven:
op dat ik smake, hoe soet dat den Heere is!

JESUS als waeragtig MENSCH.
O JESU, een Eerst-geboren onder vele Broeders:
maekt ons mede erfgenamen met
u, in het Huys van onsen Vader!
O JESU, het Woort Vleesch geworden, die,
daer gy in het Goddelyke Wesen waert, u
selven vernietigt hebt; aennemende de gesteltenis
van eenen Dienst-knegt: geeft my, dat
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het my niet lastig sy, my selven voor u te vernederen!
O JESU, den Soone van eenen mensch: die,
den mensche gelyk geworden synde; in gedaente
bevonden syt als eenen mensch: maekt,
dat ik door de gratie eenigsins deelagtig worde
de Goddelyke nature.

JESUS, als onsen SCHEPPER.
O JESUS, mynen Schepper; schept in my een
suyver herte; en vernieuwt in myn binnenste,
een opregten geest.
O JESU, die my gefatsoeneert hebt; syt indagtig,
dat gy dit gedaen hebt, gelyk een Potbacker
doet met een aerden vat. Ach, dat
ik in uw Huys mag wesen, een vat ter eeren,
en niet ter schande!
O JESU, den oorspronk van myn leven: maekt,
dat myne Ziele voor u alleen leve: want JESUS
CHRISTUS is myn leven; en het sterven,
is my een gewin.

JESUS, als onsen HEERE.
O JESU, mynen Opper-Heer: ik ben uwen
Dienaer: besit gy my: en dat my niemant
anders, en besitte!
O JESU, mynen Koning: bestiert gy my; en
daer en sal my niet ontbreken op de weyde,
daer gy my gestelt hebt.
O JESU, mynen Vader, ik en ben niet waerdig
uwen Soone genoemt te worden: niet te
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min en verwerpt my niet, van uw' aengesigt.

JESUS als onsen LEERAER.
O JESU, die ons van Godt gesonden syt, om
ons te leeren: leert my, de goetheyt, de
tugt, en de wetenschap.
O JESU, den Onderwyser der menschen; die
begost hebt eerst te doen, en dan te leeren:
leert my uwen wille te volbrengen; en gelyk
gy, sagtmoedig en ootmoedig van herte te syn.
O JESU, Ligt des weerelts; den Weg, de Waerheyt,
en het Leven, verligt myne oogen; en
geleyt my in den engen weg uwer geboden;
want ik desen wil ingaen.

JESUS, als onsen HERDER.
O JESU, goeder Herder; die uw leven voor
uwe schapen gegeven hebt: gy sult my geleyden
en voeden, om de wil van uwen Naem.
O JESU, het Brood des levens; myne Ziele wagt
en verlangt naer u. Sent dese niet ydel wederom,
op dat sy onder weg niet beswyke
van swackheyt of flaeuwte.
O JESU, Fonteyne des levens; myne Ziele heeft
naer u gedorst: maekt, dat sy met vreugde
water mag putten uyt de Fonteynen des Saligmakers.
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JESUS, als onsen ADVOCAET.
O JESU, onsen Advocaet, en Voorsprake by
Godt den Vader; maekt, dat hy synen
toorn afwende van ons.
O JESU, den Middelaer tusschen Godt en de
menschen: maekt dat uw Bloed voor ons roepe;
niet om vrake, maer om vergiffenis.
O JESU, onsen Saligmaker; die syt komen soeken
en Salig maken, het gene dat verloren
was: behoet ons.

JESUS, als onsen BRUYDEGOM.
O JESU, bloedigen Bruydegom; vereenigt my
met u, in genade en barmhertigheyt.
O JESU, schoonen Minnaer: wiens schoonheyt
te boven gaet de schoonheyt der menschen-kinderen:
trekt my tot u door de banden uwer liefde.
O JESU, ieveraer der Zielen; die u vermaek
neemt, te wesen met de kinderen der menschen:
geeft my, dat ik u beminne; en niets anders, als om u.

JESUS, als onsen GENEES-MEESTER.
O JESU, onsen Genees-Meester: die onse qualen
door uwe Wonden genesen hebt, geneest
myne Ziele: want ik tegen u gesondigt hebbe.
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O JESU, onnoosel Lam, die, naer het slag geleyt
synde, de sonden des weerelts hebt weg
genomen: wascht ook de myne uyt, die eenen
ellendigen sondaer ben.
O JESU, minnelyken Samaritaen; stort in myne
wonden wyn van leetweesen, en olie van barmhertigheyt.

JESUS, als onsen REGTER.
O JESU; die sult komen oordeelen de levende
en de doode: en gaet in het regt niet,
met uwen dienaer.
O JESU, genadigen Regter: die niet gekomen
en syt, om iemant te verderven: vergeeft
my, en antwoort gy, voor my.
O JESU, Koning van eene schrickelyke Majesteyt;
stelt my onder uwe schaepen en uytverkoorne:
op dat ik geen quaet vonnis, en mag hooren.

JESUS, als onsen Loon en HEERLYKHEYT.
O JESU, myn lot en myn erfdeel op de aerde
der levende; herstelt my, in myn erfdeel.
O JESU, myne kroone, myne glorie, en mynen
loon, groot boven maten: laet my komen
in de goederen van den Heere, de welke
gy bereyt gemaeckt hebt voor die u beminnen.
O JESU, onse saligheyt, en onse verryssenis;
ik begeere ontbonden te worden, en
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met u te wesen! Dat'er niet sy, dat my inder
eeuwigheyt van u mag afscheyden! Al myn
welvaren, is, met u vereenigt te syn: want
wat heb ik in den Hemel; en wat is-er voor
my op der aerde.

De Litanie van den soeten Naem JESUS, siet op pag. 68.

III. Capittel.
Aenmaninge op het H. Leven, en Lyden van Christus, sig geduerig
voor oogen te stellen met Heylige versugtinge.
GElyk wy in de samen-spraek op dit Deel gesien hebben, hoe de heerlyke
Naemvoeringe van, CHRISTEN, den mensch moet dienen tot een spoor en prickel om
Heyliger te leven; sonder het welke ons die niets soude baten tot de eeuwige
geluk-saligheyt: soo kan men niet genoeg besorgt wesen, om het Leven van CHRISTUS;
die den Weg, den Regel ende het Model is van een CHRISTELYK leven; sig geduerig
voor oogen te stellen. Bespiegelt u dan, in dit volmaekt Model, ô CHRISTEN Mensch.
En gelyk den regten lyn doet onderscheyden soo het gene in sig selven regt is, als
dat daer van, is afwykende; soo sult gy in het Leven CHRISTI, te gelyk ook konne
bemerken eene volmaekte schoonheyt en Heyligheyt van
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alle deugden in CHRISTUS, ende in u vele quade vlecken, en verscheyde gebreeken.
Dog welke gy soo veel te ligter sult mogen uytwisschen; hoe gy naerstiger sult
gebruyken desen Spiegel sonder vlecke.
Hebt dan het leven van CHRISTUS geduerig voor uwe oogen; en bedenkt dit dag
ende nagt: op dat gy, soo van de ware deugden in CHRISTUS, als van uwe eyge
gebreken kennisse hebbende; moogt aengedaen worden met een Heyligen haet tegens
dese, ende met een yver tot alle deugd. Want een Godvrugtige Mediteringe ofte
overdenkinge brengt de Ziele tot kennisse: sy verligt het verstant, en sy ontsteekt
den wille en de genegentheden. Men kan in tegendeel gene begeerte hebben tot
onbekende dingen. Is het dan te verwonderen, dat CHRISTUS soo weynige Naer-volgers
heeft? daer sy de moeyte niet eens willen doen om kennis te krygen van JESU H.
Leven: laet staen dat te overdenken ende naer te volgen?
Dog de overdenkinge moet ook vergeselschapt wesen met levende versugtinge;
andersints sal sy ydel en onvrugtbaer wesen. Wy sullen hier alleen eenige aenraken.
1. Dus overdenkende het droevig Lyden van CHRISTUS, soekt in uwe herte te
gevoelen een innerlyke geraektheyt en medogentheyt over syn onnosele en ellendige
staet. Roept meer met 'er herte dan met de mond:
Het is my leet in myn gemoed, ô Heere, ende ik beklage uw onnoselheyt in soo
bitter lyden en soo veel schande. Gy waert onnosel: en swaer is uwe smerte, om onse
sonden.
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2. Een Rouwigheyt des herte. Helaes, hoeveel pyne heb ik u aengedaen, ô Heere;
myn hert is daer over bedroeft. Gy hebt my soo dier gekogt; en sal ik my selven, niet
meer agten? sal ik die Ziele, de welke uw eygen Bloed gekost heeft; niet meer in
waerde houden? Sal ik nog in sonden vallen; naer dat ik weet, dat JESUS CHRISTUS
soo veel voor my gedaen en geleden heeft?
3. Versugtinge van vreugde des herte: al myn goet, is, Godt aen te hangen, en op
hem al myne hope te stellen. Wat reden en heb ik niet, ô Heere, van op u te betrouwen;
mits gy voor my soo veel geleden hebt?
4. Versugtinge van lof en dank-segginge: Wat sal ik u wederom geven ô Heere,
voor al het goet; dat gy my gedaen hebt? Gebenedyt den Heere, ô myne Ziele: en
dat al myn binnenste, synen Heyligen Naem love!
5. Uyt genegentheyt om CHRISTUS naer te volgen kan men seggen? Gy hebt ons
een exempel gegeven, ô Heere: op dat wy uwe voetstappen souden naer-volgen.
Geeft, dat gy gebiet, Heere: en gebiet, al dat gy wilt.
6. By verwonderinge in den Heere: Wie syt gy ô Heere, en wie ben ik! Gy, die
lyd; syt mynen Heere en mynen Godt; gy syt regtvaerdig en onnosel: ik ben een
verworpen slave, eenen Worm der aerde; eenen Sondaer; die de pyne verdient heb,
de welke gy onderstaet.
7. Uyt eene liefde. O soeten JESU, myne saligheyt en myn leven! Alle uwe werken
ver-
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kondigen over al, uwe liefde! Het is de liefde, die u van den Hemel getrocken heeft
in den schoot van een Maget. Het is de liefde, de welke u aen het Kruys gehegt heeft.
Wat sal my dan van uwe liefde konnen af scheyden? Och of nog doot, nog leven,
nog eenig ander ongeval!
In dese en diergelyke versugtinge en beweginge des herte naer verscheydentheyt
der sake, kan men seer Godvrugtelyk syn geest oeffenen. Het sal ook seer voordeelig
wesen, dat de overdenkinge van CHRISTI H. Leven en Lyden, hier mede vergeselschapt
worde: als ook dat men een besondere sorge heeft, om sig op te wecken tot een rouwig
en vermorselt hert, en om den Heere naer te volgen; besonder voor die eerst beginnen.
Want, de sonde te haeten, en de deugd te gaen beminnen; is van de voornaemste
vrugte die men komt te halen uyt de overdenkinge van het Lyden van CHRISTUS.
Want wat is 'er soo kragtig, om ons de sonde te doen vlugten; als te overdenken: Hoe
veel dat JESUS CHRISTUS heeft moeten lyden, om ons van de selve te verlossen. Wat
kan ook ons soo seer verwecken tot de liefde van de deugt; als te overdenken: Dat
den Soone Gods ook Mensch geworden is, en verscheen in een Lighaem gelyk aen
ons; en dat, om ons voor te stellen syn voorbeeld, ende in Hem allerley deugden naer
te volgen.
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Historie van het Lyden Onses Saligmakers; volgens den H. Evangelist
Joannes aen het 18. en 19. Capittel; gelyk het geleesen word op den Goeden
Vrydag.
JESUS ging met syne Discipelen uyt over de beke van Cedron, alwaer een Hof was,
in welken hy en syne Discipelen ingingen. En Judas, die hem verried, wist dese
plaetse ook: want Jesus daer dikmaels met syne Discipelen vergaderde. Judas nam
dan een bende krygsknegten, en eenig volk van de Opper-priesters en de Phariseën,
en quam derwaerts met lantaernen, fakkels, en wapenen.
Jesus dan, die wel wist al wat hem overkomen soude, ging hen tegen, en seyde tot
hen: Wien soekt gy? Zy antwoorden hem: Jesus van Nazareth. Jesus seyde hen: Ik
ben 't. En Judas die hem verried, stond daer ook met hen. Soo haest hy hen dan geseyd
had: Ik ben 't; soo weeken sy te rugge, en vielen ter aerde. Toen vraegde hy hen
wederom: Wien soekt gy? En sy seyden: Jesus van Nazareth. Jesus antwoorde: Ik
heb u geseyd dat ik het ben. Indien gy my dan soekt, soo laet dese gaen. Op dat het
woord, 't welk hy geseyd had, soude volbragt worden: Ik heb de genen, die gy my
gegeven hebt, niemand verlooren. Simon Petrus dan hebbende een swaerd, trok het
uyt, sloeg op een knegt van den Hooge-priester, en hieuw hem 't regter oor af. En de
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naem van den knegt was Malchus. Maer Jesus seyde tot Petrus: Steekt uw swaerd
in de scheede. Sal ik dan den drinkbeker, die de Vader my gegeven heeft, niet
drinken?
Toen grepen de krygs-knegten, en de Opper-hooft-man, en de dienaers der Jooden,
JESUS aen, en bonden hem. En sy leyden hem eerst tot Annas, om dat die de
schoon-vader was van Kajaphas, de welke dat jaer Hoogepriester was. Dese Kajaphas
was de gene, die den Jooden den raed gegeven had, Dat het nut was, dat'er een mensch
stierf voor het volk.
Ondertusschen Simon Petrus, en nog een ander Discipel, volgden JESUS. Dese
Discipel was den Hooge-priester bekend, en ging met Iesus binnen in de zaele des
Hooge-priesters. Maer Petrus bleef buyten aen de deure staen. Die andere Discipel
dan, die den Hooge-priester bekend was, quam uyt, en sprak de deurwagtster, die
Petrus binnen liet. Die dienstmaegd dan, welke de deure bewaerde, seyde tot Petrus:
Zyt gy niet mede van de Discipelen van desen mensche? Hy antwoorde: Neen ik
dog. En de knegten en dienaers stonden by een vuer van koolen, en warmden sig,
want het was koud. En Petrus stond daer ook met hen, sig warmende.
De Hooge-priester ondervraegde IESUS dan, raekende syne Discipelen, en syne
leere. IESUS antwoorde hem: Ik heb opentlyk voor alle de weerelt gesproken: altyt
heb ik in de Vergaderinge geleerd, en in den Tempel, daer alle de Iooden vergaderen:
en ik heb niets in 't verborgen gesproken. Wat vraegt gy my? Vraeg
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de genen die 't gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken hebbe. Zie, die weten wat
ik geseyt heb. Maer so hy dit geseyt had, gaf een van de dienaers, die daer by stond,
IESUS een kaekslag, seggende: Sult gy den Hooge-priester aldus antwoorden? IESUS
antwoorde hem: Soo ik qualyk gesproken heb, geeft blyk van het quaet: maer heb
ik wel gesproken, waerom slaet gy my? Annas heeft hem dan gebonden tot Kajaphas
den Hooge-priester gesonden.
Ondertusschen stond Simon Petrus, en warmde sig. Zy seyden hem dan: Zyt gy
ook niet van syne Discipelen? Hy loochende 't, en syde, Ik ben 'er niet van. Een van
des Hooge-priesters knegten, een neef van den genen, wiens oor Petrus afgehouwen
had, seyde tot hem: Heb ik u niet met hem in den Hof gesien? Maer Petrus loochende
't wederom: en aenstonts kraeyde de haen.
Zy leyden IESUS dan van Kajaphas na het Geregt-huys. Het was 's morgens vroeg:
en sy gingen in 't Geregt-huys niet binnen, op dat sy niet besmet souden worden,
maer het Paesch-Lam mogten eeten. Pilatus quam dan tot hen buyten, en seyde: Wat
beschuldiginge hebt gy tegen desen mensch in te brengen? Zy antwoorden, en seyden
hem: Indien 't geen quaed-doender was; wy souden hem u niet overgeleverd hebben.
Toe seyde Pilatus tot hen! Neemt gy hem self. en oordeelt hem naer uwe wet.
Maer de Iooden antwoorden hem: 'T is ons niet geoorlofd, iemant te dooden. Op dat
het woord van IESUS, 't welk hy geseyt had, te kennen gevende wat dood hy soude
sterven, volbragt soude worden.
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Pilatus ging dan wederom binnen in het Geregt-huys, en riep JESUS, en seyde tot
hem: Zyt gy de Koning der Joden? JESUS antwoorde: Segt gy dat uyt u selven, of
hebben 't u anderen van my geseyd? Pilatus seyde hier op: Ben ik dan een Iood? Uw
eygen volk en Opper-priesters hebben u aen my geleverd: Wat hebt gy gedaen? IESUS
antwoorde: Myn Koningryk is van dese weerelt niet. Was myn Koningryk van des
weerelt, soo soude myn volk wel voor my stryden, dat ik den Ioden niet en soude
gelevert worden: maer nu is 't soo, dat myn Koningryk van niet niet en is.
Pilatus seyde dan tot hem: Soo syt gy dan Koning? IESUS antwoorde: Gy segt het
wel, ik ben Koning. Ik ben daer toe gebooren, en daer toe ben ik in de weerelt
gekomen, op dat ik voor de waerheyt getuygen soude. Al wie uyt de waerheyt is,
hoort myne stemme.
Pilatus seyde hem: Wat is de waerheyt? En als hy dit geseyt had, ging hy wederom
uyt tot de Ioden, en seyde tot hen: Ik vind gene schuld in hem. Dog gy syt gewend,
dat ik 'er u te Paesschen eenen loslate: wilt gy dan, dat ik u den Koning der Ioden
loslate? Sy riepen dan wederom alle, seggende: Desen niet, maer Barabbas. En die
Barabbas was een moordenaer.
Toen nam Pilatus IESUS, en geesselde hem. En de krygs-knegten vlegtende een
kroone van doornen, setten die op syn hoofd, en hingen hem een purpere kleed om.
En dan quamen sy, en seyden tot hem: Weest gegroet, Koning der Ioden: en sy gaven
hem kaekslagen.
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Toen ging Pilatus nog eens uyt, en seyde tot hen: Sie ik breng hem u hier buyten, op
dat gy moogt weten, dat ik geen schuld in hem vinde. IESUS quam dan uyt, draegende
de doorne kroone, en het purpere kleed: en Pilatus seyde tot hen: Siet den mensche.
Als dan de Opper-priesters en de dienaers hem sagen, riepen sy, seggende: Kruyst
hem, Kruyst hem. Pilatus seyde tot hen: Neemt gy hem, en kruyst hem: want ik vind
geen schuld in hem. De Ioden antwoorden hem: Wy hebben een Wet, en volgens die
wet moet hy sterven om dat hy sig selven Gods Soone gemaekt heeft.
Als dan Pilatus dese woorden gehoord had, was hy nog meer in vreese. En wederom
in 't Geregt-huys binnen gaende, seyde hy tot Iesus: Van waer syt gy? Maer Iesus
gaf hem geen antwoord. Toe seyde Pilatus tot hem: Hoe, spreekt gy my niet? Weet
gy niet, dat ik magt heb om u te kruysen, en magt heb om u los te laeten? IESUS
antwoorde: Gy soud dog gene magt tegen my hebben: 't en ware 't u van boven
gegeven was. Daerom heeft de gene, die my aen u gelevert heeft, grootere sonde
begaen. Van toen af sogt Pilatus hem los te laeten.
Maer de Ioden riepen, seggende: Indien gy dese mensche los laet, soo syt gy des
Keysers vriend niet: want al wie sig selven Koning maekt, weder-spreekt den Keyser.
Als Pilatus dese woorden gehoord had, bragt hy Iesus buyten, en ging in den
regter-stoel sitten, ter plaetse, genaemd Lithostrotos, en in 't Hebreeusch Gabbatha.
'T was den dag der Voorbereydinge van Paeschen, omtrent de sesde ue-
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re: en hy seyde tot de Ioden: Siet uwen Koning. Maer sy riepen: Maek weg, Maek
we, Kruyst hem. Pilatus seyde hen: Sal ik uwen Koning kruyssen? De Opper-priesters
antwoorden: Wy hebben geen Koning, dan den Keyser.
Toen gaf hy hem eyndelyk aen hen over, om gekruyst te worden. Sy namen Iesus
dan, en leyden hem na buyten. En syn eygen kruys draegende, ging hy uyt tot de
plaetse, die genaemd word Calvarien, en in 't Hebreeusch Golgotha: alwaer sy hem
kruysten, en twee andere met hem, elk aen een syde, en IESUS in het midden.
Pilatus had ook een opschrift geschreven, en boven aen het kruys gestelt, alwaer
geschreven stond: JESUS VAN NAZARETH, KONING DER JODEN. Veele dan van de
Ioden laesen dit opschrift: want de plaets, daer Iesus gekruyst was, was na by de
stadt; en het was in 't Hebreeusch, in 't Griecks, ende in 't Latyn geschreven. D'
Opper-priesters seyden dan tot Pilatus: Gy moest niet schryven, Koning der Ioden;
maer dat hy geseydt heeft, Ik ben de Koning der Ioden. Pilatus antwoorde. Dat ik
geschreven heb, heb ik geschreven.
En de krygs-knegten, als sy hem gekruyst hadden, namen syne klederen, (en
maekten 'er vier deele van, voor yder krygs-knegt een deel;) en ook den rok. Dog
also de rok sonder naedt, en van boven af, aen een stuk geweven was: soo seyden sy
tot elkanderen: Laet hem ons niet snyden, maer laet 'er ons om looten, wie hem
hebben sal. Op dat de Schriftuer soude vol-
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bragt worden, welke seyt: Zy hebben myne klederen onder hen gedeelt, en over myn
kleed hebben sy het lot geworpen. Dit deden de krygsknegten.
Ondertusschen stonden omtrent het Kruys van Jesus syne Moeder, en syn Moeders
suster Maria Kleopasse, en Maria Magdalene. JESUS dan siende syne Moeder en den
Discipel dien hy lief had, daer staen, seyde tot syne Moeder: Vrouwe, sie daer uwen
Soone. Daer naer seyde hy tot den Discipel: Sie daer uwe moeder. En van die uere
af heeft de Discipel haer tot sig genomen.
Daer naer also JESUS wist dat nu alles voldaen was, op dat de Schriftuer soude
volbragt worden, seyde hy: Ik heb dorst. En daer was een vat vol ediks gestelt. Sy
vulden dan een spongie met edik, en die op een Hysoop-stok stellende, bragten se
aen synen mond. Als JESUS nu den edik genomen had, soo seyde hy: 'T is al volbragt.
En syn hoofd nederbuygende gaf hy den geest.
De Joden dan, op dat de Lighamen op den Sabbatdag niet aen het Kruys souden
blyven: want het nu de dag der Voorbereydinge, en die Sabbatdag een hooge dag
was: versogten van Pilatus, dat hunne beenen mogten gebroken, en sy weg-genomen
worden. De krygs-knegten quamen dan, en braken de beenen van den eersten, als
ook van den anderen, die met hem gekruyst was. Maer als sy by JESUS quamen, en
sagen dat hy nu dood was, braken sy syne beenen niet. Dan een van de krygs-knegten
doorstak syne syde met een speere, en terstont quam

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

541
'er Bloed en water uyt. En die 't gesien heeft, geeft 'er getuygenisse van: en syne
getuygenis is waeragtig: en hy weet dat hy de waerheyt seyt, op dat gy 't ook gelooven
soud. Want dese dingen syn geschied, op dat de Schriftuer soude volbragt worden:
Geen van syne beenderen sult gy breken. En wederom seyt een andere Schriftuer:
Sy sullen hem sien, dien sy doorstooken hebben.
Hier naer Joseph van Arimathea, als synde een Discipel van JESUS, maer in 't
verborgen om de vrese der Joden, versogt van Pilatus, dat hy het Lighaem van JESUS
mogt weg-nemen: en Pilatus stond het toe. Hy quam dan, en nam het Lighaem van
JESUS weg. Nikodemus, die voor desen by nagt tot JESUS gekomen was, quam ook,
en bragt een mengsel van Myrrhe en aloë, van omtrent hondert ponden. Sy namen
dan het Lighaem van JESUS, en wonden het in linne doeken met Speceryen, gelyk
het by de Ioden de gewoonte is te begraven. Nu daer was een Hof ter plaetse daer
hy gekruyst was, en in dien Hof een nieuw graf, in 't welk nog noyt iemand gelegt
was. Om den dag dan van de Voorbereydinge der Ioden, en om dat dit graf na by
was; leyden sy IESUS daer in.

Versugtingen tot den Lydenden Christus.
I. IK bid u, ô CHRISTUS IESUS, dat soo veel lyden van u, voor my niet vrugteloos sy
Dat het niet te vergeefs sy, dat gy voor my de doot onderstaen hebt. Ik vrage u dese
genade door uwe doot, en uw gewonde Zyde.
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II. IESU, den goeden Harder; die uwe Schapen voed, en met uw dierbaer Bloed
suyvert: geeft my, dat het vergieten van u allerheyligste Bloed, en uw lyden; al mynen
troost en myne Saligheyt sy. Stelt al uwe barmhertigheyt, die gy daer in betoont hebt,
tusschen uw streng oordeel en myne ellendige Ziele!
III. Ik smeeke u, ô onnosel Lam, die door uwe doot en Bloed, uyt-wascht de sonden
van de weerelt, om uwe onnoselheyt, om uwe smerten, en de bitterheyt van uw herte;
dat gy myn sonden gelieft te vergeven in den dag van uw schrickelyk Oordeel; als
ook de levende en de doode, genadig te wesen.
IV. Ik bid u, ô IESU, die aen uwen Vader soo onderdanig syt geweest; en die soo
vrywillig gedronken hebt den Beker van een soo bitter lyden; dat gy my gelieft de
gaven te verlenen van sagtmoedigheyt en verduldigheyt, en van eene volkome
gehoorsaemheyt, tot het eynde van myn leven toe.
V. Maekt door de oneyndelyke verdiensten van uw leven, van uw lyden, en van
uwe doot; ô goeden IESU Oppersten Priester, die u selven aen Godt hebt op-gedragen
als een suyvere en onbevleckte offerande, en bequaem om de Sondaeren met Godt
te versoenen; dat ik in de weerelt niet en leve, als voor u: op dat gy my daer naer van
hier laet in vrede vertrecken.
VI. Doet my de genade, ô IESU van Nazareth, Koning der Ioden, door uwe victorie
en de triumphe, de welke gy op het Kruys behaelt hebt tegen uwe en onse vyanden;
om my te beschermen tegen alle de myne. Bevryt myne
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Ziele en myn Lighaem van alle perykelen. Geeft uwen vrede en eendragt aen uwe
Heylige Kerke: een ruste en vergiffenisse der sonden aen de Overledene: aen de
Sondaren de boetvaerdigheyt en quytscheldinge; en aen een ieder genade en
barmhertigheyt, Amen.

Andere Gebeden op het Lyden van Jesus Christus; getrocken uyt den H.
Gregorius.
1. IK aenbid u, ô mynen Heere, hangende aen een Kruys en dragende eene doorne
kroone op het hooft. Doet my de genade, dat uw Kruys my verlosse van den
uyt-roeyenden Engel.
II. Ik aenbid de Wonden, ô mynen Saligmaker, de welke gy aen het Kruys
ontfangen hebt: maekt dat dese tot genees-middelen syn voor de wonden van myne
Ziele.
III. Ik smeeke u, ô mynen Saligmaker; doet my genade, door die droefheyt en
bitterheyt, de welke gy gevoelt hebt, hangende aen het Kruys, en besonderlyk, als
uwe Ziele scheyde uyt uw Lighaem: en geleyt ook myne Ziele naer het eeuwig leven,
als sy sal scheyden uyt myn lighaem.
IV. Ik aenbid u, ô mynen Saligmaker leggende in het Graf: en doet my, bid ik u,
de genade, dat uwe doot, zy myn leven.
V. Ik aenbid u, ô mynen Saligmaker, nederdalende ter Helle om uwe gevangene
te gaen verlossen; doet my de genade, dat myne Ziele daer noyt en mag geraken.
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VI. Ik aenbid u, ô mynen Saligmaker, van der dood Verresen, ten Hemel
op-klimmende, en sittende aen de regter-hant van Godt uwen Hemelschen Vader;
dat ik u daer mag volgen, en aen u opgedragen worden.
VII. O JESU, goeden Herder, bewaert de regtvaerdige: bekeert de sondaren: syt
alle geloovige genadig: en ontfermt u mynder, die eenen ellendigen Sondaer ben.
VIII. O JESU, onuytputtelyke Fonteyne van goetheyt; die aen het Kruys hangende
geroepen hebt, dat gy dorst had, versugtende naer de Saligheyt der menschen:
ontsteekt de begeerte van onse herten, om goet te doen: blust in ons uyt, den dorst
van eene vleeschelyke begeerlykheyt, en alle genegentheyt tot de wellusten deser
weerelt.
IX. Syt indagtig, ô Heere, de smerten en de bitterheyt, de welke gy gevoelde, als
de pynen van de doot en het gewelt der Ioden, u beweegden om met luyder stemme
te roepen: Dat uwen Vader u verlaten had. Ik bid u, ô Heere, dat gy my nimmermeer
en verlaet in alle myne qualen en smerten.
X. O JESU, die van den hoofde tot de voeten als versmoort syt in de bittere wateren
van uw lyden; syt my genadig, die versmoort ligge in de sonde.
XI. O Heere, die in uw Lighaem wel hebt willen ontfangen soo diepe en groote
Wonden: verbergt my in dese, tegen het geweld van uwe gramschap; tot dat uwen
toorn voor by is.
XII. Syt indagtig, ô mynen Saligmaker, de algemeyne begevinge der kragten van
uw
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herte en van uw Lighaem; als gy, uw Hooft neder-gebuygt hebbende, seyde: Het is
nu al volbragt. Syt my barmhertig, als ik, eens in myn uyterste sal wesen, en myne
Ziele in haer doot-stryt, en mynen geest in de ontroeringe. Amen.
XIII. O mynen Saligmaker, die stervende, uwen Geest bevolen hebt in de handen
van uwen Vader; en daer naer met luyder stemme roepende, gestorven syt: versterkt
my, op dat ik weder-stae aen den Duyvel, de Weerelt, en het Vleesch: op dat ik aen
de weerelt dood synde, niet meer en leve, als voor u: en als ik op myne laeste ure
wesen-sal; ontfangt dan myne Ziele in uwe armen, die tot u wederom keert,
vertreckende uyt dit ballingschap.
XIV. O mynen Salig-maker, die als een onnosel Lam aen het Kruys soo vele
smerten geleden hebt, sonder eenige weder-sprake: verlost my van de pyne der Helle;
en geleyt my tot die plaetse, naer welke gy vergeselschapt hebt dien Moordenaer,
den welken met u gekruyst wierd.

Korte gebeden over Jesu VII. voorname Bloedstortingen, toegepast tegens
de VII. Hooft-sonden.
I. O Mynen Saligmaker, die in de Besnydenis uw Bloed voor de eerste reyse hebt
willen uyt-storten; ik bid u, dat gy my gelieft te vergunnen, de ootmoedigheyt om te
wederstaen aen de hovaerdigheyt, en aen alle weerelsche ydelheyt.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

546
II. O mynen Saligmaker, die ook voor uw lyden aen het Kruys, uw Bloed aen uwen
Vader, hebt op-gedragen, in het sweet dat u is uyt-geborsten in het Hofken; doet my
de genade van eene heylige verquistinge in tydelyke goederen: op dat ik, tot dese
uytgestort synde, onder de voeten mag vertrappen alle gierigheyt, en alle de begeerte
om vele goederen by een te vergaderen.
III. O Hemelschen Bruydegom van onse Ziele; die in de Voor-saele van Pilatus
hebt onderstaen, dat uw vleesch verscheurt wiert door de geesselen: ik bid u, door
het Bloed, dat gy daer uytgestort hebt, om de gratie van Suyverheyt; op dat ik mag
wederstaen aen alle sonden, en aen alle onsuyvere gedagten.
IV. O JESU CHRISTE, die als een sagtmoedig Lam geleden hebt, dat uw Hooft
gekroont wiert met stekende doornen, en geslagen met een riet: ik bid door het Bloed,
het welk gy dan uyt-gestort hebt, om de gave van Sagtmoedigheyt; op dat ik door
dese mag overwinnen alle gramschap en vraeckgierigheyt.
V. O mynen Saligmaker, wien de klederen uyt-getrocken wierden, voor, en naer
dat gy uw Kruys gedragen hebt; het gene niet heeft konnen geschieden, sonder uwe
Wonden te ververschen ende op nieuw te openen: ik vrage u door het Bloed, dat gy
dan uyt-gestort hebt, de genade van een Heylige verstervinge en matigheyt, op dat
ik door dese mag overwinnen alle gulsigheyt.
VI. O mynen Godt, die uyt eene vierige liefde tot ons uwe handen en uwe voeten
hebt laten
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door-booren met nagelen aen het Kruys: doet my door het Bloed, het welk gy dan
uyt-gestort hebt, de genade, van eene opregte Broederlyke liefde, op dat dese in my
uyt blussche alle nydigheyt, en vyantschap.
VII. O mynen Saligmaker, die onderstaen hebt, dat uw Zyde naer uw doot geopent
is met eene lancie: ik bid u door die liefde, en door het Bloed, 't welk gy dan uytstorte,
om de gratie van een Heylige vierigheyt, en van eenen H. iever; op dat door desen
uyt my verbannen worde alle flaeuwigheyt en traegheyt in uwen dienst, en in myne
oeffeningen van Godvrugtigheyt.

Gebed tot de V. Groote Wonden van Jesus Christus; om te vragen een vierige
Godvrugtigheyt tot de selve.
I. O JESU, Bruydegom der H. Zielen, ontsteekt myn herte met uwe liefde; en met de
liefde tot uwe Wonden; op dat ik u beminne uyt den gront van myn herte. Besoekt
my met uwe barmhertigheyt, en overstroomt my met uwe gratie: want al myn
binnenste is overgoten door de soetigheyt van uwe Wonde. O vier, welkers vlamme
soo aengenaem is, welkers ligt soo doorstralende is, welkers brand soo kragtig is;
neemt geheel myne Ziele in! Maekt, dat ik uwe Wonden geduerig gedagtig sy: op
dat ik geenen honger of dorst en heb, als tot u alleen, die soo veel voor my geleden
hebt! Dat ik altyt tot u versugte, en met eene vierigheyt verlange naer uw Goddelyk
aenschyn!
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II. Doorsteekt, ô mynen Saligmaker, doorsteekt het binnenste van myn herte met den
door-dringenden schicht van uwe liefde! Dat myne Ziele daer van gewont, en in eene
H. flaeuwte! Dat sy, aenschouwende die H. Wonden, met welke gy om haer,
door-steken syt smelte gelyk een wasch! Dat de liefde tot dese haer doet tot u komen;
en dat sy on-afscheydelyk met u, vereenigt blyve!
III. Ontbint my, ô mynen Godt, van al het gene dat dese weerelt aengaet; om
nergens meer mede bekommert te wesen, als met u, en met uwe H. Wonden! Dat de
gedagtenis van uw lyden en van uwe doot myne Ziele gansch vervulle! Dat de
brandende liefde, de welke gy als dan betoont hebt, in my onsteke, suyvere en
brandende begeerten; op dat myn herte tot u verlangen mag, gelyk eenen hert snackt
naer de wateren der Fonteyne.
IV. Doet my genade, ô mynen Godt, dat ik, uwe Heylige Wonden aenschouwende,
aen u, liefde, voor liefde mag geven! Geeft my, dat ik u beminne uyt geheel myn
herte: dat ik u beminne, om dat gy my eerst bemint hebt, en uw leven voor my ten
besten gegeven; op dat uwe doot en uwe Wonden my het leven souden wederom
geven.
V. O JESU, Bruydegom van onsen Zielen: die aen het Kruys vyf Wonden ontfangen
hebt, om te wesen als vyf merk-teekenen, en vyf segels van uwe liefde: druckt de
liefde van die H. Wonden soo in myn herte, dat Gy noyt uyt myne gedagten en mag
wesen. Maekt, dat ik tot u versugte: dat ik altyt brande van uwe
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Liefde: dat ik gansch in u verslonden worde; tot dat ik waerdig worde, te geraken in
den Hemel, om uwe Majesteyt, en de glorie van uwe Wonden, daer altyt te
aenschouwen.

Gebed tot de V. H. Wonden van Jesus Christus; om vergiffenisse onser
sonde.
I. DOet my de genade, ô JESU mynen Saligmaker door die H. Wond, de welke gy
ontfangen hebt in uwen Regter Voet; van my te vergeven alle de sonden, de welke
ik tegen u bedreven heb door myne gedagten. Geeft, dat de on-eyndige verdienste
van die H. Wonde mag vergoeden de goede gedagten, de welke ik veronagtsaemt
hebbe: op dat ik voortaen niet en begeere, nog soeke, als u alleen, die myn opperste
goet syt; en dat ik ten laesten mag vinden dien, den welken ik beminne.
II. Geeft my de gratie, o mynen Saligmaker, door de H. Wond, de welke gy
ontfangen hebt in uwen Slinker Voet, van my te vergeven alle de sonden, die ik
bedreven heb door het misbruyken soo van myne uyt-wendige, als in-wendige sinnen,
tegen uwen Goddelyke wille. Wederhout dese nu voortaen door den toom van een
Salige vrese: op dat ik, aen de weerelt en de schepselen doot synde; niet anders
begeere, als u, mynen Heere, die voor my hebt willen gekruyst worden.
III. Ik bid u, ô mynen Saligmaker, door de Wond van uw Regter-hand, dat gy my
gelieft te vergeven alle de sonden, die ik met eenige
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werken bedreven heb; en te gelyk door uwe on-eyndelyke verdiensten te vergeven
alle de sonden van agterlatinge, de welke ik door een pligtige onagtsaemheyt mag
bedreven hebbe. Maekt, dat ik voortaen de talenten, die gy my gegeven hebt, met
meerder winste mag gebruyken.
IV. Ik vrage u, ô Heere, door die Wond, de welke gy in uw Slinker-hand ontfangen
hebt; dat gy my gelieft te vergeven alle sonden van gramschap en onverduldigheyt,
tot de welke ik my by de minste gelegentheyt heb late vervoeren: en dat ik, uyt die
H. Wonde mag een genees-middel trecken van een onverwinnelyke verduldigheyt
tegen alle qualen, die my sullen voorvallen; op dat ik also verdiene te besitten die
aerde der levende, de welke gy belooft hebt aen de sagtmoedige.
V. Doet my de genade, ô mynen Saligmaker, door de Wonde, die gy ontfangen
hebt in uwe gebenedyde Zyde, de welke door-boort wiert; om my te vergeven alle
de sonden, de welke myn herte door eenigen ongeregelden wille of quaet voornemen
bedreven heeft. Ent ook, soodanig myn swack herte op het uwe; dat het voortaen
geen beroeringe, beweginge, of begeerte meer en heeft, als volgens uw herte: en dat
het syne ruste en vrede vindende in uwe bestieringe; stantvastig blyve in het goet,
tot het eynde van haer leven.

Een diergelyk; om verscheyde Christelyke Deugden.
I. GEbenedyt moet gy syn, Heylige Wond van de Regter-hand van mynen Salig-
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maker. Behoud my door dat dierbaer Bloed, het welk uyt u gevloeyt is. Beschermt
my, ô mynen Godt, behoud my met uw Regter-hand, dat die eenen sterken slag geve
aen den helschen vyant op dat hy niet en mag seggen: Ik heb den mensch, die gy met
uw Bloed afgekogt hebt, overmeestert. Dat uwe regter-hand my bestiere op eene
wonderbaere maniere; op dat alle myne gedagten, woorden, ende werken altyt regt
tot u gaen, als tot myn laeste eynde. Geeft my de gratie, dat ik in myn hand; altyt
mag hebben eene brandende Lampe, die vol is van den olie uwer liefde; op dat ik
verdiene in te gaen in uwe Hemelsche Bruyloft, en dat ik, als gy de weerelt sult
komen oordeelen, verdiene aen de regter-hand te syn, en met uwe uytverkorene die
woorden te hooren, de welke gy dan sult uyt-spreken: Komt gesegende myns Vaders,
besit het Ryk 't welk voor u bereyt is van het beginsel des weerelts.
II. Gebenedyt moet gy syn, ô H. Wond van de Slinker-hand van mynen Saligmaker.
Vermorselt, ô mynen Godt, door de kragt van dese hand al het gene dat de vyanden,
de welke myne Ziele willen verderven, voor hebben en betragten tegen my. Krenkt
hun magt: beschermt, en verlost my, ô mynen Godt, van alle quaden, voorledene,
toe-komende, en tegenwoordige. Treckt my uyt de handen van die my vervolgen, en
haten sonder dat ik hun daer toe eenige reden gegeven heb. Segt aen myne Ziele: Ik
ben uwen Saligmaker. Dat die selve, niet gespaert worden, de welke vlytig syn om
my te verderven: op dat ik, van myn quade
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vyanden verlost synde, u diene in Heyligheyt en regtvaerdigheyt alle de dagen myns
levens!
III. Gebenedyt moet gy syn, ô H. Wond van den Regten Voet van mynen
Saligmaker; die besproeyt syt met het Bloed van het Lam sonder vlecke, 't welk
weg-neemt de sonden des weerelts. Maeckt, ô mynen Godt, door de oneyndelyke
verdiensten van dese Wond, dat myne voeten snel worden, gelyk die van eenen hert:
op dat ik door eenen onvermoeylyken loop voort-trede in den weg van uwe Geboden,
en altyt soeke het gene dat aengenaem is aen uwen H. wille. Bestiert myne paden in
uwe Wet, en in de werken van uwe Geboden; op dat ik van de eene deugt voortgae
in de andere, tot dat ik aenschouwe den Godt der goden in Sion. Dat uw woort myne
schreden bestiere, als eene Lampe, op dat ik selve, exempelen des ligts mag geven;
van welke gy alleen, ô mynen Godt, de glorie ontfange nu, en in alle eeuwigheyt!
IV. Gebenedyt moet gy wesen, ô H. Wond van den Slinker Voet van mynen
Saligmaker, Treckt mynen voet, ô mynen Godt, door de kragt van dese Wond uyt
de netten, de welke myne vyanden voor my gespannen hebben. Bewaert myne Ziele
van alle val, op dat ik niet en worde den roof van myne vyanden. Dat den voet van
hovaerdigheyt my niet en komt aentasten; dat myn hert niet op geblasen sy, en myne
oogen niet verheven: dat ik geen groote dingen en onderneme, die boven myne magt
syn; maer altyt wandele in uwe tegenwoordigheyt in de eenvoudigheyt myns herte!
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V. Gebenedyt moet gy syn, ô H. Wond van het Hert en Zyde van mynen Saligmaker;
dat eenen Soldaet met syne lancie geopent heeft, als een vrugtbaere Fonteyne van
Water en Bloed; om ons af te wasschen van onse sonden. Door-wont myn herte, ô
mynen Heere, door den schicht van uwe liefde: op dat het u aenbidde, op dat het u
eere, en u boven al beminne; en om u, ook synen naesten, met een opregte Christelyke
en Broederlyke liefde.

Gebedt om van ons af te weeren alle soorten van qualen; door de verdiensten
van de H. Wonden van Jesus Christus.
I. O Godt, die de dood niet en wil, maer de bekeeringe van de Sondaeren: siet uw
Volk genadelyk aen, het welk met een vermorselt herte en eenen vernederden geest,
synen toevlugt neemt tot uwe H. Wonden; en keert van het selve af, alle de geesselen
van uwe gramschap.
II. O Godt, die niet en verstoot het gekerm en de tranen van die bedrukt van herte
syn; aenhoort de gebeden, de welke wy in dese quellingen stieren tot uwe H. Wonden,
genadelyk aen: en doet ons de genade, om in rook te verdwynen al het gene dat de
listigheyt der duyvelen en van de menschen tegen ons tragten uyt te voeren; op dat
wy, van alle bekoringe en van alle quaet verlost synde, u in uwe Kerke ootmoedelyk
mogen bedanken.
III. Vergeeft ons onse sonden, ô mynen Godt:
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en doet, uyt uwe H. Wonden die barmhertigheyt vloeyen de welke wy u vragen: slaet
uwe oogen op onse vernederinge: siet wat dat wy lyden; en maekt daer een eynde
van. Geeft ons de gave van te Bidden: en verhoort de Gebeden, die gy self ons doet
uytstorten: en dat uwe H. Wonden voor ons, als eenen schilt syn, om ons te bevryden
en te beschermen tegen alle quaet.
IV. O Godt van barmhertigheyt, die de sonden der gene die tot u bekeert syn, niet
meer gedagtig syt, maer Die aenhoort, de stemme van hun sugten: Zyt hun erfdeel,
't welk gy door den prys van uw Bloed, dat uyt uwe H. Wonden gevloeyt is, verkregen
hebt, 't allen tyt gedagtig. Besoekt en bewaert uwen Wyngaert, ô Heere. Ondersteunt
die met uwe kragt, de welke uwen Wyngaert tragten te beschermen tegen de dulligheyt
van hare overweldigers. Geeft de victorie: en maekt; dat, als sy getrouwelyk gearbeyt
sulle hebben, ten laesten mogen besitters worden van uw Ryk.
V. O Godt, die de kragt van de Wapenen breekt; en tegen die vegt, de welke durven
aenvallen de gene die op u betrouwen: komt uwe Geloovige te hulpe, de welke hunnen
toevlugt nemen tot uwe H. Wonden. Velt de hovaerdigheyt en de vreetheyt van hunne
vyanden ter neder; op dat wy, alle hunne voornemens gebroken hebbende, u geduerig
mogen bedanken. Amen.
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Het Zevende Deel.
Van het Eeren der Aller-H. Maget; ende een
Zalige Doot.
Eerste Capittel.
Samen-spraek tusschen Jesus Christus en den Mensch, over de
middelen om Wel te Sterven.
§. 1. Hoe broos het Leven van den Mensch is, hoe haest het voor-by gaet;
en Hy dog seker, sterven sal.
CHRISTUS. Alle Vleesch is als Hooy; ende alle syne Glorie, is als de Bloeme des
Velds. Het Hooy is verdroogt: ende de Bloeme is gevallen. Siet, ô Mensch, wat is
uw leven op der aerde? Een gras, het welk van dage groen is, en morgen droog sal
syn: eenen wind, en eene schaduwe, die haestelyk weg vlied; ee-
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nen rook, en eenen damp, die men maer een weynig tyts siet. Hoort dit, alle Volkeren:
luystert toe gy alle, die de aerde bewoont; soo wel slegte, als aensienelyke; soo wel
ryke, als arme: jongelinge en maegden, jong, en oud, luystert al naer my. Want gy
syt allegader verwesen tot een onweder-roepelyk vonnis van de doot: het is vast
gestelt; Dat alle Mensch eens sal moeten sterven, en daer naer, het Oordeel. Gy moet
allegader, en dit eer als gy meynt, verschynen voor mynen Regter-stoel; op dat ieder
een geloont worde naer syne werken, goet of quaet. Ik oordeele ieder een, gelyk ik
hem vinde, als ik hem door myne dienaren, dat is door de doot, dage voor mynen
Regter-stoel. Gy mogt dan, ô Jongeling in uwe jeugt wel vrolyk syn, en uw herte
vermaken in uwe jonge dagen, en doen al het gene daer gy toe genegen syt, en 't
welk aen uwe oogen behaegt; maer weet; dat Godt u, over alle dese dingen voor
synen Regter-stoel brengen sal. Daerom, is 't dat gy wys syt; beschickt uwe dingen
in tyde: want gy sult sterven, en niet blyven leven. Gy moogt ook niet steunen op
uwe jonkheyt en gesontheyt. Siet gy niet, dat jonge, kloeke en gesonde, ryke, arme,
en kinderen self; dagelyks ook sterven; en dat dickwils door een klyn ongeval of
oorsake? eenen aerden pot, een glas, is even broos, 't sy het nieuw is, of out. Soo het
maer valt, het breekt. Het is eene sottigheyt te wagten tot dat-men grys wort; daer
het meeste deel der menschen niet toegeraekt.
DEN MENSCH. O mynen Godt; gy hebt den

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

557
mensch geschapen naer uw eygen Beelt; gy hebt hem gekroont met glorie en eere,
en gestelt over de werken uwer handen: en sult gy my soo haest in stof veranderen,
en af snyden, daer ik maer eerst begin te leven? Gedenkt de broosheyt myns levens.
Of hebt gy alle de Kinderen der menschen, te vergeefs geschapen? Siet wy sterven
allegader, en wy sinken in de aerde, gelyk het water, dat noyt meer wederkeert.
CHRISTUS. Wat mensch leeft 'er die de doot niet smaken en sal? wie sal sig van
de magt des doots konnen bevryden? en of het soo gebeurde, dat ik iemant lank liet
leven, wat sal het even wel ten laesten wesen. Is 't dat den mensch langen tyt leeft,
en in alles syn vermaek heeft; moet hy ondertussen niet peysen op dien duysteren
tyt, en op die langduerige dagen, de welke, als sy sullen gekomen syn; al dat voor
by is, sullen overtuygen van ydelheyt? want het is al voor by gegaen als eene
schaduwe, en gelyk een Schip, dat door het water vaert, van welk soo haest het voor
by is, men geen speur meer siet. Hoe geluckig syn die, de welke gedenken, dat sy
hier op de weerelt maer syn, als vremdelingen en ballingen: of dat sy syn, als
Hof-meesters, de welke gestelt syn, om de goederen van hunne Heeren te bestieren;
die op de ure, als sy het minst sullen peysen, sullen komen rekeninge vragen.
Maer hoe ongeluckig syn die, de welke, meynende, dat ik verre ben gaen reysen,
en dat het nog lange sal aenloopen, eer ik wederom sal keeren; myn goet in wulpsheyt
verteeren, son-
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der op den dag te denken, op welken ik hun sal dagen, om rekeninge te geven van
haren ontfang! Is het mogelyk, dat menschen, die ik in eere gestelt heb, soo
onverstandig konnen wesen? Hoe syn sy aldus gelyk geworden aen de onredelyke
dieren? al of sy stierven even gelyk de beesten: daer ik haer nogtans geschapen heb
naer myn eygen Beelt en gelykenis; en die ik, om hen erfgenaem te maken van myn
Ryk, als sy verwesen waren tot eene eeuwige doot, met myn eygen Bloed afgekogt
heb! Hoe loopen sy soo blindeling naer de doot en in hun eeuwig verlies; die ik soo
dier gekogt heb, en om welke ik gekomen ben; op dat sy het leven souden hebben,
en dat overvloediger souden hebben?
Helaes, hoe luttel synd'er , die dit voor goet bepeysen, en die met dit te overdenken,
wys worden! hoe vele syn 'er, die, al of sy over een gekomen waeren met de doot,
en een verbont gemaekt hadden met de Helle; by hun selven seggen: Als den geessel
des doods door de gansche weerelt sal komen, hy en sal ons, niet naken. Aldus keeren
sy het aensigt af; om dat sy niet sien en souden: sy en hebben nog sorge voor de doot,
nog vreese Gods, voor hunne oogen. Sy brengen hun leven over in wellusten; en op
eenen stont dalen sy in de Helle.
DEN MENSCH. Wat sal ik u dan doen, ô bewaerder der menschen? uwe handen
hebben my gemaekt en gefatsoeneert gelyk ik ben; en werpt gy my soo op eenen
stond, weg? Spaert my ô Heere, want myne dagen syn eenen niet. Wat sal myn
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leven my baten, als ik dale in de bedorventheyt? sal het stof, u konnen belyden, of
uwe waerheyt verkondigen? sal iemant uwe barmhertigheyt in het graf konnen
verkondigen, of uwe waerheyt in de Helle? Daer en is niemant in de doot, die uwer
gedagtig is, en wie sal u in de Helle loven? kont gy u vermaek vinden in my te
overvallen, die het werk ben van uwe handen? sullen myne dagen aldus sneller voor
by loopen, als eenen post, en dat, sonder het goet te sien? sullen sy aldus eer voor
by gaen, als dat eenen Wever syn laken af-snyt; om sonder eenige hope verteert te
worden? Geeft my wat tyt om my wat te ververschen, eer ik henen gae, en 'er niet
meer wesen sal.

§. 2. Hoe men syn geheel leven behoorde te besteeden, om te leeren de Konst
van eens wel te Sterven.
CHRISTUS. Ik en heb de doot niet gemaekt; maer sy is door de nydigheyt van den
Duyvel op de aerde gekomen: om dat, met syn toe doen, de sonde, door eenen mensch,
gekomen is in de weerelt, en de doot door de sonde; ende alle in den eersten mensch
gesondigt hebben. Het is dan vast gestelt, dat alle menschen, eens sterven. Dog dese
eenigen troost; is u overig, dat, gelyk alle in Adam sterven, soo in my, al het leven
sullen bekomen. Maer indien gy dit weldaet wilt genieten; siet toe, dat gy niet geraekt
en wort van de tweede dood: want de dood der sondaeren, is de ergste van
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al. Maer eylaes: van waer komt het, dat een leven, wiens tyt soo kort is, dat desen
geheel, qualyk genoeg is, om sig wel te bereyden tot de doot; van by naer het meeste
deel der menschen over gebragt wort, met ydelheden, beuselingen, en onnodige
dingen?
Al waert dat gy alleen, alle de jaeren, dagen, uren, en al den tyt had, die de weerelt
gestaen heeft, en staen sal: al had gy ook alle de wysheyt, voorsienigheyt,
behendigheyt; en daer by alle konsten, rykdommen, vrienden, en gunsten; en al de
bate en winste, die men in de weerelt oyt hebben kan: soud gy alle dese, niet met
regt en reden moeten besteden, om dien laesten stont eens geluckig te hebben, aen
welken hangt de gansche eeuwigheyt, en naer welke uw eeuwig welvaeren of uw
eeuwig qualyk vaeren, vast sal gestelt worden?
DEN MENSCH. als ik my tot alle de werken keere, die de handen der menschen maken,
en tot den arbeyt, die sy te vergeefs aennemen; ik bevind in alles, ydelheyt en
quellinge des geests, en dat 'er onder de Sonne niets stantvastig is. Daerom verdriet
het my te leven, als ik sie, dat het al quaet is, dat onder de Sonne is, ydelheyt, en
quellinge des geests. Sulkx datmen, hoe men meer kennis en wysheyt heeft; soo veel
te meer droefheyt en moeyelykheyt heeft. Ydelheyt der ydelheden; en het is al
ydelheyt!
CHRISTUS. Waerom syt dan soo besorgt en bekommert met vele dingen! wat baet
het, hoog gevoelen te hebben; en meer, verhevene dingen te ondersoeken als, die
voordeelig syn?

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

561
waerom begeeft gy u tot groote en wonderbare dingen, die boven u syn? Siet, daer
is een ding nootsakelyk: te weten; DE KENNISSE OM WEL TE STERVEN. Dit is eene
konst der konsten, en eene wetenschap der wetenschappen. Als iemant dese wel kan;
het sal hem luttel schade syn, al en wist hy niet anders. Want waer op sien de andere
al, als op de aerde, en dit kort leven; dog dese raekt den Hemel, en de lange
eeuwigheyt.
Oversulkx dan leert sterven, soo lang gy leeft: en dat soo veel te meer, om dat gy
van dese konste maer eene proef kont nemen: en, is 't, dat die qualyk uytvalt, gy en
sult het daer naer niet konnen verbeteren. Als-men in andere konsten de eerste reyse
ergens in gemist heeft; men kan dit de tweede reyse mogelyk verbeteren: maer in de
konste van sterven, en mag men maer eens faelen; en na dien soo is het te laet ende
te vergeefs, alle leetwesen 'er over. Want de deure van barmhertigheyt sal dan gesloten
syn, en daer en sal dan geene hope meer wesen van vergiffenis. Daer den boom valt,
't sy naer den Suyden of naer den Noorden, daer sal hy leggen. Die is van de wyste:
die dikwils syn eynde overdenkt, en nu tragt te wesen, gelyk hy gaern soude gevonden
worden, als hy sal komen te sterven. Al die wys is, moet dit onderhouden.
Want sekerlyk het is eene groote wysheyt wel op sen selven te letten, syn selven
te kennen: te weten, seg ik, wat den Mensch is, die een Lighaem heeft van aerde, en
eene ziele van den Hemel; en hoe dit door de doot, we-
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der keert naer de aerde daer het afgenomen is; en de Ziele tot Godt, die hem de selve
gegeven heeft; op dat den Mensch synen loon ontfange over 't gene dat hy in dit
leven gedaen heeft, 't sy goet of quaet.
Overlegt dese dingen wel, ô mensch: syt daer geduerig, in, en mede bekommert.
Zyt uwe uyterste gedagtig; en gy sult nimmermeer sondigen. Daer en is niet, dat soo
seer kan dienen tot een matig gebruyk van alle dingen; als dikwils op de doot te
peysen. Want hoe sult gy u konnen verheffen; of waer in soud gy u verhovaerdigen;
die stof en assche syt, en dadelyk wederom in stof sult veranderen? Soud gy konnen
lust hebben, om uw Lighaem in lekkernye en vermaek op de voeden; als gy overdenkt,
dat het haest sal wesen, de spyse der wormen? Hoe soud gy uwe herte konnen laten
vervoeren tot eere, rykdommen, en ydelheden van dese weerelt; als gy wel overpeyst,
dat de doot, u misschien nog van dage of desen nagt, van alles sal af scheyden? en
wat sal het dan syn, met al dat gy by een vergadert hebt? Hoe ligt is het voor dien,
alles te veragten; den welken voor goet overpeyst: Dat hy haest sal moeten sterven.
Och of de menschen verstant en wetenschap hadden; en hun uyterste voorsagen!
DEN MENSCH. Ik belyde, ô Heere; dat de dagen van den mensch kort syn, en dat
het getal syner maenden by u is. Gy hebt syn eynden gestelt, die niet sulle mogen
voor by gegaen worden. Ik weet, dat gy my aen de doot sult overleveren; en dat dese,
de wooninge sal we-
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sen van alle de menschen, die leven. En wie ben ik, om u te konnen beantwoorden,
of om met u, te gaen woorden maken? indien ik dit doe; gy syt regtvaerdig. Maer,
indien gy niet gram en syt tegen het Gebedt van uwen Dienaer; ik sal u een ding
vragen, ô Heere: Maekt my myn eynde bekent, en welk het getal van myne dagen
is; op dat ik mag weten, wat dat my nog ontbreekt. Hoe vele dagen synd'er nog, dat
uwen Dienaer stryden moet op der aerde, tot dat den tyt kome, dat ik sal veranderen?

§. 3. Hoe dwaes het is, dat men syn tyd in de weereld onnut overbrengt sonder
te sorgen voor een Goede Doot. Als ook, Hoe gevaerlyk die laetste bekeeringe
syn, op iemands uyterste.
CHRISTUS. Het en komt u niet toe, ô mensch, de tyden of de gelegentheden te weten,
die den Vader in syne eyge magt gestelt heeft: het is u pligt, te waken, en te wagten;
en ten allen stonde, bereyt te wesen. Den laesten dag is onbekent, om dat-men alle
de daten soude waer-nemen: mits onder alle dese niet eenen is, die voor u, niet kan
den laesten wesen. Het staet u dan toe, den tyt af te koopen, en te werken, terwylen
het dag is; want den nagt sal komen, in welken niemant en sal konnen werken. Gy
moet tragten door goede werken, uwen roep seker te maken. Siet, het is nu eenen
aengenaemen tyt, het syn nu dagen van Saligheyt: hy is al te dwaes, die dese laet
voor by
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gaen, en sig laet voorstaen, dat hy andere sal hebben: en ondertusschen de
tegenwoordige over-brengt met ydele dingen, met wellusten, en sorgvuldigheden
van dit leven. Maer waerom wilt gy dog weten, het gene dat u niet dienstig is te
weten? weet dit, en houd het voorseker; Dat het een besonder teeken is van myne
goetheyt en barmhertigheyt; dat ik de ure van de doot, hebbe willen verborgen houden
voor de menschen. Want dat sy dese wisten, hoe vele souden daer uyt niet
gelegentheden nemen, van slaeperagtigheyt en van eene schadelyke traegheyt: en sy
souden nog veel min besorgt syn voor hun Saligheyt; en dese uytstellen, tot de laeste
jaren, en tot den tyt van sterven! Geschiedt dit, nu soo niet gemeynelyk, daer sy nog
dag, nog stont, nog ure seker hebben? eylaes den mensch en weet den tyt van syn
eynde niet; en nogtans veronagtsaemt hy de sorge van syn eynde! daer door komt
het dat de menschen op den quaden tyt, als desen hun overvalt; gevangen worden
gelyk de visschen met den haek, en gelyk de vogelen met den strick.
Maer syt gy, uwen Schepper in uwe jonge dagen gedagtig, ô mensch, voor dat den
tyt van uwe quellinge komt. Weet dat het een groot goet voor den mensch is, dat hy
het jock des Heeren van syne jonkheyt af, gedragen heeft. Want, die Godt vreest, sal
een geluckig eynde hebben; en hy sal op den dag van syne doot, gesegent worden.
Siet dan toe, hoe dat gy leeft; niet als een dwase, maer als een die voorsigtig is.
Hoe kan-er ene meerdere dwaesheyt wesen; als dat
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men soo luttel voorsiet in een soo groot perykel; dat is, in dien stont, van welken de
eeuwigheyt af hangt, en het vonnis sal gestreken worden, van een eeuwige straffe,
of eeuwigen loon? Wat eene dwaesheyt, dat men in alle andere dingen besorgt genoeg,
en voorsigtig is; en dat men dat soo veronagtsaemt, voor het welk men alleen, en
voor al, moest besorgt wesen!
Wat is het van noode dat den mensch, dingen soekt, die boven hem syn; daer hy
niet weet, wat hem op den tyt van syn leven, het welk als eene schaduwe voor by
gaet, dienstig is? ô Kinderen der menschen, hoe lank sult gy swaer van herte syn:
wat bemint gy de ydelheyt; en soekt gy de leugen? Den mensch verdwynt als eene
schaduwe; en het is te vergeefs, dat hy al die onruste heeft. Syne jaren, syn gelyk der
spinne-koppen: want gelyk dese hun selven uytmergelen om hunne netten te maken;
en daer mede niet vangen, als vliegen: soo mergelen de menschen hun van gelyken
uyt door hunnen arbeyt; met welken, sy niet op-doen als ligte en vervliegende dingen.
DEN MENSCH. Ik merke, dat den tyt van myne dagen, kort is. En dat het, niets is,
al dat ik voor u ben. Duysent jaren syn voor uwe oogen, gelyk den dag van gisteren,
die voor by is. Spaert my, ô Heere, want myne dagen syn eenen niet. Zyt gedagtig,
dat ik als eenen rysiger ben, voor u, en eenen vremdeling, gelyk alle myne Vaderen.
CHRISTUS. Daerom vermaen ik u als rysigers en vremdelingen; dat gy u onthout
van de vlee-
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schelyke begeerelykheden, en van de sorgvuldigheden van dese weerelt de welke
stryden tegen de Ziele. Een goede Rysiger immers blyft niet hangen onder weg: hy
verlaet syn weg niet om onnutte dingen te gaen opsoeken, en sig op te houden: maer
veel eer, uyt een verlangen naer syn Vaderland en syne vrienden, soo soekt hy
geduerig in syn weg te spoeden ende voort te gaen. Dog is 't dat hy somwylen rust,
en syn lighaem ververscht; hy doet dat meer uyt nootsakelykheyt, als enkele
sinnelykheyt: te weten, op dat hy, syne kragten herschept hebbende, met eenen
nieuwen iever voort gaen, en volherden sou in synen weg.
Doet gy van gelyken, en koopt den tyt af van die ydele en vergankelyke dingen,
in welke niet en is, als ydelheyt en quellinge van den geest; en besteet desen voor
die dingen, de welke meest nootsakelyk syn: dat is, voor de sorge van eene goede
doot, en van eene geluckige eeuwigheyt. Want gy en weet niet, hoe lank dat gy nog
leven sult; en of uwen Schepper u niet haest sal komen halen. Werkt dan met haesten
en gedurig, soo veel gy doen kont; want den nagt komt aen, op welken niemant en
sal konnen werken, en in de Helle, daer gy anders henen gaet, en sal nog werk, nog
reden, nog wysheyt, nog wetenschap meer te vinden syn. Doet nu dan al het gene
dat gy soud wenschen, dan gedaen te hebben, als gy niet meer en sult konnen doen;
en seer droevig soud wesen, dat gy het niet gedaen en hebt, terwylen gy kost.
DEN MENSCH. ô Heere, die ryk syt in barmhertigheyt, ik vinde my van alle kanten
in be-
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nautheyt; en verlaet my dog niet. Steekt uwe hand uyt, tot het werk uwer handen, en
trekt my uyt dit modderig slyk; op dat ik 'er niet en blyve, in steken: want siet uyt
de diepte, roepe ik tot u. Ik neme wel dagelykx voor my, myn leven te beteren; maer
ik stelle het van dag tot dag uyt: en als ik iets voor het toekomende schicke te doen;
gebeurt het, dat het toekomende gedurig toekomende blyft; ja dat het misschien noyt
komen en sal. Hoe lange, sal ik nog sulke voornemens maken in myne Ziele, ô mynen
Heere! wat sal het my baten, geleeft te hebben; als ik in het graf dale. Verligt my,
op dat ik, de doot noyt uyt myne oogen hebbe; en dat mynen vyand niet en segge:
Ik heb hem over-meestert.
CHRISTUS. Och of gy wist, hoe seer dat het eenen Ziele benaeuwt, als sy in haer
uyterste gedagtig wort, hoe sy den tyt die voorby is, verquist heeft! och by aldien gy
ook eens mogte hooren of sien het gehuyl, de benauwtheden en de klagten, die de
verdoemde (maer eylaes te vergeefs) doen in hunne pyniginge! Wat raetbesluyt soud
gy dan, voor u niet nemen? Siet, dat beklagen sy daer meest, dat sy sig, sonder eens
op de dood te denken, bekommert hebben met beuselingen, ten tyde dat sy dese
schrikkelyke pynen, met eenen ligten en korten arbeyt hadden konnen af-koopen:
en dat sy ondertusschen, den tyt om olie te besorgen in hunne Lampen, de
gelegentheden van goede werken te doen, en de dagen van Saligheyt veronagtsaemt
hebben. Sy hebben (gelyk nog vele hedendaegs doen) hunne dagen, die soo kort en
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soo weynig syn, overgebragt met hun lusten in te volgen: en sy syn op eenen stont
ter Helle gedaelt; alwaer die ellendige voor alle eeuwigheyt gepynigt worden. Hoe
geluckig syt gy, indien gy door eens anders ongeval, wyser wort!
Siet den Ryken vreck, die daer nu, niet meer besig is, met, in alle wellusten, goet
cier te maken; maer met jammerlyk, in de tormenten te kermen. Wie van u, en soude
eertyts niet liever verkoren hebben de staet van den Ryken Vreck, als die van den
armen Lazarus; mits den Ryken vreck leefde in alle wellusten, en Lazarus in
hongers-noot, en benaeuwtheyt? Maer siet, elk segt nu; dat Lazarus geluckig is, en
den Ryken-vreck seer ellendig. Dog hier, in dit leven terwylen den eenen het goet,
of voldoeninge in syn leven heeft, en den anderen het quaet; soo maekt-men dat
onderscheyt niet: ja men is self daer over verwondert, en als onstelt. Maer swygt soo
lang, tot dat gy in Gods Heyligdom eens ingaet, en agt kont nemen op het eynde der
boose.
DEN MENSCH. Hoe goet is Godt aen de gene die opregt van herten syn! Maer gy
syt ook regtvaerdig, ô Heere, en regt syn uwe oordeelen. Waerom soud ik het
versteken, want gy doorgront de nieren en het herte: myne gangen syn dikwils, by
naer van den regten weg afgeweken, myne voeten waren bykans uyt geschoten; als
ik jaloers wiert over de boose, en als ik den vrede van de sondaren aenschouwde.
Want ik niet eens dagt op hun dood. Maer nu sal ik uwe regtvaerdigheyt en uwe
barmhertigheyt loven, ô Heere; mits gy ieder een sult
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vergelden naer den eysch van syne verdiensten
CHRISTUS. Terwyl dat gy dan siet, dat het eynde van dese twee soo ongelyk is, en
dat gy nog tegenwoordig de keure hebt van dese twee, hoe komt'et, dat gy, die wilt
gelukkig syn met Lazarus, nog liever hebt, te leven gelyk den Ryken-vreck? Waerom
leeft gy een weelderig en gemackelyk leven; en syt somwylen meer besorgt, om
onredelyke beesten te spysen, als arme en hongerige menschen?
Dunkt het u; dat den Ryken-vrek, waert dat ik hem nu de genade dede, van
wederom op de weerelt te komen, syne voorgaende wellusten soude hernemen; soud
hy nog in het purper en met syn lynwaet gekleet wille gaen, en dagelykx goet cier
maken: soud hy Lazarus nog soo laten leggen aen syne deure? voorwaer ik seg u,
dat hy liever soude Penitentie doen met eenen sack aen, en in de assche; dat hy niet
eenen stont van synen tyt en soude laten voor by gaen, sonder voor goet en naerstelyk
te sorgen voor syne Saligheyt: ja hy soude gaern alle de pynen en al den arbeyt van
de gansche weerelt onderstaen, om niet wederom te keeren tot de plaetse van syne
pyniginge. Alwaer hy nu, van over soo vele honderde jaren nog versugt om eenen
druppel koel water op syne brandende tonge te hebben; en dit nog millioenen jaren
sal wenschen, sonder dat hy iet sal verkrygen.
Wie van de menschen, die dit hoort, en soude niet bevreest wesen; en door dese
vrese tot sig selven komen, om te veranderen van leven? wie van u soude konnen
woonen in dat
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verslindende vier? Wie van u soude konnen blyven in den eeuwigen brant? In
waerheyt, het is te verwonderen boven alle wonder, dat gy gelooft; Dat sulke eeuwige
pyniginge voor de sondaeren syn bereyt; en dat gy niet te min soo gerust blyft leven
in de sonde: en, sonder eens beschroomt te syn; in soo eenen staet voortgaet, in
welken gy niet soud durven sterven: dat gy, seg ik, naer uwe dood, verwagt een
vonnis voor een gansche eeuwigheyt; en niet eer nog meer besorgt syt, om wel te
sterven. Wie heeft uwe oogen soo betovert, dat sy op den uytslag niet beter en sien?
Want hoe vele synd'er onder u, die nu soo tragten te syn, gelyk sy wenschen gevonden
te worden in hun uyterste; als sy sullen gedaegt worden voor mynen oppersten
Regter-stoel? en nogtans en weet gy niet; of dit morgen of van dage, of misschien
dese ure, niet syn en sal.
Met hoe vele gelykenissen, spreuken, dreygementen, waerschouwingen, en heb
ik u niet leeren waken, op u selven letten, en u altyt bereyt houden! Want wat seggen
u anders soo vele voorbeelden van menschen van allerley staet, van jong en out, van
edel en on-edel, van Mans en Vrouwen, de welke gy dagelykx siet sterven? soo vele
voorvallen en onvoorsienige dooden; soo vele koortsen en soorten van siekten: wat
roepen alle dese anders; als, Waekt wel, houd u bereyt, beschickt uwe dingen, want
gy sult sterven? Zyt gedagtig, dat het u kan overkomen, dat de andere overgekomen
is. Is 't dat gy dan van dage de stemme des Heeren gehoort hebt; is 't dat gy den Heere
van dage
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hebt hooren spreeken, en wilt uw herte niet verherden. Dat den goddeloosen synen
handel verlaet, en den boosen mensch syne gedagten, en wederom keere tot den
Heere: en hy sal hem barmhertig wesen; want het is nu den tyt van barmhertigheyt:
dat hy dan op-passe, uyt vrese dat den tyt van straffe niet voor handen is.
DEN MENSCH. Gy syt regtvaerdig, ô Heere; maer vergeeft het my, is 't dat ik,
mynen Heere soo wyselyk niet aen spreke; mits ik stof ben ende assche. Wilt gy de
doot van den Sondaer? hebt gy niet self geseyt: Ik en wil de dood niet van den
Sondaer: en, de goddeloosheyt van den goddeloosen en sal hem niet hinderen, op
wat dag hy hem van syne goddeloosheyt sal bekeert hebben. En wederom: al dat tot
my komt, en sal ik niet weg werpen. Soud gy my dan verstooten, waert dat ik wat
laet quame, of ontrent den avont, en ten tien uren? waert dat ik, nu nog leggende om
te sterven, Penitentie dede: soud gy een vernedert en gemorselt herte veragten?
CHRISTUS. Wat hoor ik daer? wel hoe, spreekt gy ook gelyk iemant, die geen
verstant heeft: laet gy uw herte ook vervoeren, om te ontschuldigen ende te
verschonen, uw uyt stellen in te sondigen? Wilt gy dan sondigen soo lank, als gy
leeft: en eerst gaen peysen om boetvaerdigheyt te doen; als gy gaet sterven? Is dat
Penitentie doen; dat gy op houd van sondigen: als gy niet meer kont, of de magt niet
meer hebt om te sondigen? Wanneer de sonde u, meer verlaten; als gy, de sonden?
wat is dat voor eene veranderinge van leven;
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dat men syn selven wil gaen beteren, als men geenen tyt meer en heeft van te leven,
uw bedrog, is al te klaer. 't Is wel waer, dat ik vergiffenis beloofd heb aen die
boetvaerdigheyt doen, maer ik en heb den dag van morgen, niet belooft aen die dese
uyt stellen.
Om dan de sake wel te begrypen, en op u selven voor goet te letten: die penitentie
is opregt, als iemant ter myn'er oorsake, of uyt eene liefde tot my, de sonde beweent,
en verlaet: soo dat'er van hondert sondaren, die hun boetvaerdigheyt tot het lester
uyt-stellen, nauwelykx eenen of twee en is, die eene opregte Penitentie doet. Want
sy komt niet voort uyt eene liefde tot my, maer uyt eene eyge liefde. Sy syn wel
droevig, dog niet, om dat sy my vergramt hebben; maer allenelyk om dat sy de
verdoemenis voor hunne oogen sien en, waert dat sy dese, ook met de dood kosten
ontvlugten, sy en souden niet eens vervaert syn om wederom te keeren, tot het gene
dat sy uytgebraekt hebben, en om hunne sonden wederom op-nieuw te bedryven.
Hoe kan men dan seggen: dat iemant een opregt berouw heeft over syne sonden, als
hy sterft; die wil, en ook niet vreest te sondigen, soo lank als hy leeft?
Het is wel waer, dat ik de doot niet en wil van den Sondaer. Ik en wil niet, dat gy
of eenige andere sondaers soo lank als sy leven, wanhopen van myne barmhertigheyt.
Maer ik waerschouwe u van het groot perykel; en ik wil, dat gy sekerder weg soud
verkiesen: want de meesten van sulke die gaen als dan verloren, en daer syn 'er seer
weynige, die waerag-
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tige Penitentie doen. En hoe durft gy u vermetelyk laten voorstaen, dat gy, eenen
van die weynige sult wesen? och of gy eens kost sien, hoe veel dat'er aen een mensch,
en besonderlyk voor een sondaer, in de weg komt, als hy op syn sterven is; dat hem
belet eene opregte Penitentie te doen! Van den eenen kant wort den sieken benauwt
door het gewelt van de siekte: van den anderen kant praemt hem syne Conscientie,
en den schrick over syne sonden, die hy dan eerst veel klaerder, als oyt te vooren
begint te sien. Daer wort syne Conscientie gelyk gesteken en verscheurt, door het
overdenken van den voorlede tyt, den welken hy onnut en het met beuselingen heeft
over-gebragt. Hier pynigt hem den schroom van het toekomende, en soo aenstaende
oordeel; in welk hy rekeninge moet geven van alle syne woorden, werken, en
gedagten. daer wort hy overvallen door de listen van den Duyvel, die de sonden
alsdan vergroot, om den sieken tot wanhope te brengen: daer wort den ellendigen
soo bevangen met de vrese voor de Regter, en den schrick voor de dood; dat de
Conscientie, ontstelt synde, haer selven als verwyst door hare eygen getuygenis; en
niet komt te denken, als op myne regtvaerdige oordeelen, en dat als met eene wanhope
van vergiffenis. Want sy siet hare sonden aen, sonder te letten op myne
barmhertigheyt; de welke, den boosen vyand als dan ook voor hem, tragt te verklynen
of gansch te verbergen.
Wat hope of moed, dunkt u, dat den ellendigen sondaer alsdan nog kan hebben?
hy siet, dat hy nu al het gene dat hem in het leven soet
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geweest is en aengenaem, moet gaen verlaten; en dat hy nu, daer van, nog troost nog
hulpe te hopen heeft. Hy wort met eenen schrick overvallen, als hy syne sonden
overdenkt: de ure van rekeninge te geven is dan ook naer by: den schroom van een
onveranderbaer vonnis kan hy niet ontgaen. Het is onmogelyk te vlugten, of sig
ergens te gaen verbergen: en voor den Regter-stoel Gods te verschynen, is hem
onverdragelyk. Als hy syne oogen slaet op den ganschen loop van geheel syn leven;
schynt hem desen, gelyk maer een oogenblick, te wesen: en soo hy hem dan keert
tot het toe-komenden, eylaes, wat eene droefheyt en gevoelt hy dan niet: dat hy, op
eenen soo korten stont, en om soo kleyne beuselingen; syne saligheyt soo
veronagtsaemt heeft! alle dese dingen ontstellen den mensch dan soo, dat'er nauwelyks
tyt en is om alleenlyk, een goet gepeys te hebben. Daerom gebeurt dat hy syn selven
dikwils verwyst, eer hy voor myn Regter-stoel komt; en dat, om dat hy niet gelet en
heeft op de dagen van syne besoekinge: en aldus wanhopende, gaet hy den weg van
Cain in, en hy segt: Myne boosheyt is te groot, om daer van vergiffenis te konnen
krygen.
DEN MENSCH. Mynen geest wort in my seer anxtig; en myn hert, gansch ontroert:
boven dien syn ook myne beenderen geheel onstelt door de kragt van uw woort! hoe
schroomelyk sal 't wesen te vallen in de handen van den levenden Godt! wie sal in
dien schrickelyken dag konnen onderstaen den donder van uwe stemme? voorseker
ik mag niet peysen,
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dat gy dese woorden maer spreekt, om my vervaert te maken. Ook, wie weet de
gesteltenis van de stervende, beter, als gy? ô JESU, geeft my, dat ik u te vore te gemoet
kome met Belydenisse, en dat ik door eene vroege Penitentie den uytersten dag
voorkome; op dat de quellinge en benautheyt van die ure, my niet bevangen.
CHRISTUS. Daerom vermane ik u nu, op dat gy dit niet en soud uytstellen. Dog
segt nu: Ik gae voor goet beginnen. Gy hoort heden myne stemme, en versteent uw
herte niet, nog en stelt 't niet uyt tot morgen; mits gy niet en weet, of gy 'er morgen
nog syn sult: stelt het nog min uyt, tot dat gy siek wort, of tot dat gy komt in uw
uytterste. Want dien tyt is al te onbequaem om u tot eene geluckige dood, wel te
bereyden. De kragten van het Lighaem en van de Ziele syn alsdan kleyn, het gemoet
wort dan gemeynelyk soo overlast door de pynen, en door de andere moeyelykheden
van de siekte; dat gy nauwelykx eens kont denken op het gene dat nootsakelyk is,
om wel te sterven; en veel min, alles wel overleggen.
Hoe dikwils en heeft men niet gesien, dat de sieke, buyten hun verstant synde en
in eene rasernye, niet het minste en hebben konnen beschicken van al het gene dat
dese weerelt, of de eeuwigheyt raekt? gy weet ook by ondervindinge, wat eene
moeyelykheyt, dat iemant heeft, als hy maer een tant-pyne, of pyne in de oogen, of
het graveel, of diergelyke scherpe smerten lyt: en hoe qualyk dat hy dan, al is hy
andersints goet en Godvrugtig, Goddelyke en He-
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melsche dingen kan overdenken. Het gewelt van de pynen vervoert alle de bewegingen
van den geest. Daer uyt kont gy oordeelen, hoe dat het op iemands dood-bedde gaet.
Dit stel ik u nu, wyt en breet voor, uyt eene liefde tot u, ô mensch; op dat gy de
sake van uwe saligheyt van dag tot dag niet uyt en stelt, en niet wagt, te sorgen om
wel te sterven, tegen dat de dood daer is. Waerom verkiest gy het perykel, daer gy
kont sekerheyt hebben? Waerom wilt gy de saligheyt van uwe Ziele; eene sake die
van een soo groot gewigte is; betrouwen op soo twyfelagtige onsekerheden; die in
andere dingen met soo veel moeyte en arbeyt altyt het sekerste wilt hebben? Siet ik
drage u myne genade op: is 't dat gy dese nu weygert te aenvaerden; misschien sal-se
u op eenen anderen tyt regtvaerdig geweygert worden. En is het ook, niet een
regtvaerdige straffe, met welke den sondaer geslagen wort; dat hy syn selven vergeet,
als hy sterft; die my vergeten heeft, terwylen hy leefde? want hoe kont gy u inbeelden,
dat ik u sal genadig wesen, als gy sterft; daer gy my aldus veragt hebt, terwylen gy
leefde.
Verstaet dit wel, ô gy dwase onder het volk; en gy sotten; wort ten laesten wys.
Och of gy het dog verstont, en dat op desen dag, die u nu dient tot vrede en Saligheyt!
och of gy nu den tyt van myne barmhertigheyt en genade niet te vergeefs ontfingt!
want op de ure, die gy niet en weet; en op den dag, die gy niet en verwagt; sal den
tyt van myne regtvaerdigheyt daer syn: en is 't dat gy dan goet sult ge-
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daen hebben, sult gy goet ontfangen: maer is 't dat gy quaet sult gedaen hebben; wat
wonder, dat ik loon geven naer uwe werken? gy sult alsdan te vergeefs uytstel vragen
tot morgen: te vergeefs sult gy, met dien booswigt tot den Heere roepen; van welken
gy geen barmhertigheyt en sult verkrygen. Want hoe dikwils heb ik geroepen, en gy
en hebt'er niet naer geluystert! gy hebt al mynen raet ver-agt, en myne berispingen
veronagtsaemt. Ik sal dan ook met regt, lacchen in uw verderf, en met u spotten; als
het gene dat gy vreesde, u sal overgekomen syn? als het ongeluk u onverwagts sal
overvallen, en de verderfenis over u sal nederdalen gelyk een tempeest; als de
benautheyt en den angst u sal bevangen?
Gy hebt uw leven overgebragt met de weerelt, het vleesch, en de wellusten te
dienen: en als de benautheden u sullen overvallen, sult gy dan eerst uwen toevlugt
tot my gaen nemen? is het niet een onbeschaemtheyt synen toevlugt tot dien te nemen
in den noot; den welken gy, als gy in voorspoet waert, versmaet hebt? Of men u
alsdan seyde; Waer syn nu uwen Goden, op welke gy uw betrouwen stelde: dat dese
nu op staen, en u helpen, en u in den noot beschermen. Sal een sieken syn vriend
gereed en gedienstig vinden in syne siekte, wiens gunste hy, gesont synde, niet geagt
heeft? maer wat soud hy van dese te verwagten hebben, waer 't dat hy hem
versmaetheyt en ongelyk had aengedaen? Bevint gy niet dagelykx, dat die maer
kleyne saken in geschil hebben; geene ruste vinden, maer nu loopen by den Advocaet,
dan
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by den Procureur, nu by de Regters, dan by vrienden, en aengetrouwde, om van dese
eenigen bystant en voordeel te krygen? En den mensch, wiens alderswaerste sake,
dat is, die van het eeuwig leven of dood, hangt voor den oppersten Regter, is al gerust,
en luttel besorgt, om eenigen bystant in syne sake te hebben. Siet eens, wat die dwase
Maegden uyt het ryk der Hemelen gesloten heeft. Sy hebben geslapen; sy hebben
blyven vertoeven, sy hebben veronagtsaemt, olie te soeken in hare lampen, of dese
van de Wyse gevraegt, als het te laet was: en sy hebben gehoort: Ik en kenne u niet,
maer die te voore sig wel bereyt gemaekt hadden, syn met den Bruydegom ingegaen
tot te Bruyloft. Waerom en waekt gy dan ook niet, ô mensch: waerom en syt gy ook
in tyde, niet bereyt om eenige bescherminge te soeken by myne Uytverkoorne, die
ook met my sullen sitten om te oordeelen de twaelf geslagten van Israel? waerom is
't dat gy niet besonderlyk besorgt syt, om te winnen de gunste van myne allerliefste
Moeder, de welke door hare voorsprake veel by my vermag? (Want het en is geen
reden dat ik iet soude weygeren aen myn Moeder:) op dat gy aldus genade mogte
vinde voor myne oogen? Verstaet dit wel gy Godt vergetende: op dat hy u niet aen
en grype, sonder dat u iemand verlossen sal. Die ooren heeft om te hooren; dat hy
het hoort, en op dese myne woorden wel past, op dat hy naer syn versteentheyt en
onbekeerd herte, sig selven niet vergadert den toorn, als eenen schat in den dag des
toorns, en der veropenbaringe van het regtvaerdig oor-

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

579
deel Gods. Och of de menschen wys waren, dat sy 't verstonden, en hun uyterste
voorsagen!
DEN MENSCH. O blintheyt en versteentheyt van myn herte: die, daer ik dit dikwils
hoore; nogtans in soo eene gewigtige en gevaerlyke sake, flaeuw en traege blyve?
Och of uw woort, het gene levendig en kragtig, en doorsnydender is, als eenig
twee-snydende swaert; door ging tot de verdeelinge der Ziele en des geests! och of
het in my werke, gelyk het gewerkt heeft in uwe Heylige en Uytverkoorne; wiens
dood kostelyk geweest is voor uwe oogen. Daerom worden sy nu versaet van den
volheyt van uw huys; en gy geeft-se te drinken uyt den stroom van uwe wellusten.
Och Heere! sy sullen u inder eeuwigheden loven. Geluckig syn de doode, die in den
Heere sterven! och of myne Ziele stierf de doot der regtvaerdige, en dat myn uytterste
gelyk waere aen het uytterste van dese!

§. 4. Hoe by syn Leven, als dood te syn voor de weereld en aen de
begeerlykheyt: de sekerste weg is, om wel te Sterven.
CHRISTUS. Maer wat heeft myne Heylige geluckig gemaekt? is 't niet om dat sy
gegean hebben door het vier en het water; en soo geleyt syn tot de plaets van
ververschinge, alwaer nog dood, nog geschreeuw, nog eenige droefheyt meer wesen
sel? want sy rusten nu
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van hun arbeyt en de werken, de welke sy in hun leven gedaen hebben, volgen haer
na. Met reden wenscht gy hun lot te hebben; maer uwe begeerte soude beter steunsel
hebben; waert dat gy tragte te leven, gelyk sy geleeft hebben. Waer 't dat gy, seg ik,
u selven praemde om in te gaen door de enge poorte; en gewelt dede op het Ryke
der Hemelen: want, de geweldige nemen dit in. Eenen goddeloosen Propheet wenste
te sterven de dood der regtvaerdige; maer hy en wilde het leven van dese niet
naervolgen. De vleeschelyke menschen willen ook wel sterven de dood van de
geestelyke; mits sy weten, dat de dood der Heylige, kostelyk is voor myne oogen;
daer de dood van de sondaren, de allerergste is: maer sy hebben een afkeer van het
leven van dese. Dog is het niet eenen belacchelyken en sotten wensch; te willen
sterven de dood van Lazarus, en te leven, het leven van den Ryken-vreck? wel te
willen sterven; en qualyk, willen leven? kan men wel druyven plucken van de doornen,
of vygen van distels? men gaet soo niet van de eene wellusten tot de andere; dat gy
hier den buyk vult, en daer de Ziele. Wilt gy dan wel, en gelukkig sterven? siet den
besten weg tot de dood, is, voor syne dood eerst aen de gebreken en aen de
begeerlykheden te sterven. Ja het eenigste, en waeragtig leven, is, aen de weerelt, en
aen het vleesch te sterven, en voor Godt te leven. Maekt u dan soo lank als gy leeft,
gewoon, op dese manier te sterven: en gy sult de dood met eene meerdere ruste
verwagten; tegen dat die eens komen sal.
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Daer is ook sekere gelykvormigheyt in het gene de Lighamelyk-dood in het Lighaem,
ende de Geestelyke, in de Ziele komt uyt te werken. Want daer de dood het Lighaem
komt te overvallen, beneemt sy dadelyk het gebruyk der sinnen, als ook de begeerten
tot alle wellusten: sy sluyt de oogen: sy stopt de ooren, sy maekt de tonge stom; sy
scheyt iemant af van syne vrienden en bekende: sy verdooft en blust uyt alle de
begeerlykheyt van dese weerelt. Kont gy dese en diergelyke dingen by uw leven niet
van selfs doen, en dat op een verhevener en uytmuntender wyse, als dat gy sulke
magt en gewelt, aen de Lighamelyke dood overlaet, over u?
DEN MENSCH. Maer wat dood is dat, ô Heere; als gy my gebiet vrywillig en
Geestelyk te sterven?
CHRISTUS. Hoe? verstaet gy 't nog niet; en begrypt gy niet; dat, als gy naer de
begeerlykheyt des vleeschs sult geleeft hebben, sult sterven: maer dat gy, indien gy
door den geest de werken van het vleesch sult verstorven hebbe; sult leven? Straft
uw Lighaem en breng 'et in bedwank: versterft uwe litmaten, die op der aerde syn.
Doet den ouden mensch uyt met syne werken; en treckt den nieuwen aen: houd uwe
tonge van het quaet: keert uwe oogen af, op dat sy gene ydelheyt en sien. En bemint
de weerelt niet, nog het gene dat in de weerelt is. Vlugt vrienden en mede-gesellen,
is 't dat sy u beletten met my vrient te wesen; want die vrientschap, is al te schadelyk;
daer ik niet tusschen mag komen. Vergeet het ongelyk:
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vergelt de veragtinge niet: self swygt, als men u eenig verwyt doet, met
weder-schelden, als of gy het niet kost weder-leggen: laet u geleyden volgens den
wille van uwe Overste, gelyk eenen dooden: die niemant wederstaet: verliest uw
leven in dese weerelt door eene salige dood; en gy sult die bewaren voor het eeuwig
leven.
Indien gy dit onderhoud, gy sult voor eenen dooden geagt worden in dese weerelt,
maer uw leven sal met my verborgen wesen in Godt. Daer sal in u niets groots
schynen, voor de oogen der menschen: maer al uwe glorie sal inwendig wesen, dat
is, in de getuygenis uwer Conscientie. Gy sult gaen, gelyk iemant die droevig is;
maer gy sult een geduerig vermaek hebben: gy sult besittende syn als niet besittende.
Gy sult dese weerelt gebruyken; als of gy-se niet en gebruykte. Dit is eygentlyk,
sterven voor dat de dood komt.
Dog vlugt voor al, de sonde, en gy en sult geen reden hebben om eene quade dood
te vresen: want de sonde is den prickel van de dood, hy en kan nog quetsen nog
steken, daer geen sonde is. Men moet niet denken, dat iemant qualyk gestorven is,
die te voor wel geleeft heeft. Oeffent u dan in de regtvaerdigheyt; en gy sult noyt
van een quade of onvoorsienige dood bevangen worden: want een Godvrugtig en
onnosel leven, is eene geduerige bereydinge tot de dood. Daerom, al schoon den
regtvaerdigen haestig komt te sterven; hy sal in ruste syn.
Maer hoe wreed is de dood tegen die, de welke naer de weerelt geleeft hebben, en
hunne begerelykheden? hoe steekt sy die met haren prickel,
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de welke wys syn om quaet te doen; en geen verstant gehad hebben van het goet?
die nu hunne dagen in wellusten over brengen, en alsdan sien: hoe op het laeste van
de blytschap, de droefheyt komt te volgen? want den Wyn, die te voore soet in liep,
byt alsdan, gelyk een slange; en hy schiet syn venyn, gelyk een Basiliscus.
DEN MENSCH. Wie sal my geven, ô mynen Godt, dat ik dood ben voor de weerelt,
en aen het vleesch, op dat ik, niet meer leve, als voor u, die voor my gestorven syt.

§. 5. Dat een Christen mensch geen reden heeft om de dood soo seer te vresen.
DEN MENSCH. Ik weet wel, dat niemant geluckiger en met eene meerdere ruste sal
sterven; als die, beter en Heyliger sal geleeft hebben. Ik weet nogtans niet: hoe den
schrick van de doot my soo omringelt heeft, dat ik een schroom hem, en wil
ontvlugten; dat ik nogtans wete, ik niet ontvlugten kan. Maer wat wonder; als ik
bemerke, dat de Heyligste Mannen ook niet vry geweest syn van den schrick voor
de dood.
Wat sal ik van u self, segge, ô mynen Saligmaker? heeft men niet gesien, dat gy
ook een schrick gehadt hebt van de dood; als in 't Hofken, het sweet door de
benaeuwtheyt van uwe herte geworden is als druppelen Bloed, de welke van u
af-liepen, en als gy seyd: Dat uwe Ziele bedroeft was tot'er dood; en dat gy bad:
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Dat den Kelk van u soude weg-genomen worden.
CHRISTUS. Ik had alsdan uwe swakheden aengenomen; op dat gy soud moge sien,
hoe veel dat ik voor u lyde, en dat ik in der waerheyt uwe krankheden op my genomen
had. Schoon het soo seer de dood niet was, die ik schroomde, als wel de sonde, de
welke ik moest uyt-wasschen door de dood, en die voor myne oogen was. Ik heb die
vreese van de dood in my laten komen, op dat gy de dood soo veel min soud vresen:
terwylen de verdiensten van myne dood, een eynde gemaekt hebben van uwe sonde,
en den ingank geopent tot het leven.
Maer siet nu eens, welke de oorsake is, dat 'er vele van u, de dood vresen. Men
vind verscheyde oorsake: maer, is 't dat gy-se allegader wel ondersoekt; daer is niet
eene, die redelyk en genoegsaem is. Gy sult in tegendeel bevinden, dat het niet de
dood is, die gy moet vresen; mits sy in haer selve niet quaet en is: maer dat gy een
quaet leven moet vresen, als het meeste quaet; om dat naer het selve, volgt het eeuwig
quaet. Men bevint ondertusschen, dat de Kinderen van dese weerelt, geheel averegts
doen. Sy leven al gerust in hunne ongeregeltheden; en sy hebben een grooten schroom
van de dood, als van het meeste quaet. Aldus, vresen ook de dwaese de welke in de
duysternissen wandelen, daer niet te vresen is: en sy syn gerust; daer sy meest moesten
vresen. Sy syn vervaert voor ydele gevaere, die sy hun inbeelden; en op de waeragtige,
en passen sy niet. Want wat is de dood, die de menschen soo
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vresen; als, eene af scheydinge der Ziele van het lighaem? En wat is die dood, de
welke sy niet en vresen; als, een af-scheydinge der Ziele van Godt: de welke soo
veel meer te vresen is, als, het verlies van de Ziele meerder is, dan van het lighaem?
Maer segt my eens, ô mensch, wat is'er in de dood, dat gy vreest of vlugt? Is den
dag van de dood niet beter, als den dag van de geboorte? Gelooft my, of immers
belyd'et by ondervindinge: Dat den mensch, die van een Vrouwe geboren word, en
eenen korten tyt leeft; vervult wort met vele ellenden: dat hy als een bloeme uyt
komt; en gelyk eene schaduwe verdwynt, en noyt in de selve gesteltenis en blyft. Hy
wandelt in het midden van de stricken, soo lank als hy leeft; dat is, hy woond in een
weerelt; die versmagt is in het quaet; en in welken niet omgaet, als begeerlykheyt
des vleeschs, begeerelykheyt der oogen, en hovaerdye des levens. Daer door gevoelt
hy in syne litmaten een andere wet, die stryt tegen de wet Gods. O swaren en
pynelyken stryt, dog seldsaeme en moeyelyke overwinninge!
Alle dese dingen syn aen myne vrienden altyt soo pynelyk en soo lastig
voorgekomen, dat sy verlangden naer de dood, en verdriet hadden in het leven. Daer
uyt quamen dese sugtende en kermende woorden: Eylaes, dat myne pelgrimagie soo
lange duert! Myn leven ben ik moe, ongeluckigen mensch als ik ben, wie sal my
verlossen van dit Lighaem des doods! Boven dien is het leven van den mensch niet
anders, als eenen doorgang, eenen Kerker, en
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een ballingschap: en die de dood vreest; soekt nogtans, in alle dese te blyven. Wat
een blintheyt, dat-men in den weg klaegt vermoeyt te worde, en desen niet wil
eyndigen! dat-men gevangen sit in een duysteren Kerker; en uyt den selven niet wil
komen! wat vremdelink is 'er, die, syn selven vindende in een vergelegen Lant, onder
duysent perykelen en vyanden; niet en tragt om met den eersten wederom te keeren
naer syn Vaderlant? wie en agt syn selven niet geluckig, als hy siet, dat syn
ballingschap ten eynde loopt? niet te willen sterven; dat is, liever willen ellendig syn,
als geluckig; een ballingschap stellen voor syn Vaderlant; de duysternisse, voor het
ligt; de aerde, voor den Hemel.
DEN MENSCH. Ik weet, ô Heere, dat ons leven inder waerheyt niet is als een oorlog,
of eene bekoringe, en eene gedurige worstelinge op de weerelt. Eylaes dat myn
pelgrimagie soo verlengt wort onder soo vele perykelen, stricken, en listen van de
weerelt, van het vleesch, en van den duyvel! wat heeft den mensch met lang te leven,
als dat hy lang gepynigt wort, 't sy door het gevoelen of door de vrese van qualen?
want daer en is niet als stryt van buyten, en vrese van binnen. De dagen van onse
pelgrimagie syn weynig en vol quaet: en ondertusschen is onse blintheyt soo groot;
dat wy wenschen lang te leven: een schroom hebben van de dood; en geduerig willen
uytstellen het gene wy noyt en konnen ontvlugten. Daer nogtans de dood den
pael-steen is, of moet syn, van onse ellenden; het eyn-
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de van onse sonden; de deure van het leven; den ingang van het Vaderlant, en het
genieten van uwe tegenwoordigheyt.
Wy syn ellendig soo lang, als wy leven; dog soo veel te ellendiger; om dat wy
noyt, of selden beter worden naer gelyken dat wy opwassen in jaren; dat wy onse
ellenden niet en kennen; ja dat wy de selve beminnen. Doet myne oogen open, bid
ik u, op dat ik sien mag, waer ik ben: te weten in een ballingschap, en waer naer ik
verlange moet, te weten, naer het Vaderlant: en dat ik voortaen niet meer vrese te
sterven, maer liever wensche ontbonden te syn, en met u vereenigt te wesen. Want
ik ben, nog ik sal nergens wel syn, sonder u. Wanneer sult gy my eens leyden uyt
dese Kerker? wanneer sal ik verlost worden van dit Lighaem des doods?
CHRISTUS. Daer syn'er ook vele, die de dood vresen, om dat sy in de weerelt
verheven syn; dat sy overvloet van goederen hebben, en veel vermaek: sy noemen
die geluckig, de welke diergelyke dingen genieten. Maer hoe bitter is de gedagtenis
van de dood aen eenen mensch, die overvloet heeft van goederen; en in alles
voorspoet; die nog sterk is om spyse te nemen! Maer ô mensch, die dwaes syt, en
swaer van herte, en krank van geloove! is het u hart, te verlaten de goederen der
aerde; die den Hemel en opperste goet verwagt, en een staet was-er in alle goederen
volkomentlyk sullen besloten wesen; nog ooge en heeft het gesien, nog oore gehoort,
nog het en is in het menschelyk herte niet gedaelt, het gene ik bereyt gemaekt heb,
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voor die my beminnen: ja ik self sal wesen hun glorie, hun erfdeel, hun vermaek, en
hunnen loon, groot boven maten.
DEN MENSCH. Ik geloove, de goederen van den Heere te sien inde aerde der
levende, alwaer wy sullen versaet worde van den overvloet van uw huys, en daer
eenen dag beter sal wesen, als duysende. Maer eylaes: waer van is myn geloove soo
flaeuw, dat een brock aerde, myn begeerte belet tot den Hemel? waerom en versugt
myn herte tot u niet, ô Godt, gelyk een hert tot de fonteyne der wateren? of gelyke
een werck-man verlangt naer het eynde van syn werk? Aengesien dat gy, ô mynen
Godt, myn erfdeel syt op de aerde der levende: aengesien dat gy myn lot syt, die my
herstelt in myn erfdeel: vermeerdert in my het geloove; ontsteekt myn herte, verhoort
alle myne begeerten.
CHRISTUS. Let dan daer wel op; dat gy, door de dood, veel meer goederen krygt,
als verlaet. Voorseker dat de dood voor myne gelovige geen verlies en is, maer eene
winste: want voor een leven, dat kort is, broos, en van alle kanten vol ellenden; krygen
sy een gelukkig en onsterffelyk, hetwelk noyt aen eenige pynen sal onderworpen
wesen. Voor de swacke goederen van de weerelt, winnen sy de goederen des Heeren
in de aerde der levende. Voor de ydele wellusten van het Lighaem, worden sy versaet
uyt den stroom van de eeuwige genoegten.
Wat houd u dan nog in de weerelt? misschien uwe ouders, bloet-verwanten,
vrienden, en be-
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kende, die gy niet wel kont verlaeten? maer let toe, waer dat gy henen gaet, als gy
sterft: te weten tot het Hemelsch Vaderlant, alwaer gy verwagt wort van een ontallyken
hoop van vrienden, van HH. Engelen, van Apostelen, van Martelaren, van Maegden,
en met een woort van alle myne uytverkoorne; welkers aengesigt en geselschap u
veel aengenamer wesen sal, als alle vrientschap van dese weerelt. Hoe verlangt gy
nog niet meer, om in dat geselschap te komen? Vergeet dan uw Vaders huys; vertrekt
uyt uw Lant, en uyt uw maegschap; mits uw lot is op de aerde der levende. Wilt gy
niet geleyt worden in een Lant, het welk vloeyt van melk en honing; en met my, niet
wesen in het Paradys?
Wat vreest gy dan uyt de weerelt te gaen? myne uytverkoorne hebben blyde
geweest, als sy de tydinge van de dood ontfingen, en dat sy haest souden vertrecken
uyt dese wooninge. Siet dat uytverkoren Vat: hoe hy versogt ontbonden te syn, en
met my te wesen; en hoe hy de dood hield voor een gewin.
DEN MENSCH. Waerom soude Paulus niet wenschen, ontbonden te wesen: hy had
eenen goeden stryt gestreden, hy had den loop ge-eyndigt, en het Geloove behouden:
voorts wist hy, dat de kroone de regtvaerdigheyt voor hem weg geleyt was; de welke
gy, als een regtvaerdigen Regter, hem sou geven, ja hy was seker, dat hem niet van
u, soude af-scheyden. Voor my, ik wensche niet ontbonden te syn, maer ik vrese;
om dat ik eenen Sondaer ben, en wete, dat de dood vande sondaren, de ergste is.
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En hoe en soude sy niet de ergste wesen, aengesien voor hun geen leven volgt. Ik
schroome uyt te gaen, en ik beve aen de have te kome, uyt vrese dat'er niemant sal
wesen, om my de hant te geven: want hoe soud ik gerust konnen uyt gaen, ten waer
dat gy, ô Heere, mynen ingank en mynen uyt-gank bewaerde? eylaes als gy my niet
en helpt, verlost en behoud; ik moet den roof en den spot wesen van de moordenaers,
die my sullen aenvatten. Voorwaer de doode syn geluckig, de welke in den Heere
sterven: maer eylaes, ô Heere, den mensch en weet niet, of hy liefde of haet waerdig
is, en wat lof dat hem vallen sal naer de dood? en hoe en soude hy de dood niet vresen
en vlugten, welkers uyt-val voor hem soo onseker is.
CHRISTUS. Om die redenen en moet gy niet bevreest syn, van te sterven; maer wel,
van qualyk te leven. Waerom wilt gy vlugten het gene dat gy evenwel niet en kont
ontvlugten, en soo leven; dat gy niet sonder perykel syt? dog ik heb begeert, dat gy
met vrese, en al bevende uwe Saligheyt soud uyt-werken; dat gy soud tragten in te
gaen door de Enge Poorte, en betreden den nauwen weg, den welken leyt naer het
leven. Daer en is niet, dat soo seer de vrese des doods vermindert; als te leven in
eene geduerige vrese Gods; en uyt eene hope van de toekomende wellusten, de
tegenwoordige te veragten. Straft dan ook met Paulus uw Lighaem, en brengt het in
bedwank. Siet de weerelt was aen hem gekruyst, en hy aen de weerelt; en hoe en
soude hy niet gaern ster-
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ven? gelooft my, dien sterft niet ongewillig; den welken te vooren dood is aen syne
gebreken en aen de weerelt. Want wat kan de dood iemant af-nemen, die niet in de
weerelt en bemint, maer synen schat heeft in den Hemel?
Maer luystert naer iet, daer gy nog meer sult over verwondert syn: Sulke menschen
en moete self niet vervaert syn van een haestige en onvoorsienige dood; die de
menschen nogtans soo vresen. En waerom dog? is het, om dat sy quaet is? geensins
niet, maer, om dat sy dese gemenelyk onbereyt vint, en al te seer verwart in gebreken
en tydelyke dingen. Want voor die sy bereyt vint; en is dood niet alleen niet quaet;
maer die spoedige doorgang uyt de ellende van dit leven tot het eeuwig goet, en tot
de eeuwige ruste, is ook sagter.
Hoe gaern en gerust sterft dien, den welken geen aengekleeftheyt heeft aen de
weerelt! hoe bereyt is dien om in te gaen den weg van alle vleesch, die de begeerten
des vleeschs getragt heeft onder de voeten te vertrappen! aen sulk een mensch sal
de dood niet swaer nog onaengenaem wesen, maer sy sal voor hem syn, gelyk eenen
soeten slaep, door welken de vermoeyde leden naer den arbeyt verquickt worden.
Daer door is het, dat men van myne vrienden segt, dat sy, in den Heere, sterven.
Want mits sy in hun leven my altyt hadden tot haer eynde, en wit, tot welk sy haere
werken stierden; soo hebben sy, stervende, ten laesten dat wit geraekt, en syn gekomen
tot hun eynde; dat is, tot my. Aldus rusten en slaepen sy vreedsamig, daer noyt rouw
nog gekryt, nog
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vermoeytheyt meer wesen sal, want die dingen voor by syn. En daer door is het, dat
hun dood met regt, eene ruste genoemt wort.
Want mits het leven van den mensch eenen gedurigen stryd is op der aerde; en dat
gy kloekelyk moet worstele, tegen de Princen van dese duysternissen: soo is het
sterven, myne Uyt-verkoorne immers een vrede, aengesien alle hunne oorlogen en
stryde, met hun dood ophouden; en dat, om dat sy vromelyk gestreden hebben, onder
mynen standaert, en my gevolgt als hun opperhooft; die door myne doot, die van
haer, overwonnen heb, en door myne Verryssenisse, hun leven herstelt. Aldus genieten
sy inder eeuwigheyt den vrede en den loon van haer overwinning. Ten gaet soo niet
met de Goddeloose: want naer dat dese eenen langen vrede sullen gehadt hebben in
hunne rijkdommen en sonden; soo sullen sy ontstelt worden met een schrikkelyke
vreese; en sy zullen moeten worstelen tegen de eeuwige pynen der helle.
DEN MENSCH. Och of ik u nu mogt seggen ô mynen Godt! laet nu uwen dienaer
weg gaen in vrede, want myne oogen hebben gesien, of immers myne ooren hebben
gehoort, uwe heylige woorden. Want waerom soud ik voortaen vervaert zyn van te
sterven, als ik tot mynen Vader gae? waerom en soud ik niet geern dit aerden en
ingevallen huys verlaten; mits ik weet, dat, soo ons aertsch huys gebroken wort; wy
een ander gebouw van Godt te verwagten hebben, een huys niet met handen gemaekt,
maer eeuwig in de Hemelen. Ach wanneer sal

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

593
ik verlost worden van dit lichaem des doots? wanneer sal ik komen verschynen voor
het aenschyn des Heeren?

§. 6. en 7. Hoe dat, die Testamenten te maken hebben &c. nog gesond synde,
daer voor behoore te sorgen. Als ook, dat men syn goederen meer by syn
leven, behoort te besteden aen den Armen, als naer syn doot.
CHRISTUS. Maer om geruster en met minder moeyelykheyt te sterven, beschikt uw
huys in tyds, terwylen gy gesond van herte, en van sinnen zyt. Hier op slaet het ook,
dat die eenig Testament te maken heeft, sulks by tyds doet: dat men wederom geve,
het gene iemand niet toe behoort: dat men maekt dat syne rekeningen effen syn &c.
Het is gevaerlyk soo voor ziel als lichaem, dat men dese dingen tot het laetste toe
uytstelt. Want als gy op het sterven zyt, sult gy door het gewelt en de moeyelykheden
van de siekte, door de ydele hope van een langer leven, by gebrek van sinnen en
oordeel; daer toe min bequaem zyn. Hoe vele zynd'er, die daer in dwalen: (en wie
twyfelt, of het is een bedrog van den Duyvel;) de welke of door onagtsaemheyt, of
door dien sy sig verbeelden, dat'er iet doodelyks insteekt; dit uytstellen tot op het
leste van hun leven, en dan maer eerst beginnen om van de aertsche dingen te gaen
schikken; als sy de aerde gaen verlaten, en als sy beter souden besorgt zyn voor den
Hemel en voor de Zaligheyt. Want
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de sorgen, de welke men alsdan buyten tyde heeft; trekken het gemoet af van Godt;
sy beletten de bekommeringe voor de Zaligheyt van de Ziele; en sy wentelen hun
geest in de sorgvuldigheyt van de weerelt. Alsoo verliesen sy ellendelyk, den korten
en seer kostelyken tyt, die sy noch hebben, en die sy alleen moesten besteden, om
Godtsalig te sterven.
Voorts in het maken van een Testament, draegt daer besonder sorg voor, dat het
regtmatig, Godsdienstig of deugdelyk, en niet duyster maer klaer sy: op dat het niet
mag dienen om geschillen te zaeyen, maer om die weg te nemen, ende tot
vreedsamigheyt. En voor al schikt soo van de goederen, aen u door my geschonken;
dat gy ook toond, dat ik u daer over niet gestelt heb als Heer, maer tot een Bedienaer
om die wysselyk uyt te reyken. Sekerlyk soo gy op my, geen agt slaet, van wien gy
het al hebt; soo syt gy te ongeregtig ende te ondankbaer. Is 't dat gy voor u selven
ondeugend zyt, en spaersaem voor uw eyge ziel; voor wie sult gy goed wesen? Het
allerbeste is: Dat gy de tydelyke goederen soo besteed, dat gy daer door niet moogd
verliesen, ja, dat gy daer mede komt te winnen, de Eeuwige.
DEN MENSCH. Ik ben naekt gekomen uyt het lichaem van myne Moeder, en ik sal
naekt wederom heenen gaen. Ik hebbe in de weerelt niets gebragt; buyten twyvel ik
daer ook niet kan uytdragen. Wat sal het my dan in de ure van myne doot baten, gout
of silver of de ganse weerelt te besitten; soo ik myne Ziele ver-
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liese? och of ik met myn goet, myne ziele mogt verlossen! maer gy ô Heere, en hebt
myne goederen geensints van noode: immers gout, silver, de aerde, en al dat 'er in
is, het behoort u al toe. Wat sal den mensch aen Godt geven, die het al heeft, en geeft?
CHRISTUS. Daerom sult gy altyt arme met u hebben. Ik houde, gelyk aen my
gedaen, al het gene dat gy doet aen eenen van myne minste. De handen van de arme
zyn myn schatkist; dat gy daer in legt, sult gy vinden. Maer de ryke menschen sullen
haeren slaep slaepen; en niet vinden, in hunne handen. Doet dan goed aen uwen
vrient voor uwe dood; en geeft aen de arme, naer uw vermogen. Maekt met den
Mammon der ongeregtigheyt, de arme tot uwe vrienden; op dat sy, als gy te kort sult
schieten, in de eeuwige wooninge u moge ontfangen.
Maer, ô blinde en dulle gierigheyt van de menschen! sy vergaderen schatten; en
sy weten niet, voor wie. Sy sullen naer hun dood, een erfgenaem hebben, die sy niet
weten of hy wys of sot sal wesen: die een Heer sal syn, met hun arbeyt; en verteren,
daer sy soo om gesweet hebben. Is 'er wel iet dwaser? en nogtans houden sy niet op,
van te arbeyden: hunne oogen syn noyt versaet met rykdommen: en sy peysen soo
veel niet, dat sy eens seggen: Voor wie arbeyd ik, en doe myne Ziele, te kort? En
siet, daer komt eenen vremdelink, die verslint al, dat door de gierigheyt by een
vergadert is, en ontrocken aen den noot van de arme. Dit selve gebeurt soo, door
myn regtvaer-
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dig Oordeel, op dat die Gieregaerts, de welke de rykdommen soo bemint hebben,
self geen genot 'er van souden hebben; en niet, als quellingen en overvloedige sorgen,
om de goederen te vermeerderen en te vergaderen, en hunne rykdommen in het leste
voor ander agter te laten.
DEN MENSCH. Maer soud het niet genoeg wesen, ô Heere, waert dat sulke menschen
groote almoesse deden naer hun dood; dat sy groote goederen aen de Kerken gaven,
en treffelyke graf-stede of werken lieten opregten?
CHRISTUS. Wat is dat anders, dan, gelyk als de mage soo overlast is, dat'er niet
meer in en kan; het overtollige met een walge uytwerpen? wat is dat te agten, datmen
geeft het gene men niet kan mede-dragen, nog voorder gebruyken; en het welk men,
't sy datmen wil of niet, evenwel moet verlaten? alle aelmoesse, is my wel aengenaem,
dog met dit onderscheyt; dat eenen penning van iemant, die nog leeft en gesont is,
my dikwils aengenamer is; als hondert van iemant, die gaet sterven. Want ik en lette
soo seer niet op het gene dat men geeft; als op het herte, of op de liefde, waer mede
men het geeft. Dog hoe veel klaerder blykt dese niet in die gesont syn, als in die op
sterven leggen: en die den noot, dat sy hun goet moeten gaen verlaten, meer milde
maekt, als eenen vryen wille, en als eene vrywillige barmhertigheyt. Siet dan toe,
dat gy niet bedrogen, nog verleyt en wort door de gemeyne dwaelinge der menschen,
te weten, dat sy liever hebben door eens anders, als door hunne eygen handen te wille
geven.
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Hoe vele weet ik 'er, die de arme, de welke sy dagelykx sagen, voor by gongen, ja
self hun stuers en onbeleeft, tegen dese hielden: die nogtans Testamenten maekten,
in welke sy schynden te hebben wille sorgvuldig syn; op dat de arme naer hun dood,
ja self vele eeuwen lang souden gespyst en geholpen worden. Maer meynt gy, dat
sulke daer toe gedreven worden uyt een opregt insigt, en in hun hert geraekt syn
geweest, om de arme te besorgen? dat sy de werken van liefde en barmhertigheyt
om mynen 't wille, ter harte genomen hebben? Ik segge (want ik wete, wat in den
mensch omgaet): die met sulk eene gierigheyt, in hun goed blyve sitten, dat sy by
haer leven onbarmhertig syn en spaersaem over de armen, maer als sy gaen sterven,
dan eerst mildadig en goedhartig worden: dat sulke, seg ik, het ook dan nog niet
soude geven; mogten sy self, haer goederen langer blyve besitten. Maer wat raed:
om dat sy, die sonder goede lof en met een quade naem (gelyk de gierigaerts eygen
is) geleeft hebben in haer tyd; ook niet anders dan konne mede-dragen: soo soeken
sy nog, na haer dood op die manier een goede naem en faem agter te laten.
ô Ellendige! wie heeft uwe oogen soo betovert, dat sy dat bedrog niet en sien?
daer en kan geene meerdere blintheyt gevonden worden onder de Son. Gy maekt het
wel goed voor de oogen van de menschen: maer sult gy ook de myne bedriegen, de
welke, klaerder synde als de Son, doorstralen het binnenste van het hert? Is 't dat,
die het goet van dese weerelt be-
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sit, uwe broeders siet gebreck lyden, en uw ingewant van barmhertigheyt voor dese
sluyt; hoe blyft de liefde Gods in u? Is 't dat seg ik, de arme u niet en bewegen,
welkers ellenden, hongers-noot, en naektheyt gy met uwe eygen oogen siet; wie kan
gelooven, dat gy beweegt wort door het gebrek van die arme, de welke gy noyt sult
sien? Komt dog de tegenwoordigheyt van een voorworp, niet kragtiger de oogen en
sinnen te bewegen, als de enkele inbeeldinge? of betrouwt gy misschien meer op de
oogen en op de handen van andere; als op de uwe? ô, Hoe wel soude de noot der
arme, versorgt wesen: waert dat elk ryk mensch liever onderhield, de armen van syn
eygen tyd; als wel, die naer syn dood sulle volgen!
DEN MENSCH. Maer hebt gy ons voor desen niet vermaent, ô Heere, dat wy van
onsen overschot, soude aelmoessen doen? Waer 't nu dat ik by myn leven te mild
was aen den armen, en daer naer, ik het self van doen mogt hebben: soude dat wel
en wysselyk gedaen wesen? Ik sal dan liever geven, als ik seker weet, dat ik genoeg
heb; en er seker wat sal overschieten: dog men kan dat niet weten, ten sy men op syn
sterven is.
CHRISTUS. Meynt gy, dat dien, den welken het gevogelte des Hemels spyst; die
de vier voetige dieren het voedsel geeft, en ook de jonge der raven, die hem aenroepen:
u sal verlaten, als gy uyt eene liefde, my spyst in myne litmaten? gy kranke van
geloove, waer aen twyffelt gy? dog dit is de voorsigtigheyt des vleeschs, en van de
kinderen deser weerelt:
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maer de Godvrugtige, de welke de kennis hebben, van op Godt te betrouwen, syn
mildadig tot de arme; en nogtans versekert, en gerust, dat sy geen gebreck sullen
lyden. Heb ik immers niet geseyt, Geeft, en u sal gegeven worden. Die aen de arme
geeft; en sal geen gebreck hebben. Die den armen barmhertigheyt doet; leent aen
den Heere: die hem ook het geleende sal wedergeven. Die spaersaem zaeyt, sal
spaersaem maeyen. Die in segeningen saeyt; sal ook in segeningen maeyen. Dog die
het saet aen den Zayer verleent; die verleent ook brood tot spyse: en hy sal u gesaysel
vermenigvuldigen.
Wat syt gy dan beanxtig, daer gy sodanige beloften hebt? Dat gy te doen had met
eenen Jood, of woekeraer; en dat gy synen hantschrift had: gy soud daer mede gerust
syn: en siet, ik onderteekene myne beloften met myn eygen hantschrift, dat is, met
myne H. Schriftuer; en gy mistrouwt nog!
Maer dat het soo sy; dat ieder een mag voorsien, dat hy self geen gebrek en lyt,
maer aelmoessen te geven. Ik en verwyse geene redelyke voorsienigheyt: nog ik
gebiede ook niet, dat gy het al, op eenen keer soud weg geven. maer hoe vele syn'er
dog, die de rekening van 't geen sy nodig hebben tot hun staet ende verteeringe,
opmaken volgens den rigt-snoet van goede reden; en niet soo seer volgens den drift
van eyge sinnelykheyt des vleeschs? Daer van vind men soo vele overdadige voor
haer eyge selve, en quistige in onnutte en onnodige dingen; en nogtans ook spaersaem,
over de ar-
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me en behoeftige. Maer voor u: Zyt so barmhertig, als gy vermoogt. Hebt gy veel;
geeft overvloedig. Hebt gy weynig; tragt ook van dat weynige, met goedhartigheyt
iet mede te deelen.
Wat die dingen aengaet; die gy aen een ander wilt overlaten om voor u te doen:
soekt dat maer, self te doen. Want (gelyk den Godvrugtigen Joan. Lansbergius seyd):
Komt gy stervende, ter helle te dalen: wat kan u dan baten die beschicking in u
Testament, de pragt van u uytvaert, de aelmoessen ende de Heylige Offerande naer
uw dood self? Doet my van alle dese dingen liever een Sacrificie, terwylen gy nog
leeft: op dat gy niet alleen verlost mag worden van uwe sonden; maer daer door soo
op wassche in deugde, dat gy niet en komt in de verdommenis; maer door mynen
bystant vry synde van sonden, tot het laeste toe mag volherden in goede werken.
Doet nu dan, ô allerliefsten, al dat gy kont; en betrouwt op geen vrienden of naeste;
nog en stelt uwe Saligheyt niet uyt tot een toekomende tyd. Want de menschen sullen
u al eer vergeten hebben, als gy wel meynt. Het is beter nu in tyds te voorsien, en iet
goets voor uyt te senden; als te betrouwen op een anders bystant. Is 't dat gy nu, voor
u selven niet besorgt syt; wie sal dog daer naer voor u besorgt wesen?
Koopt dan uwe sonden nu af met aelmoessen, terwylen gy nog gesont en jeugdig
syt. Eene toortse die voorgaet, ligt iemand meer in duysternisse; als vele, die van
agtere komen. Geeft
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van het uwe, terwylen het u nog toe behoort. Want naer uw dood, sal het uwe, iemant
anders toe-behooren, en een ander daer over meester wesen, en het sal ook soo
opregtelyk niet uytgekeert worden, als gy wel meynt.
Al dat de weerelt raekt, blyft in de weerelt; de gedane barmhertigheyt alleen gaet
mede met de overledene. Is 't dat gy dese nu veronagtsaemt; soo sullen mogelyk uwe
sonden u geleyden, en brengen ter plaetse; daer de aelmoessen, die naer volgen, of
andere middelen, u niet sulle konnen uyt-halen. Maer een aelmoesse, die in tyd
gedaen is, verlost u van de sonde, en van de dood, nog sy laet de Ziele niet gaen in
de duysternisse, maer doet haer de genade vinden, en het eeuwig leven. Voorwaer
dien is geluk-salig, den welken hem over den armen en ellendigen, verstandelyk
draegt: den Heere sal hem op den quaden dag bevryden. Daerom seyde een myner
Dienaren met een goed betrouwen, en gelyk ook waer is. Ik heb noyt gelesen; Dat
die gaern ge-oeffent heeft de werke van barmhertigheyt; een quade dood gestorven
is. S. Hieronymus.
DEN MENSCH. Het is waeragtig, Heere; al dat gy geseyt hebt; en ik en weet daer
niet tegen te seggen: al is 't dat den gierigaert, en die niet betragte als hun op de
weerelt te verheffen, dit niet gaern hooren; en met droefheyt, seggen in hun herte:
Dit syn harde woorden, en wie dan dese begrypen? gelyk dien ryken deed; aen den
welken als hy u vraegde: Wat hy moest doen om volmaekt te wesen; Gy antwoorde:
Dat hy soude verkoopen al dat
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hy hadde, en het aen den arme geven, en u volgen.
CHRISTUS. Daer uyt kont gy oordeelen, hoe moeyelyk dat het is voor eenen ryken,
in den Hemel te geraken. Wee aen de ryke, de welke hier hun troost hebben, en nog
hard syn tegen hun even-mensch. Daer en is niet erger, als het gelt te beminnen: want
sulke souden ook om het geld, hun Ziele verkoopen. Wilt gy geluckig wesen? Die
is het, die het gout niet naer en loopt, en die syn betrouwen niet en stelt op gout nog
op schatten! 'T is waer daer syn'er wynige soo op der aerde; maer syt gy, eenen van
die weynige. Vergadert (seg ik) gy voor u, schatten in den Hemel; daer gy vry syt
van dieven, en van motten. Laet andere, schatten vergaderen op de aerde soo veel,
als het hun lust: dat sy haere naem verheffen in dese weerelt; syt gy maer te vreden,
dat uwen naem geschreven is in den Hemel. Self de gedagtenis van die, de welke
met haer goederen, hun naem hebben willen verbreyden op de weerelt, gelyk de
Groote; is voor by gegaen, gelyk een gedruys. Het en gaet soo niet met Mannen van
barmhertigheyt, welkers Godvrugtige werken niet te niet gaen. Hun gedagtenis is in
segen; en de gansche vergaderinge der Heylige, sal van hunne aelmoessen vertellen.
DEN MENSCH. Neygt myn herte, ô Godt, tot uwe bevelen, en niet tot gierigheyt.
Keert myne oogen af, op dat-se geen ydelheyt aen en sien: maer geeft my, dat ik sien
mag, en kennen die allerydelste ydelheyt; te weten: Van voor een korten tyt
overvloedig te hebben; en
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en in der eeuwigheyt gebreck te lyden. Van, Eenigen lof te soeken voor een oogenblik;
en daer door een eeuwige schaemte te vergaderen.

§. 8. Dat wy om den Heere genadig te vinden in onse Dood, het voor-af moete
vergeven aen die ons beledigt hebben.
CHRISTUS. Het is een groot werk van barmhertigheyt, en ten uytersten nootsakelyk
om wel te sterven; dat men niet alleen, mildelyk en geeft aen de arme; maer ook
uyten herte vergeeft, aen syne vyanden. Want als den eenen mensch tegen den
anderen, gramschap houd; hoe sal hy by Godt vergiffenisse moge soeken? Sult gy
soo scherp opwegen eenig ongelyk dat uw even mensch u heeft aengedaen; daer gy
my, met oneyndelyk swaerder beledigt hebt? Hoe soud' et met u gaen, waert dat ik
u in 't kort daegde voor myn Regter-stoel, om alle uwe werken, met lampen te
doorsnuffelen? soud gy het konnen onderstaen? soud gy op duysent een konnen
antwoorden? Toont dan barmhertigheyt, de welke gy alsdan gaern soud vinden; nu
ook aen uwen Broeder: want, met de mate daer gy mede gemeten sult hebben, sal-men
u wederom meten. Hoe kont gy verwagten, dat ik voor u een genadigen Regter sal
wesen, daer gy soo ongenadelyk en onversoenelyk handelt met uwen naesten? Let
eens wel, op beyde dese schulden: te weten, Wat gy my schuldig syt, en wat uwen
even-naesten, u schuldig is. Wat een verschil is hier niet?

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

604
Waert dat gy dit wel overpeysde, sekerlyk gy soud met hem handelen, gelyk gy
wenscht, van my gehandelt te worden. Vergeeft dan uwen naesten, die u misdaen
heeft: en ik sal u ook biddende, dan vergeven. Dog voor die geen barmhertigheyt
doet; staet ook een oordeel sonder barmherticheyt voor de deur.
DEN MENSCH. Ik belyde, ô Heere, dat wy u dagelykx in vele dingen vergrammen:
maer spaert my, ô Heere, nog en gaet in het regt niet met uwen Dienaer, want niet
alle die leeft, sal voor uw aensigt geregtvaerdigt worden. Indien gy op onse
ongeregtigheden agt wilt nemen, ô Heere; wie sal 'er bestaen! Vergeeft my myne
schulden: ik vergeve het uyter herten om de liefde van u, aen myne schuldenaren.
Want soo hebt gy my self geleert: als gy aen het Kruys stervende, voor uwe vyanden
en beulen, den Vader gebeden hebt; en voor ons alle, hebt willen sterven, daer wy
nog, uwe vyanden waren.

§. 9. Hoe dat wy, na het voorbeeld van Christus Leven en Dood voor den
Mensch, het onse ook voor den Heere moete geven.
CHRISTUS. Ik heb u nu de maniere geleert, ô mensch, om wel en Saliglyk te sterven.
Neemt dan de onderwysinge aen; op dat als den Heere vergramt mogt worde; gy niet
verloren gaet met van den regten weg af te wyken. Daer is u nergens soo veel
aengelegen, als: dat gy de wetenschap hebt, om wel te sterven:
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want, naer gy sult komen te sterven, daer uyt sult gy of eeuwig gelyk-salig of eeuwig
ellendig wesen. Dog hier toe, dat gy wel sterven moogt: is 'er niet soo nootsakelyk,
als wel te leven. Om dese twee dingen; heb ik myn leven en dood voor u besteed. Ik
ben drie-en-dertig jaren en meer, op de aerde gesien geweest; en heb met de menschen
omgegaen; u toonende een voorbeeld, hoe gy myne voetstappen moet naervolgen.
Ik heb door vrese en benautheyt van de dood, bloed gesweet; om dat gy de dood niet
soud hebbe te vresen. Ik heb ten laesten onderstaen de dood self: op dat gy soud' vry
wesen van de schult van de eeuwige dood; daer gy pligtig aen waert. Siet, ô mensch,
hoe seer ik uwen Godt voor u, gearbeyt heb. Seker dat ik met geheel den Hemel en
de gansche aerde te scheppen, soo veel arbeyt niet onderstaen en heb. Want sprak
dan maer; en het was 'er: geboot het maer; en het stont 'er geschapen. Maer om u te
verlossen heb ik tegenspraek geleden in myne Woorden, verspieding in myne werken,
bespottinge in myne tormenten, en lasteringe in myne dood; en dit al, om uwen 't
wille. Siet, hoe ik u bemint heb! Let dan ook toe: hoe gy moet leven en sterven; op
dat eenen soo grooten prys van verlossinge niet verloren gaet; en al mynen arbeyt
voor u, niet vrugteloos en sy.
DEN MENSCH. Voorwaer hy verdient te sterven, ô Heere, die voor u weygert te
leven. Wat sal ik den Heere vergelden voor al dat sy my gedaen heeft? al had ik
alleen alle de levens van alle de menschen; alwaer dat ik al-
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leen lyde alle de tormenten; die sy al te samen oyt geleden hebben, lyden, of sullen
lyden: wat soud dit wesen, vergeleken by het gene dat gy voor my geleden hebt? soo
veel de Hemelen hooger syn als de aerde: soo veel verhevener is geweest uw Leven
by het onse; en nogtans soo hebt gy dit ten besten gegeven voor het onse. Al gaf ik
u dan, ô Heere, al dat ik ben, al dat ik kan; soud dit wel meer wesen, als eene kleyn
sterreken vergeleken by de Sonne; als eenen druppel water, vergeleken by een gansche
riviere; als een kleyne steen, vergeleken by eenen ganschen berg? Wat gelykenis
is'er tusschen het eyndige, en het oneyndige? Ik en heb niet, als twee myten; te weten,
myne Ziele, en myn Lighaem: of laet ik liever seggen, een myte; te weten, myne
Wille: en sal ik desen niet geven, om te volbrengen den wille van dien; den welken,
soo Groot synde, syn selven ten besten gegeven heeft voor my, die soo kleyn ben:
die my met soo vele weldaden voorkomen heeft; en om my geheel af te koopen, syn
selven geheel gegeven heeft?
Onderwerpt dan, ô JESU, aen u, dat weynig, dat gy my gelieft hebt te maken; en
ontfangt, bid ik u, het overig van de jaren, die ik nog te leven heb. En rakende de
gene die ik verloren heb, al levende; om dat ik een verloren leven geleeft heb: en
wilt, ô Heere, een vermorselt, en vernedert herte, niet verstooten. Myne dagen syn
verdwenen als eene schaduwe, en sonder vrugt voor by gegaen: het is onmogelyk
dat ik de selve wederom roepe.
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Doet my de gunste, dat ik-se mag overdenken in de bitterheyt van myne Ziele. Voor
het laeste dan vraeg ik u; dat ik Godsaliglyk mag sterven; op dat ik de
barmhertigheden des Heere, in der eeuwigheyt mag loven.
CHRISTUS. Ik en sal een gekraekt riet niet verbreken; en een lemmet dat nog rookt,
niet uytblusschen. Zyt maer getrouw tot 'er dood toe. Want ik heb geen vermaek in
het verderf van die sterven. Beveelt uwen handel aen den Heere: betrouwt op hem;
en hy, sonder wie niet een hair van uw hooft en sal verloren gaen; sal het, wel maken.

§. 10. Een volkomen overgevinge des Menschs, van syn Leven en Dood, in
de handen des Heere.
DEN MENSCH. Ik sal nu in vrede slapen en rusten, ô Heere, nu ik wete uwe soo groote
liefde; nog wil meer benauwt wesen door eene liefde tot het leven, of door eene vrese,
van te sterven. Gy hebt myn welvaeren in uwe handen: neemt al myne sorge, op u;
mits gy voor my besorgt syt; en dat alle de hairen van myn hooft, voor u, getelt syn.
Gy hebt my palen gestelt, daer ik niet sal mogen over gaen.
Gy syt den Heere, doet dat u goet dunkt voor uwe oogen. En wie ben ik om te
seggen: Waerom doet gy dit soo? Uwen wille sal dan den mynen wesen. Is 't dat gy
wilt, dat ik leve, myn hert is bereyt, ô Godt; maer vermeerdert in my uwe gratie, op
dat ik u ge-
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trouwer diene. Is 't dat u gelieft, dat ik sterve; ik ben daer toe ook bereyt: maekt maer,
dat mynen geest aengenomen word in vrede. Gy, ô CHRISTE, syt myn Leven; en het
Sterven, is my een gewin. Indien my gegeven wort, nog langer te leven; ik sal leven
voor u, dat is, tot uwer eere en glorie. Is 't dat het u gelieft, dat ik sterve; de dood sal
voor my een gewin wesen: want ik u dan besitten sal; en dien genieten, den welken
myne Ziele bemint, en die sy tot nu toe gesogt heeft. Al ging ik dan in het midden
van de schaduwe des doods, ik en sal geen quaet vresen; om dat gy, met my syt.
Ontfangt my dan volgens uwe toesegginge; (want gy hebt geseyt; Ik en wil de dood
van den Sondaer niet): en dat ik leve; nog laet my over myne verwagtinge, beschaemt
blyven. Dese genade ook alleen, vrage, en verwagte ik van u, ô Heere: dat, als het u
sal gelieven, dat ik sterve, 't sy heden, 't sy morgen, 't sy in het midden van myne
jaren, 't sy in een hoogen ouderdom; ik altyt, in uwe gratie mag sterven. Verligt myne
oogen, op dat ik noyt in den slaep des doods en valle, en dat mynen vyant niet seggen
mag, ik heb hem overmeestert. Myne Ziele beveel ik, Heere, in uwe handen: gy hebt
my verlost, ô Heere, Godt des waerheyts! ik ben den uwen, Heere, 't sy levende, 't
sy stervende, dat uwen wille in my geschiede: en laet my nimmermeer , van u
afgescheyden worden, ô mynen Godt, mynen al!
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II. Capittel.
Van het eeren der Aller-H. Maget Maria, ende de bereydinge tot Een
Salige Dood.
ALs wy het beloop van 's menschen leven syn vergelykende by de voorby-gaende
dagen eener weke; soo kan men Godvrugtelyk bemerken, hoe seer den geheelen tyd
van ons leven behoort te wesen, als een geduerige bereydinge en de voortgang naer
dien Geestelyken Sabbat-dag, dat is, naer de Ruste van een leven, het welke noyt en
sal eyndigen. Den uytwendigen Sabbat-dag, die de Joden onderhielden volgens het
gebodt van hun Wet, was een afbeeldsel van dese ruste, die de Geloovige verwagten
naer dit leven. Aldus, gelyk de Joden, naer dat sy ses dagen gearbeyt hadden, den
sevensten dag overbragten sonder eenig werk te doen; soo sullen wy ook naer den
arbeyt van dit leven, door de dood eene H. ruste krygen, en eenen pragtigen Sabbat
vieren. Want: Salig syn de doode, de welke in den Heere sterven. Van nu voortaen
segt den Geest, dat sy rusten mogen van haren arbeyt.
Ieder een weet ook, dat de H. Kerke den Zevenden dag besonderlyk heeft
toe-ge-eygent aen den dienst van de H. Maget. De Godvrugtige menschen hebben
eene gewoonte, van op dien dag dese H. Maget ende Moeder te eeren door eenige
besondere werken van Godvrugtigheyt:
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om also door middel en hulpe van DEESE, wiens Gebenedyde Schoot den Soone
Gods self verkosen heeft tot syne Rust-plaetse; ook te beter te geraken tot de eeuwige
ruste van den Hemel.
Niemant moet sig dan verwonderen, dat wy op den selven tyd, als wy spreken van
de Moeder van het Leven, ook spreken van de Dood. Het voegt seer wel te samen,
dat-men de Moeder, door welke wy JESUS, die het eeuwig Leven is, ontfangen hebben;
voorstelle tot eene Beschermster tegen alle schrik van de Dood, aen de gene die vroeg
of laet sullen moeten sterven. Het was door Eva, dat wy allegader ontfangen hebben
het vonnis van de dood. Dog dese H. Moeder der Levende, heeft ons veel geluckiger
voortgebragt den ingank tot het leven, of liever den Weg, en het Leven selve.
Wat penne sal beschryven de uytmuntende Gaven, ende de Heylige Gesteltenisse
van Dese Uytverkoorne Bruyd des Aller-hoogsten? Den H. Ambrosius daer van
sprekende, vermaend alle met de woorden: Neemt als in een Schildery of beeltenisse
voor uwe oogen, het suyver en Heylig Leven van MARIA; waer in gy als in een spiegel
moogt beschouwen den glans van Kuysheyt, ende het model van alle Deugden. Hier
uyt, neemt vry, voorbeelden om wel te leven: waer in de gegeven voorschriften van
deugdelykheyt, u als tot een Regel of rigt-snoer konne syn, wat gy in uw leven behoort
te veranderen, wat te ontvlieden, ende waer-aen u te houden. Sy was eene Maget,
niet alleen in haer Lighaem maer ook met haeren Geest. Sy was ne-
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derig van herte: wys in haer woorden: voorsigtig in haer handel, niet genegen om
veel te spreken; maer seer vlytig, om wat goeds te lesen. Sorgvuldig op haer werk:
een Voorbeeld van alle eerbaerheyt: houdende, Godt tot den voornaemsten bestierder
van haeren Geest. Eyndelyk MARIA was sodanig; dat het Leven van Haer alleen, een
Regel van Tugt sy, voor alle. Behaegt ons dan dese Meestersse in haere werken; laet
wy die werken, in ons niet afkeuren: op dat een yder, die verlangt na haeren prys, en
loon; ook naervolge haere voorbeelden.
Wie kan ook twyfelen van haer goedertierne bystand, en groot vermogen by den
Heere? Sy heeft de Fonteyne van alle gratien, beslooten gedragen, in haer Heylig
ingewand. Door haer als een Canael der Goddelyke Barmhertigheyt, is in de weerelt
verschenen, en de aen de weerelt ver-openbaert den Brenger en Gever van alle
barmhertigheyt. Wat soude dan niet vermogen die Moeder des Hemels en Koninginne
der aerde! Wat kan Haer Lieven Soone, aen syn Beminde Moeder wygeren! Daerom
(Het synde woorden van den H. Bernardus.) bevind gy u in eenig gevaer, in
benauwtheden, in twyfelmoedigheden; slaet uwe gedagten op MARIA; roept MARIA
aen: sluyt haer niet buyten uwen mond, nog buyten uw hert. Ende om de toestemminge
van haer gebed voor u, te verkrygen: wykt noyt af van het voorbeeld van haeren
handel en ommegang. Volgt haer na; soo syt gy op den regten weg. Smeekt haer; en
gy behoeft niet te wanhopen. Uwe
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gedagten op haer slaende; soo dwaelt gy niet. Houd sy u vast: soo sult gy niet
nedersinken. Beschermt sy u; soo hebt gy niet te vresen. Onder haer geleyde, sult gy
niet afgemat worden. Onder haere gunste, sult gy wel te regt komen.
Daer-en boven als wy overdenken het Heylig gedrag ende de standvastige
kloekmoedigheyt van Dese Aller-H. Maget, self tusschen alle die versmaetheden
ende pynen van Haeren Lieven Soon, onsen Saligmaker: hoe seer sy in haer herte
moet gevoeld hebben de smerte, die sy JESUS uyterlyk sag lyden aen het hout des
Kruys: met hoe sterk en levendig geloove nogtans, sy haer selven niet ontsien nog
naergelaten heeft, Haeren Lieven Soone ook by te staen, tot aen den Galge-boom
des kruys, ende sig selven aldaer te vervoegen by de Op-offeringe van haer Lieven
Soon voor de sonde des weerelts.
Wat reden van betrouwen hebben wy dan niet, dat dese genadige Moeder van
barmhertigheyt, ook met een besonder voor-regt, haere getrouwe Dienaren en
Dienaressen, in haer uyterste noot en scheydinge uyt dese weerelt, getrouwelyk sal
komen by te staen ende behulpsaem te wesen! Hoe vele voorbeelden, brengen ons
de Schryvers van MARIA 's Grootheden, niet by, van die de welke door de
bescherminge en de voorspraeke van dese onse algemeene Patronesse, tot de genade
van haeren Beminde Soone geraekt; ende als uyt de mond de Helle gerukt syn
geworden! Met reden dan worden wy in de H. Kerk. van Kintsheyt af geleerd, die
Edelste ende Opperste, on-ophoudelyk
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AENBIDSTER in den Hemel, ook dagelyks te aenroepen met des woorden: H. MARIA

MOEDER GODS, BIDT VOOR ONS ARME SONDAEREN, NU, ENDE IN DE URE ONSER
DOOD. AMEN.

Litanie
Van de H. Moeder Gods: meest getrocken en toegepast uyt de H. Schriftuer.
HEere ontfermt u onser.
Bidt voor ons.
Christe ontfermt u onser. ''
Heere ontfermt u onser. ''
Christe hoort ons. ''
Christe verhoort ons. ''
Godt Hemelschen Vader, Ontfermt u onser. ''
Godt Soone, Verlosser des weerelts, Ontfermt u onser.
Godt Heyligen Geest, Ontfermt u onser. ''
H. Drievuldigheyt eenen Godt, Ontfermt u onser. ''
H. MARIA, ''
H. Moeder Gods. ''
H. Maget der Maegden. ''
Moeder der levende, ''
Die van alle eeuwigheyt geschikt syt tot ''
het H. Mysterie, het welk in u volbragt is. ''
De eere van Jerusalem. ''
Die belooft syt aen de Voor-vaderen. ''
Die voorseyt syt door mirakelen, vol van mysterien.

''

''
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H. MARIA.
Die voorseyt syt door de orakelen der Propheten. Bidt voor ons.
Die het Hooft van het Serpent verplettert hebt, ''
Die voort-gekomen syt uyt het geslagte van David. ''
Die syt de Sterre van Jacob, ''
Die syt het Tabernakel waer in Godt gewoont ''
heeft met de Menschen. ''
Die syt als eene Lelie onder de doornen, ''
Die af-gebeelt syt door den Braem-bosch, ''
die brande, en niet verbrande ''
Die af-gebeelt syt door het Vlies van Gedeon. ''
Die syt den Throon van den waeragtigen Salomon. ''
Die syt die Kloeke Vrouwe, ''
Die alle de Dogters in verheventheyt hebt ''
te boven gegaen. ''
Spiegel sonder vlecke, ''
Glinsterende Morgen-sterre, ''
Op-klimmenden Dageraet, ''
Uytverkoorne als eene Sonne, ''
Die syt gelyk eene Leger, dat in slag-orden staet, ''
Die syt gelyk eenen Toren van Yvoir, ''
Eenen besloten Hof, ''
Die geweest syt gelyk een gesegelde Fonteyne, ''
Fonteyne der levende Wateren. ''
Bruyd van den regtvaerdigen Joseph, ''
Die met een onverbrekelyk opset, de suyverheyt ''
omhelst hebt, ''
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Die u selven genoemt hebt de Dienst-maegt Bidt voor ons.
des Heere, altyd bereyt om hem te dienen. ''
Die met eere begroet syt van den Engel: ''
H. Maria, vol van gratie, ''
Gebenedyt boven alle Vrouwen, ''
Die overlommert syt geweest van den H. Geest. ''
Moeder van den Heere, ''
Moeder van den waeragtigen Salomon, ''
Vrouwe, bekleet met de Sonne, ''
Die, Elisabeth uwe Nigte besogt hebt, ''
Die gesegende aerde, den welke den Saligmaker ''
voortgebragt heeft, ''
Deure, door welke dien Prins alleen heeft ''
mogen ingaen, ''
Roede van Aaron, die gebloeyt heeft, ''
Die met uwen Bruydegom Joseph gereyst ''
syt naer Bethlehem, ''
Die uwe Soone daer gebaert, en in een ''
Kribbe geleyt hebt, ''
Die met uwe Soone van de Herders, en ''
van de Wyse besogt wierd, ''
Die uwen Soone hebt laten besnyden volgens ''
de wet van Moyses, ''
Die u selven vrywillig onderworpen hebt ''
aen de wet van Suyveringe, ''
Die als eene balling, met uwen Soone, en ''
met uwen Bruydegom, vlugte naer Egypten, ''
Die van Egypten syt wederom gekeert naer ''
het Land van Israel, ''

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

616
Die uwen Soone, als hy verloren was, drie Bidt voor ons.
dagen lank met droefheyt op-gesogt hebt, ''
Die den selven met blytschap gevonden ''
hebt, sittende onder de Leeraren in den Tempel. ''
Die nevens uwen Soone, vereert hebt de ''
Bruyloft van Cana Galileen, ''
Die uwen Soone te kennen hebt gegeven, ''
dat 'er Wyn ontbrack, ''
Die gestaen hebt nevens het Kruys van uwen Soone, ''
Wien, JESUS synen Lieven Discipel bevolen heeft, ''
Wiens herte het swaert van droefheyt doorsteken heeft, ''
Die ook op den Pinxter-dag, met den H. ''
Geest syt vervult geworden, ''
Die van alle geslagten, Salig genoemt, ''
ende gepresen word, ''
Door de eeuwige verkiesinge, om te wesen; Wy bidden u, hoort ons.
de Moeder van de Soone Gods; Wy ''
bidden u, hoort ons. ''
Door de Liefde tot uwen Eenig-geboren Soone, ''
Door de vreugt en het gesang der Engelen, ''
op de geboorte van JESUS uwen Soone; ''
Door het onnosel Bloed, het welk hy in ''
syne besnydenis eerst gestort heeft, ''
Door die minnelykheyt, met welke gy ''
uwen Soone in uwe armen omhelst, en ''
aen uwe Maegdelyke Borsten hebt laten suygen, ''
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Door de aenbiddinge, en de mysterieuse Wy bidden u, hoort ons.
geschenken der Wyse, by u gedaen, ''
Door de op-dragte uwer Soone in den Tempel, ''
Door de ontstekinge uwer Liefde, vreugde, ''
danksegginge, verwonderinge &c. Die ''
gy gehad hebt in het sien van soo vele ''
Wonderen van uw Soone, ''
Door alle die ongemacken, moeylykheden, ''
anxt ende benaeuwtheden, die gy, soo ''
te Bethlehem daer gy verstooten wierd, ''
als met te vlugten naer Egypten, hebt onderstaen. ''
Door die ootmoedige gehoorsaemheyt, met ''
welke uwen Soone en u, en aen Joseph ''
is onderdanig geweest, ''
Door die droefheyt, van een Moeders ''
hert, waer mede gy uwen Soone hebt ''
vergeselschapt als hy ging naer syn lyden, ''
Door dat snydende swaert van droefheyt, ''
het welk uwe Ziele doorsteken heeft, ''
als gy stont aen het Kruys van uwen Soone, ''
Door de blytschap, die gy had, als uwen ''
Soone verresen was, ''
Door de on-uyt-sprekelyke blytschap van ''
het Hemelsch Hof, op uwen Hemelvaert, ''
Op dat gy ons gelieft voor te dragen aen ''
uwen Soone, ende ons met hem te bevredigen, ''
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Op dat gy van den selven voor ons mogt H. MARIA. Wy bidden u, hoort ons.
verkrygen eenen vlytigen wille, om in ''
alles aen uwe Soone te gehoorsamen. ''
Op dat gy, om de genade en goedhartigheyt ''
van uwen Soone over ons, gelieft ''
te smeken, in al onsen noot en druk, ''
Op dat gy ons in alle onse verdruckinge ''
besorgt, den Wyn van den Goddelyken troost, ''
Op dat gy ons als een Moeder haer teere ''
kleyne Kinderen, geduerig besorge en bescherme, ''
Op dat gy ons bystaet in de ure onser dood, ''
ende ons wilt bevryden tegens het verleydende serpent, ''
Op dat gy, onse Advocatersse, uwe genadige ''
oogen tot ons keert, ''
Op dat gy ons, in der eeuwigheyt doet ''
genieten, de Vrugte uws Lighaems, ''
Lam Gods, die weg-neemt de sonden des weerelt &c.
Onsen Vader. Weest gegroet.
. Laet my toe, dat ik u love, ô Maget,
A. Geeft my kragt tegen uwe vyanden,
. Uwe lippen syn met gratie overgoten,
A. Daerom heeft Godt u gesegent tot in der eeuwigheyt.
vraag. Gy syt naer het baeren, geheel suyver, en Maget gebleven,
A. Moeder Gods, Bidt voor ons.
. Heer verhoort myn gebedt,
A. En dat myn geroep kome tot u.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

619
Laet ons bidden.
BEschermt uwe dienaren, ô Heere, door den bystant van vrede; en maekt, dat de
gene die op de voorsprake van de H. MARIA, altyt Maget betrouwen; vry syn van
alle vyanden en perykelen.
Geeft ons uwe dienaren, bidden wy u, ô Heere, dat wy mogen eene gedurige
gesontheyt genieten van Ziele en van Lighaem; en dat wy door de glorieuse
voorsprake van de zalige MARIA, altyt Maget, verlost mogen worden van de
tegenwoordige droefheyt, en genieten de eeuwige blytschap.
Bevryt ons, bidden wy u, ô Heere, van alle perykelen van Ziele en van Lighaem:
en geeft ons door het tusschen komen van de zalige en glorieuse altyt Maget, de H.
Moeder Gods, MARIA, met de HH. Apostelen Petrus en Paulus, en den zaligen N.
en alle Heylige; zaligheyt en vrede: op dat, alle tegenheden en dolingen te niet gedaen
synde; uwe Kerke u met eene geruste vryheyt mag dienen. Door den selven onsen
Heere, JESUS CHRISTUS.

Litanien
van O.L.V. van Lorette.
HEer ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser.
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Heer ontfermt u onser. Ontfermt u onser.
Christe hoort ons Christe verhoort ons. ''
Godt Hemelsche Vader, ''
Godt Soon, Verlosser des weerelts, ''
God Heylige Geest ''
Heylige Drievuldigheyt eene Godt, ''
Heylige Maria, Bidt voor ons.
Heylige Moeder Gods, ''
Heylige Maegd der Maegden, ''
Moeder van Christus, ''
Moeder der Goddelyke genade, ''
Allerreynste Moeder. ''
Allersuyverste Moeder, ''
Ongeschonde Moeder, ''
Onbevlekte Moeder, ''
Seer minnelyke Moeder, ''
Seer wonderlyke Moeder, ''
Moeder des Scheppers, ''
Moeder des Zaligmakers, ''
Aller-voorsigtigste Maget, ''
Eerwaerde Maget, ''
Lofwaerdige Maget, ''
Magtige Maget, ''
Goedertiere Maget, ''
Getrouwe Maget, ''
Spiegel der Regtvaerdigheyt, ''
Stoel der wysheyd, ''
Oorsaek onser blydschap, ''
Geestelyk Vat, ''
Eerwaerdig Vat, ''
Uytmuntend Vat van devotie, ''
Geheym-ryke Roose, ''
Toren van David, ''
Huys van Goud, ''
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Arke des verbonds, Bidt voor ons.
Deure des Hemels, ''
Morgen Sterre, ''
Behoudenis der kranken, ''
Toevlugt der sondaren, ''
Troost der bedrukten, ''
Hulpe der Christenen, ''
Koningin der Engelen, ''
Koningin der Patriarchen, ''
Koningin der Propheten, ''
Koningin der Apostelen, ''
Koningin der Martelaren. ''
Koningin der Belyders, ''
Koningin der Maegden, ''
Koningin van alle Heyligen, ''
Lam Gods, dat weg neemt de sonden des weerelts,
Spaert ons Heer.
Lam Gods, dat weg neemt de sonden des weerelts,
Verhoort ons Heer.
Lam Gods, dat weg neemt de sonden des weerelts,
Ontfermt u onser.
Heer hoort ons. Christe verhoort ons.

Onse Vader &c.
Laet ons bidden.
O Godt der onuytsprekelyke genade, die u niet alleen gewaerdigt hebt een mensch,
maer ook een Soon des mensche te worden: en eene Vrouw tot uwe Moeder verkoren
hebt op aerde, die Godt tot uwen Vader had in den Hemel: wy bidden u, vergunt ons,
dat wy hare geheu-
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genis eerbiedelyk mogen houden, haer als uwe Moeder eeren, en aen hare over
uytmuntende waerdigheyt ootmoedelyk onderdanig syn; die u van den H. Geest
ontfangen heeft, die u Maegd gebaert heeft, en aen wie gy op aerde self onderdanig
waert, onse Heer Jesus Christus, die met den selven Vader, ende den Heyligen Geest
leeft, en heerst Godt in alle eeuwigheyd. Amen.

Den Lofsang, Magnificat; van de Aller-H. Maget Maria.
MYn Ziel maekt groot den Heer.
En myn geest heeft sig verheugt, in God myn Zaligmaker.
Want hy heeft de nederigheyd van syne dienstmaegt aengesien: want siet, van nu aen sullen
alle geslagten myn salig noemen.
Om dat hy, die magtig is my groote dingen gedaen heeft: en syn naem is Heylig.
En syne barmhertigheyd is van geslagte tot geslagte, over de gene, die hem vresen.
Hy heeft magt door syn arm gedaen: hy heeft verstroyt de hovaerdigen in de gedagten van
hun herte.
Hy heeft de magtigen van den stoel afgeset, ende de nederigen heeft hy verheven.
Hy heeft de hongerigen met goederen vervult, ende de ryken heeft hy ydel weg gesonden.
Hy heeft Israel, syn kind, opgenomen, indagtig wesende syner barmhertigheyd.
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Gelyk hy tot onse Vaders gesproken heeft: tot Abraham, en syn zaet in der eeuwigheyd.
Amen.

Onderregtinge over het Lesen van den Roosen-Krans.
BEhalven de schuldige eerbiedigheyt die wy aen de Heyligen in het algemeyn, op
hun besondere dagen door het jaer komen te bewysen: ende waer van reets gesproken
is op het II. Deel van den Lust-hof. Soo komt de H. Kerk, niet enkelyk op een of
verscheyde dagen door het jaer, de MOEDER DER HEYLIG VAN ALLE HEYLIGEN,
gedagtig te wesen, maer is daer in ook volhardende, alle de dagen van het selve. Sy
stelt op dese manier, te weten, met het Lesen van den Roosen-krans; aen haere
gelovige dagelyks voor, een seer ligte en bequame middel, om in een kort begrip te
doorlopen de voornaemste Artykelen des Christen Geloove, het Gebed des Heere
gedueriglyk te oeffenen, als ook een geduerige geheugenisse te houden van het
wonderbaer Mysterie des Menschwordinge van den Soone Gods, door eene Hemelsche
Gesantschap tot de Aller-H. Maget, ende onse vreugd in Haer geluk te toonen. Op
dat also, het werk onser Verlossinge, het H. Leven van JESUS en MARIA, de Gelovige
geduerig in het herte, geduerig voor de oogen, en in de mond mag wesen.
Om dan met eene meerdere aendagtigheyt ende oplettentheyt, syn Roosen-krans
te lesen; want
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het enkel lesen, en roeren der Coraelen, en lippen, in sig selven sonder vrugte is; ten
sy 'er ook eenige Heylige bemerkinge ende versugtinge tot den geest ende in ons
herte dalen: soo staet te letten, hoedanig den Vollen Roosen-krans behalven het
Gelove, is bestaende uyt xv. Tien-getallen, ter eeren ende gedagtenisse van de v.
Blyde, de v. Droevige, ende de v. Glorieuse Mysterien in het Leven van JESUS onsen
Saligmaker, ende van syne H. Moeder.
Het soude voordeelig wesen, dat men die xv. besondere Mysterien meermaels
aendagtelyk overwogen had; ten eynde men daer in, meer en meerder soude mogen
beschouwen de besondere blyk-tekenen van Gods Almogentheyt, syne Wysheyt,
syne Goetheyt, Regtvaerdigheyt, Barmhertigheyt &c. in het senden van syn Lieven
Soone om de sondaeren te komen Salig maken. En dat men also te gemakkelyker,
vele Godsdienstige versugtingen des wegen onder het lesen van den Roosen-krans,
quame te vernieuwen.
Men soude ook, de v. Blyde Mysterien, als syn, die van JESU Mensch-wordinge,
de Besoekinge van Elizabeth, JESU Geboorte, de Opdraginge, ende Vindinge van
JESUS in den Tempel; sig konne er-inneren onder het lesen van den Roosen-krans,
op dese wyse: Dat men telkens agter de Naem JESUS in het Weest gegroet quam
tusschen te voegen:
In het Eerste x.

Die, gy Aller-H. Maget hebt ontfangen.

In het 2.

Van wien, gy in het besoeken van
Elizabeth, was groot-gaende.
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In het 3.

Die, gy Maget blyvende, hebt gebaert.

In het 4.

Die, gy inden Tempel aen den Heere hebt
opgedragen.

In het 5.

Die, gy in den Tempel, hebt wederom
gevonden.

Ende aengaende de v. Droevige Mysterien; te weten die, van JESUS Gebed in het
Hofken: syne Geesselinge: syne Doorne-krooning: syn Kruys-draging, ende de
Kruysinge. Dese kan men indagtig wesen, met het tusschen-voegen in den Weest
gegroet, telkens agter den naem JESUS:
In het Eerste x.

Die geduerende uw Gebed in 't Hofken,
hebt Bloed gesweet.

In het 2.

Die voor ons, gegeesselt syt geworden.

In het 3.

Die voor ons syt gekroont met doornen.

In het 4.

Die voor ons, het Kruys gedragen hebt.

In het 5.

Die voor ons gekruyst syt geworden.

Als mede de v. Glorieuse Mysterien; te weten die, van de Verrysenisse des Heere,
syn Hemel-vaert, de sendinge van den H. Geest. Onser L. Vrouwe Hemel-vaert,
Haere Krooninge in den Hemel. Om dese te ver-eeren, kan men in het lesen van den
Weest gegroet, telkens agter den naem JESU by-voegen:
In het Eerste x.

Die van den doode is verreesen.

In het 2.

Die ten Hemel is opgeklommen.

In het 3.

Die gesonden heeft den H. Geest.

In het 4.

Die, U ook, ten Hemel heeft opgenomen.
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In het 5.

Die, U inden Hemel met Krooninge heeft
ver-eert.

Voorts kan men volgen den Raedt die den H. Franciscus de Sales is gevende. Neemt
uw Roosen krans by het Kruys: en waer dat gy daer mede het teeken des H. Kruys
sult gemaekt hebben: kust het selve. Ook stelt u in de tegenwoordigheyt Gods met
te leesen den Credo of het Geloof.
Aen d' eerste groote corael roept Godt aen, en bid, dat den dienst die gy hem wilt
gaen doen, den Heere mag gevallen, en dat hy u met syne gratie behulpsaem zy, om
het wel te doen.
Aen de drie eerste kleyne coraelen versoekt de voorspraek van de Aller-H. Maget:
en groet haer als de Aller-liefste Dogter van Godt den Vader, aen d'eerste: als de
Waerdige moeder van Godt den Sone, aen de tweede: ende als de seer beminde Bruyd
van Godt den H. Geest, aen de derde.
Gedurende elke x. weest gedagtig dat Mysterie van den Roosen-krans het welk
gy u sult hebben voorgestelt. voornamentlyk, dat als gy de Aller-H. namen van JESUS
en MARIA, zyt noemende: welke Namen gy uyt uwen mond niet sult laten gaen,
dan met een seer groote eerbiedigheyt, soo des herte als des lichaems.
Komt u ook eenige andere goede beweginge te binnen; als van droefheyt over uwe
voorgaende sonden, ofte een voorneemen om u ergens in te gaen beteren: gy moogt
dat selve blyve mediteeren ofte overdenken onder het
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leesen van uwen Roosen-krans; en dan besonderlyk die goede inspraeke, welke Godt
u mag ingeeven, gedagtig syn, wanneer gy komt te noemen dese twee Heylige Namen
van JESUS, en MARIA.
Aen de groote corael op 't eynde van het laetste x. dankt den Heere, over de genade
die hy u vergund om dit soo te lesen. Ende overgaende tot de drie kleyne coraelen
die'er volgen groet de Aller-H. Maget; Haer smeekende, op d'eerste, dat sy uw
Verstand opdrage aen den Hemelschen Vader, om voor eeuwigheyt Gods
barmhertigheden te aenbidden. op de tweede kleyne, smeekt Haer, dat sy uw Memorie
op-offere aen den Soone, om gedueriglyk syn Doot en bitter Lyden gedagtig te wesen.
Op de derde, smeekt Haer, ook uwen Wille op te dragen aen den H. Geest; op dat
die gestadig mag ontsteeken wesen met een heylige brand van liefde.
Aen de laetste groote corael, versoekt oodmoedelyk van Godt Almagtig, dat dit
alles hem mag aengenaem wesen, en mag dienen tot syn meerder eere en glorie, als
ook tot vervordering van de welstand der H. Kerke: biddende, u in de selve te wille
bewaeren, ende alle afgewekene daer toe wederom te herlyden. Bidt ook voor alle
uwe vrienden: ende voleyndigt gelyk gy begonnen hebt, met de belydenisse des
Geloofs; dat lesende, en maekt het teeken des Heyligen Kruys.
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Maniere om den Onsen Vader te lesen, met Godvrugtige overdenkingen,
ter eeren van de Aller-H. Maget.
O JESU, het Woort en den eenigen Soone van den eeuwigen Vader, gy en hebt voor
genen roof geagt, Godt even gelyk te syn, als gy waert in de gedaente van Godt, en
in den schoot van uwen Vader; maer gy hebt u selven vernietigt, komende van den
Hemel op de aerde in den schoot van eene onbevleckte Maget; ende self, u gewaerdigt,
onsen Broeder te worden, daer gy den Soone Gods waert. Ja gy hebt de gedaente
van een slave aengenomen, aldus op de weerelt gesien, ende met de menschen
omgegaen; en gy hebt onse Saligheyt uytgewerkt midden op de aerde. Ten laesten
als gy het werk van onse verlossinge volbragt had; soo syt go ook wederom gekeert
tot dien, den welken u gesonden had; op dat gy ons ook soud laten komen in den
Hemel, als erfgenamen van Godt, en als uwe mede erfgenamen.
Geeft dan, ô JESU, dat wy door uwe moeder eenen toegang hebben by u, die door
haer tot ons gekomen syt! dat haere Deugdelykheyt by u verschoone de vlecke van
onse bedorventheyt: en dat haere ootmoedigheyt, de welke u soo aengenaem is, voor
ons verkryge vergiffenisse van onse ydelheyt en hovaerdigheyt. Geeft, dat hare
overvloedigheyt bedeckt de menigte onser sonden: en dat hare soo glorieuse
Vrugtbaerheyt, ons toe-brenge eene vrugtbaerheyt in
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verdiensten. Boven al ook vragen wy, door haer, dat.
Geheyligt worde uwen Naem.
WAnt gy syt groot, ô Heere, en loffelyk boven maten: ende geen Lof is behaeglyk
voor u, uyt een sondige mond. Dat dan de H. Maget, uwe Moeder, seg ik, voldoet
het gene dat onbreekt aen onse geringheyt ende onwaerdigheyt. Want, daer dat
besonderlyk een waeragtige Lof is, dat men gepresen word van Liede die self
prysselyk syn: wie van de menschen, ja self van de Engelen, sal bequaem wesen om
uwen Naem soo te Heyligen, als uwen Allerheyligste Moeder.
Siet ook: Haere Ziele maekt den Heere groot; om dat gy haer, en door haer aen
ons, groote dingen gedaen hebt, die magtig syt, en uwen Naem Heylig is; soo dat
alle geslagten tegenwoordig, Haer Heylig noemen. Dat desen lof en glorie van uwen
Moeder overvloede tot op den Soone. Ende dat, terwylen de gehele Kerk verkondigt
de Naem en de groothede van soo Verheven Moeder; ook tot Uwen Naem, ô JESU,
die Eere kome; op dat de Rivieren wederom keeren tot de plaetse, waer uyt sy syn
voortgekomen; en soo weder, overvloediger moge worden.
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Ons toe kome u Ryk.
O JESU Soone van David, die uyt de H. Maget MARIA, de Koninginne der Hemelen,
geboren syt Koning der Joden; op dat gy ons, die uyt dat Ryk verbannen waren, soud
wederom herstellen; en dat gy de Koning soud wesen over ons, om te regneren in
het Huys van Jacob, wiens Ryk geen eynde sal hebben. Want, als het aen uwe
Goddelyke genade belieft heeft, uw Volk te besoeken, dat soo verre van u was
afgeweken, soo is dese H. Maget alleen waerdig gevonden geweest: wiens
Maegdelyken schoot, Gy, den Koning der Koningen van uwe Koninglyke Zetel
nederdalende, voor u verkiesen wilde tot uwen Throon ende eerste Woon-plaetse
onder de kinderen der menschen. Dat ons dan het Ryk toekome; om welke ons tot
mede-erfgenaemen te maken, gy gedaelt syt in den schoot van eene Maget; en selven
vernietigt hebt, aen-nemende de gedaente van eenen Dienst-knegt: en waer in gy soo
groote versmaetheden, ongelyk, geesselen, en eyndelyk de dood des Kruyce hebt
willen onderstaen; en also, komen in uwe glorie. Verwoest het ryk van de sonde, en
van den Duyvel, ô Koning der glorie: en regneert nu in ons door uwe gratie; op dat
wy daer naer, met u regneren, in de glorie!
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Uwen wille geschiede.
GEeft, ô Heere, dat wy uwen wille vaerdiglyk en vlytig mogen gehoorsamen, naer
het voorbeeld van uwe H. Moeder: die, schoon eerst op het gesigt van den Engel, en
syne aenspraeke, wel ontroerd wierd; egter aenstonts seer gewillig sig ondergaf aen
uwen wille seggende: Siet hier de Dienst-maegd des Heere: my geschiede naer uw
woord. Ja laet ik ook, uwe gegeven voorbeeld niet vergeten: die, niet tegenstaende
dat gy Godt waert, even-wel gehoorsaem geweest hebt aen uwe Moeder, en aen uwen
Voedster Vader, en aen hun onderworpen was. En sal myne Ziele dan aen Godt ook
niet onderdanig syn, ja self ook aen eenen mensch om Godt: terwylen de Moeder
Gods, en God selve niet soo seer behertigt hebben, als gehoorsaem te syn.
Geeft ons heden ons dagelyks brood.
VAn uwe handen, ô Heere, verwagten wy de nootdruft soo van ons Lighaem, als
van onse Ziele. Want gy weet, ô Vader, wat dat ons van node is. Dog ook uwe Moeder,
de welke voor ons soo besorgt is, bid voor haere kinderen. Want gelyk sy voortyts
op de Bruyloft van Cana, den noot van den Bruydegom en van de Bruyd, niet
versweeg; soo draegt sy nu ook, nog sorge voor ons; en geeft u den noot van ons,
ellendige te kennen. Verhoort
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ô goedertieren JESU, uwe Moeder die voor ons spreekt. Soud gy, die, medogentheyt
hebbende met de scharen, soo vele duysende dikwils gespyst hebt; ons het brood
weygeren, die u dit door uwe Moeder vragen?
Dog, ô Heere, HET BROOD, het welk ik voor al vrage, is DAT BROOD, welk sy self
gedragen en bereyt heeft haeren schoot. Gedenkt Heere, dat gy Vleesch syt van haer
Vleesch, geboren tot Bethlehem, dat is geseyt, in het Huys des Broods. En dat gy,
door haer in een Kribbe geleyt syt geworden, als of gy een Spyse voor het gedierte
was geweest. Ach: of ik als sulk een Gedierte voor u mogte wesen! Wie sal my geven;
dat ik dikwils en behoorelyk mag eten van die vrugt van haer Lighaem, dat Brood
der Engelen seg ik, dat Brood van het eeuwig leven, het welk die gesegende aerde,
van genen mensch Gesaeyt nog bearbeyt; heeft doen uytspruyten door den enkelen
dauw des Hemels. Voed my dog volgens, den nootdruft van myn Lighaem, maer
voornamentlyk, van myne Ziele; gy, die spyse geeft aen alle vleesch, en self aen de
jongen van de Raven, die u aenroepen. Gy doet uw hand open, en gy voed alle dier,
met segen.
Vergeeft ons onse schulden.
WY belyden, dat wy u seer veel schuldig zyn: ja meer als tien duysent Talenten. Wy
en konnen dese niet betalen, ô goeden JESU. Dog by u, is barmhertigheyt, en wy heb-
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ben uwe Moeder, voor onse Advocatersse, by u. Want niemant en is daer toe soo
bequaem, als dese allerliefste Moeder; die Middelaresse, langs welke wy, ô Godt,
uwe barmhertigheyt eerst ontfangen hebben. Het is dese, in welke eerst van al het
onwaerdeerlyk werk van barmhertigheyt gemaekt is, dat gy, ô Godt, voor alle eeuwen
voorgeschikt hebt tot onse verlossinge. Het is dese, in wiens Lighaem eerst de
Saligheyt des weerelts begost is. Daer is ter nedergevelt den muer van vyantschap
tusschen den Hemel en de aerde, den welken de ongehoorsaemheyt van onse eerste
ouders opgetimmert had. In haer syn de aertsche dingen als in verbond gekomen met
die van den Hemel: de regtvaerdigheyt en de barmhertigheyt hebben daer elkanderen
ontmoet en den kus gegeven: te weten, als de Godtheyt en de Menscheyt samen
gekomen syn in eenen en den selven persoon. Maekt gy dan, ô Heere, die door middel
van uwe Moeder gewaerdigt hebt deelagtig te worden van onse krankheyt en ellenden;
ons door de voorsprake van de selve Moeder deelagtig van uwe goedertierentheyt
en barmhertigheyt. Hoort uwe allerliefste Moeder aen, ô JESU: want het en soude
niet betamen, dat gy aen uwe Moeder soud weygeren, en haer in beschaemtheyt iets
laten. Verhoort, en behoud ons ô JESUS; voor wie, de Moeder en Maget, bidt.
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En leyt ons niet in bekoringen.
WAnt wy vreesen, dat gelyk het serpent Eva verleyt heeft door syne schalkheyt; also
ook onse sinnen mogten bedorven worden. Dog dit vertroost ons, dat de Goddelyke
wysheyt voortyts, dat is soo de wonde gegeven was; sorgende voor onse Saligheyt:
eene vyantschap gestelt heeft tusschen het serpent en het zaet van eene vrouwe; en
dat dese door haer zaet, of door de vrugt haers Lighaems, het hooft van het serpent
verplettert heeft. Want gy hebt van eene onbevlekte Maget, in welke den vyant niet
en kost vinden van het syne; willen geboren worden, op dat gy de sonde, de welke
door de schalkheyt van het serpent in de weerelt gekomen was, soud uyt wasschen.
Wy bidden u dan door dese, ô JESU: verplettert den vyant onder onse voeten; breekt
al de kragt van de bekoringen, en listigheden; op dat onse vyanden ons nimmermeer
en overmeesteren. Verligt onse oogen op dat wy noyt in den slaep der sonde vallen;
op dat onsen vyant niet segge; Ik heb hem overwonnen.
Maer verlost ons van den quaden.
VErlost ons van wat quaet het sy, 't welk ons schade van Saligheyt of perykel van
de Ziele kan toebrengen. Want wy en durven nauwelykx vragen, nog verwagten om
te leven vry van alle quaet en ongemak van het Lighaem,
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mits dit self aen uw aller-liefste en aller-onnoselste Moeder niet gejont en is geweest.
Dat bitter swaert van droefheyt moest haer herte doorsteken; sy moest deelagtig
wesen van uw Kruys. En wie van ons soude daer van willen vry wesen? Maekt dan,
dat al het quaet, dat gy ons gelieft te laten over komen onse Ziele niet en hindere:
maer bestiert ons, en al het onse soo, dat alles ons mede werke tot goet. Gelyk gy
dan, soo gy nu waert om te sterven, sorge had voor uwe Moeder, dese bevelende aen
uwen Discipel; ondersteunt en bevryt ook soo, die aen uwe Moeder, en door haer
aen u, bevolen syn; en beschermt ons onder de schaduwe van uwe vleugelen; en dat
den geessel niet en genake, aen onse wooninge!

Maniere om den Ave Maria te lesen met Godvrugtige Overwegingen.
Weest gegroet MARIA.
WEest gegroet, en syt verheugt, ô Aller-heyligste, Aller-suyverste ende
Aller-waerdigste Maget MARIA! ô uytmuntende Zee-Sterre, die boven alle gesternten
des Hemels uytblinkt tusschen de Duysternissen deses weerelts. Die van den
Aerts-Engel Gabriel, uyt den Hemel tot u gesonden, soo heerlyk begroet wierd;
alsmede, van uwe Nigte Elizabeth, door ingevingen van den H. Geest; ende nog
tegenwoordig ook van alle Gelovige, door hunne yver van eerbiedigheyt en liefde
tot u! Ik
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loove en groete u dan, ô Aller-H. Maget en Moeder Gods! Godt den Vader, love ik
in u die syn Eenigen Soone, ook den uwen, heeft late worden, ende te samen onsen
Broeder. Godt den Soone, love ik in u; die u voor syne Moeder heeft believe te
verkiesen, en sig selven door u, tot onsen Saligmaker stellen. Ik love ook Godt den
H. Geest, in u: die dat groote werk, in uwen Schoot, met syne wonderlyke kragt heeft
uytgevoert.
Vol van gratie.
DE gramschap en de vervloekinge syn gevallen op alle de kinderen van Adam: maer
gy hebt gratie by Godt gevonden, ô Heylige Maget, of om beter te seggen: Gy syt
vol van gratie en ydel van alle sonde. Gy syt vol van alle soorten van deugden, en
van alle gaven van gratie. Ten is ook niet te verwonderen, dat gy vol van gratie syt,
mits de volheyt van de Godheyt, in u Lighamelyk gewoont heeft; ende de Fonteyne
onser Saligheyt, geheel in u alleen, gedaelt is; en soo door u, als door eene buyse sig
heeft willen storten over geheel het menschelyk geslagte. De gratie is met eene
mindere mate gegeven aen de andere Heyligen; maer de volheyt self is in u gestort.
Gy syt geworden de Moeder Gods, de Koninginne des Hemels, de Koninginne der
Engelen, eene Middelaresse en Advocatersse der menschen. Gy syt dan vol van
gratie, op dat ook dese van u, soude vloeyen over ons. Och of
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die wateren overliepen, en dat dien geur van gratie in onse Ziele daelde; op dat wy
deel mogen hebben in een soo groote volheyt! Laet dan, ô Aller-H. Maget, iets van
die gratie, daer gy soo vol van syt, vloeyen over ons: op dat door dese overstromende
ader van uwe goedhertigheyt, de misdadige mogen vergiffenis verkrygen, de sieke
genesinge, de klynmoedige sterkte, de bedrukte vertroosting, die in perykel syn
bystant en verlossinge. Och of ik ten minsten een druppel had van die volheyt, om
daer mede te bevochtigen de dorrigheyt van myn herte!
Den Heere is met u.
O Geluckig, ô ryk erfdeel, daer men den Heere voor syn Godt heeft! Wat goet kand'er
ontbreken, daer den Heere is, den Oorspronk van alle goet? mits het al, Godt
toe-behoort; en kan, die hem besit, niets ontbreken. Waerlyk, den Heere is met u;
die ook is met alle regtvaerdige: maer hy is met u, op eene maniere, de welke
verhevender is, en van eene besondere voorsienigheyt. Hy is met u in uwe herte: hy
is met u, in uw binnenste. De kragt des Allerhoogsten, Godt den Vader, heeft u
overlommert. Den H. Geest is in u gedaelt. Het Woort, Vleesch geworden, is uyt u
voort-gekomen. Den Heere is met u, en in u, gelyk eenen Koning in synen Throon.
Maekt ô Koninginne des Hemels, dat den Heere, die in u geweest heeft door eene
vereeniginge van eens soo innige liefde, en door syne Lig-

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

638
haemelyke tegenwoordigheyt; ook met my sy, door syne gratie. Buyten twyfel, die
Godt besit, alle goet sal hebben: en als den Heere met my is, sal ik geen quaet vresen.
Gebenedyt syt gy boven alle Vrouwen.
VOorseker dat gy gebenedyt syt boven alle de Vrouwen; mits gy, van soo vele
duysende, de eenigste syt, die aengenaem geweest is aen den oppersten Koning. Met
reden syt gy gebenedyt boven alle de Vrouwen; die ook vry geweest syt van de
gemeyne vloekinge, en gestaetheyt over alle Vrouwen; soo dat gy nog onvrugtbaer
geweest syt, nog uw Maegdom verloren, nog met smerte gebaert hebt, boven alle de
andere Dogters van EVA.
Gebenedyt; waer na met soo vele sugten is verlangt, soo vele eeuwen ingewagt,
ende die met soo vele voorbeduytselen is voorspelt. Waerlyk gy syt de
Aller-gelukkigste Maget, gy syt samen en vrugtbaer geweest, en reyn, en sonder
eenige smerte. Gy hebt de vervloekinge, die over EVA uyt-gesproken is, verandert
in eenen segen.
De aerde voor desen is vervloekt, in den arbeyt van den sondigen mensch: en als
men dese oeffent, brengt sy nog distelen en doorens voort, voor die de vervloekinge
van Adam erven. Maer Nu, is de aerde gesegent in het werk van den Saligmaker;
mits sy voor de gansche weerelt voortbrengt vergiffenis der sonden, en de vrugt des
levens; en de oorspronkelyke
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vervloekinge, die uyt-gesproken is, tegen alle de Kinderen van Adam, komt af te
weeren.
Gy syt dan waeragtelyk gebenedyt, als de Moeder van eenen Soone, in welken
alle de Geslagten des weerelts sullen gesegent worden. Daerom is 't dat alle Geslagten,
u Salig noemen; want den Almagtigen in u, groote dingen uytgewerkt heeft. Gy
ontfangt eenen Soone, maer sonder eenig gevoelen van begeerlykheyt: gy syt swanger,
maer sonder eenig ongemak: gy baert eenen Soone, maer sonder eenige smerte. Gy
wort van een waeragtige moeder van Dien; van welken Godt den Vader, den
waeragtigen Vader is. Gy baert eenen Godt, en gy ontfangt van eenen Godt. Gy syt
eene vrugtbarige Maget, en eene suyvere moeder. En heeft men dan geen reden, u
te begroeten, Gebenedyt syt gy boven alle Vrouwen!
En gebenedyt is de Vrugt uws Lighaems JESUS.
GEbenedyt, seg ik, want hy den oorsprong is van alle gratie, de Fonteyne van allen
segen; en dien, in welken alle Geslagten des weerelts gesegent syn. Wy gebenedyden
en loven Hem in u, ô gebenedyde Maget: wien uwe Ziele ook boven al is lovende
en grootmakende, want hy u bewesen heeft, de wondere en groote dingen, over welke
wy met een diepe eerbiedigheyt verstelt staen: te weten, den Gebenedyden Godt in
alle eeuwen, die magtig is boven alles.
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EVA heeft de vrugt des doods ge-geten; en sy heeft ons gedoot. En gy, ô Aller-H.
Maget, hebt de Vrugt des Levens te weerelt gebragt; door welke wy herleven.
Geluckig is den schoot, die ons sulk een Vrugt gedragen, en voortgebragt heeft.
Gy verheugt u nu, ô Aller-H. Moeder, en syt, als in een geduerig Gast-mael met
de Gebenedyde Vrugt uws Lighaems, en dat in eene veel heerlyker gedaente. Ey,
Lieve Moeder, versadigt u vry in de glorie van uwen Soone: maer laet dog eenige
bryselingen af-vallen voor uwe kleyne Kinderkens. Gy sit nu aen de Tafel, als de
Koninginne des Hemels: wy syn hier nog op aerde. Ja, gelyk de oogen der
Dienst-maegden geslagen syn op de handen van hare Meestersse; soo wagten onse
hongerige Zielen, ook van u, naer het voedsel des Levens. Door u, hebben wy hier
genoten, de Vrugt des Levens aen de Tafel vol Misterien: Laet wy ook deel hebben
van die selve Vrugt des Levens, te weten, de Gebenedyde Vrugt uws Lighaems,
JESUS, aen de Tafel der eeuwige vreugde. Amen.

Gebedt.
Om de Aller-H. Maget te verkiesen tot syne Patronesse.
H. MARIA, Moeder Gods, ende altyd Maget, al is het dat ik my onwaerdig kenne
om u te dienen; betrouwende nogtans op
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de tederheyt van uw Moederlyk hert, soo verkiese ik op heden in de tegenwoordigheyt
van mynen H. Engel-Bewaerder, ende van het gansche Hemelsch Hof, U voor myne
Moeder, ende tot myne besondere Meestersse, Patronesse ende Advocatersse. Ik
make ook een vast voornemen, om voortaen U ende uwen Soone getrouwelyk te
wille dienen, ende gestadiglyk aen te hangen.
Ik smeke u, ô Aller-H. Moeder, door die Liefde, waer mede uwen Soone nu
stervende aen het Kruys, sig selven bevolen heeft aen syn Hemelschen Vader, ende
U ende synen beminden Discipel, aen elkanderen. Dat gy dog, my ook aenneme
onder uwe voorsorge ende bescherminge; ende dat gy my bystaet tusschen alle
gevaren en benauwtheden van dit Leven, en besonderlyk in de ure van myn dood.
Amen.

Een ander Gebedt om sig op te dragen aen de H. Maget.
HEylige Maget, onse Koninginne ik werpe my in uwe armen; ik vrage uwen bystant:
doe my het ingewant van uwe barmhertigheyt open. Bewaert nu, en altyt, en
voornamentlyk in de ure van myne dood, myne Ziele en myn Lighaem. Ik late u over
al myne hope, al mynen troost, al myn lyden, alle myne ellenden, myn leven, en het
eynde van myn leven; op dat door uwe Heylige voorsprake en verdiensten, alle myne
werken mogen geschikt en bestiert worden volgens den wille van uwen Soone, en
den uwen.
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Gebedt tot de Aller-H. Maget, om te verkrygen verscheyde Deugden.
MOeder Gods, minnelyke Moeder, Troost der bedrukte, Beschermster van die op u
betrouwen: ik bid u, door al de droefheyt en bitterheyt, de welke gy geleden hebt,
door de tranen, die gy uytgestort hebt, om my soo haest als ik in myne pynen, mynen
toevlugt tot u neme spoedelyk ter hulpe te komen, en my uwen bystant te betoonen
in al mynen Noot. Maekt voor my van JESUS CHRISTUS uwen Soone, te verkrygen
de volheyt van alle deugden. Stort in myn herte den troost, die ik van doen heb; en
maekt voor my te verkrygen alle raet en wysheyt, die my nootsakelyk is. Maekt, dat
uwen Soone syne segen over my uytstorte; dat hy my Heylig en Salig make; dat hy
my, de goederen der Ziele geve in overvloet, en die van het Lighaem naer den eysch
van den noot: dat hy my instorte de gratie van den H. Geest, op dat die my in alles
bestiere ende geleyde: dat hy myne Ziele en lighaem bewaere; mynen geest opheffe
naer den Hemel; myne seden verbetere; myne werken schicke; myne gedagten intugt
bewaere; myne voorgaende sonde vergeve; my van de tegenwoordige doet wagten,
en bevryde van de toekomende. Dat hy my doet een suyver en eerlyk leven leyden,
dat hy my instorte Geloove Hoope en Liefde; en my getrouwelyk doet onderhouden
de Geboden van Gods Wet. Dat hy genade-
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lyk, aenhoore het gebedt, dat ik nu tot hem stiere; en my ten laesten vergunne, het
eeuwig leven. Verhoort my, ô H. Maget, en bidt voor my, Allersoetste MARIA, Moeder
van barmhertigheyt, spreekt voor my by JESUS uwen Soone. Amen.

Een ander, van den H. Bernardus.
MAekt, ô Allersoetste Maget, dat wy eenen toegang mogen hebben tot uwen Soone:
en dat hy ons, door u ontfange, die ons, door u, gegeven is. Maekt, dat uwe
uytmuntende reynigheyt uytwassche de schult van onse bedorventheyt: en dat wy
door uwe ootmoedigheyt, de welke soo aengenaem is aen Godt, vergiffenis verkrygen
van onse ydelheyt en hovaerdigheyt.
Dat uwe overvloedige liefde bedecke de menigte onser sonden; en dat uwe glorieuse
vrugtbaerheyt ons toebrenge, een vrugtbaerheyt van verdiensten. Ey, onse Koninginne,
onse Middelaresse ende Advocatersse; beveelt ons aen uwen Soone, versoent ons
met uwe Soone; vertoont ons aen uwen Soone, Maekt, ô gebenedyde Maget, door
de gratie, die gy gevonden hebt; door de barmhertigheyt, die gy gebaert hebt: dat
JESUS CHRISTUS uwen Soone, onsen Heere, die boven al gebenedyt is; die door
middel van u, sig vernedert heeft om deelagtig te worden van onse krankheyt; door
uwe voorsprake ons deelagtig make van syne Saligheyt en glorie. Amen.
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Gebedt Tot de H. Maget, om een geluckig Eynde.
KOmt my, eer ik met een onvoorsienige dood bevangen worde, ter hulpe, ô H. Maget
MARIA en Moeder van JESUS CHRISTUS; op dat ik uyt dese weerelt niet en scheyde,
sonder my tot de dood bereyt te hebben. Bidt voor my H. Maget, vol van segeninge
en gratie. Ik vermane u, door dat bitter Lyden, en door de Dood van JESUS CHRISTUS
uwen Soone; dat gy voor my belieft te bidden: dat ik, eer ik uyt de weerelt scheyde,
my eerst mag versoenen met uwen Soone; door eene opregte versakinge van de
sonde, van den Duyvel, en van al syne werken; door een opregt vermorselt herte;
door eene regtsinnige belydenis en voldoeninge voor myne sonden; door eene suyvere
liefde tot Godt, ende mynen even-naesten.
Doet met my uwe barmhertigheyt, ô Salige Maget MARIA en Moeder Gods, in
dien schrikkelyken dag, als myn tonge haer niet meer en sal konnen roeren om u te
aenroepen; en dat myne oogen niet meer, en sullen sien, nog myne ooren niet meer
en sullen hooren. Syt alsdan gedagtig, ô MARIA, die gebeden, die ik nu doe; en komt
my in dien laesten noot ter hulpe: op dat ik alsdan bevryt mag syn van den Duyvel,
en gestelt mag worde onder de Gelovige dienaren en vrienden van uwen Soone.
Amen.
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Een ander Gebedt Om bystant in de ure onser Dood.
O Moeder van Barmhertigheyt, die uwen Soone voor uwe oogen aen het Kruys hebt
sien sterven; en die in eene uyterste droefheyt aenhoort hebt de laeste woorden, die
hy gesproken heeft; syt my door die uytterste bitterheyt, goedgunstig. Ik bid u door
dat swaert, het welk uwe Ziele doorstack: dat gy, door de kragt van uwe gebeden by
Godt, en door uwe verdiensten moogt verkrygen; dat de hardigheyt van myn versteent
hert mag versagt worden, en dat het mag veranderen in een hert van vleesch: op dat
ik volgens myn pligt mag mede deelagtig worde aen de smerten van uwen lydenden
Soone. Laet dat selve swaert, het welk soo bitterlyk uwe Ziele doorstoken heeft; myn
onboetvaerdig hert ook doorsteke tot in het binnenste.
Ik bid u, ô Moeder overgoten van droefheyt, door die laeste woorden, de welke
JESUS CHRISTUS tot u sprak, hangende aen het Kruys, als hy synen Discipel aen u
beval: dat gy, my ook gelieft aen te nemen, voor uwen Soone. Also wy geloven, dat
de woorden, de welke uwen Soone dan sprak, niet alleen slaen op den H. Joannes;
maer dat die ook opsigt hebben, op alle de Geloovige. Ten is dan van gelyken, ook
voor den H. Joannes alleen, niet geweest, dat uwen Soone geseyt heeft: Siet daer
uwe Moeder. Dese woorden raken ook ons allega-
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der, die door het Geloove uwen Soone toebehooren. Mits dat dan uwen Soone, als
hy stierf, ons aen u overgelaten heeft tot uwen Soone; en ons u gegeven heeft, voor
onse Moeder: soo vertrouwen wy ook, dat gy niet en sult doen tegen synen Uytersten
Wille, den welken dadelyk bevestigt wierden en gesegelt met syne Dood.
Keert u dan tot ons, ô getrouwe Advocatersse: keert uwe genadige oogen tot ons.
Maekt nu, dat JESUS CHRISTUS de Vrugt uws Lighaems ons goedgunstig sy; en toont
ons, Desen, soo haest wy sulle komen uyt dit ballingschap. Doen ons die gunste, ô
MARIA, ô Maget, ô Koninginne, die soo vol syt van medogentheyt, van liefde, en
van goetheyt tot de menschen!

III. Capittel.
Vordere oeffeninge en gebeden om wel te sterven.
Vermaninge van voorsorge aen die nog gesond syn.
HEt is niet sonder reden dat wy oordeelen, dat den Ackerman te vergeefs sal inwagten,
in den oegst vele en goede vrugten te vergaderen; ten sy hy al vorens is besorgt
geweest, dat syn Land met goed Zaed besaeyt, ende wel be-arbeyt is geworden. Also
is het mede, rakende dese oeffeninge van bereydinge tot een
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Salige Dood. Word den geest daer-in niet geoeffent, terwylen het Lighaem nog
gesond is; wat vrugten konnen daer-van gemaeyt, ende verwagt worden, als het
saysoen van Lyden en verduldigheyt sal gekomen syn? Kan iemand nog in volle
gesondheyt synde, syn geest alleen soo verre niet ten onderbrengen, dat die sig
enkelyk wil voegen naer de wille des Heere, in goedwillig te lyden ende te sterven;
sonder dat het Lighaem hier door eenig ongemak ontfangt: hoe sal men mogen
hoopen, dat, als de Ziele en het Lighaem te samen sulle overvallen worden, met
siekelykheden ende ongerustigheden; dat men gebreckelyk en mistroostig in sig
selven, ja ellendig en onsienelyk sal worden voor de oogen van een ander: sy beyde
dan daer in, met een gerust gemoed sullen toestemmen, ende met een opregt hert sig
ondergeven sullen aen de Schickinge des Heere over haer Lyden ende sterven.
Wanneer, seg ik, den Mensch ook van natuers-wege, alle moeyelyke pynelykheyt
en lastigheyt, van sig sal soeken af te keeren; ja, was het mogelyk, ook de Dood self,
ontvlugten soude?
Laet niemand dan denken oft sig inbeelden, dat dese oeffeninge ende maniere om
Salig te sterven, niet eerder ons te passe sulle komen, dan als wy siek syn en vresen
te sterven. Komt gy u in uwe gesontheyt, daer-in niet voor-af te bevlytigen, ende
proef-gewys te oeffenen: het is te vresen, dat gy in uwe siekten ende op uw uytersten,
daer weynig smaek in vinden sult. Daer-en-tegen hebt gy met yver u hier van bedient
ten tyde van uwe gesontheyt; weest ver-
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sekert, gy een grooten troost en gerustigheyt des geests sult smaken in alle de
schickinge des Heere over u.
Daerom verbeeld u vry somtyts in het doorloopen van dit VII. Deel, als of gy die
sieke en stervende Mensch waert; gelyk dog eens gebeuren sal. Doet nu, hoe gy het
dan gaern doen soud. Soo veel te ligter sal het u wesen, op uw doods-bedde dit te
herhaelen; hoe gy reets by uw leven, dat meer hebt bemind ende ge-oeffent.

Van het gedrag voor iemand die siek word: en hoe dat hy ook voor al, moet
denken op den staet van syne Ziele.
SYt gedagtig soo haest als gy in eene siekte valt, dat gy de selve aenvaert, als komende
van de Voorsienige Bestieringe Gods. Bedankt hem, dat hy u handelt en straft, als
een Vader synen Soone. Toont u bereyt nog tot meerder pynen, en werpt u geheel
en gansch in de handen van syne Voorsienigheyt. Bouwt uw betrouwen om gesont
te worden, niet op Medecyn-meesters: want de Schriftuer betoont ons: hoe schadelyk,
dit betrouwen geweest heeft voor den Koning Asa.
Voorts draegt besonderlyk sorg, om te hebben een Genees-meester voor uwe Ziele,
dat is, een goeden Biegt-Vader. Want soo voor de gesontheyt van het Lighaem, als
van de Ziele, moet men de bequaeme middelen gebruyken; dog dese, soo veel te
sorgvuldiger voor de Ziele,
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hoe het verlies der Ziele, niet te vergelyken is by het sterven van het Lighaem.
Die dan sorgen wil voor de gesontheyt syns Lighaems; laet hy ook voor al denken,
om syne Ziele. Want self de qualen van de Ziele, dat is, de sonden, vallen dikwils
op het Lighaem; en wy worden van Godt besogt met siekten in onse Lighamelyke
Litmaten, om dat wy in de herts togten, en in de gesteltenisse van onse Ziele, siek
syn. Wy behooren dese eerst te genesen, en dan sullen wy, soo veel te ligter meester
worden van de siekten van het Lighaem, ofte, het gene also profytig is, wy sullen
dese, met een meerdere vrugte lyden.
Den oppersten Medecyn-meester heeft ons dese Maniere van genesen, wille leeren.
Die, daer hy quam, om de sieken te genesen, doorgaens meer agt sloeg op haer ziele,
als op hun Lighaem. Laet ons ook het selve doen: en tragten gesont te syn van
Lighaem; dog eerst, naer de Ziele. Maer ô wonderlyke sake; daer wort gehandelt, en
van een eeuwig, en van een tydelyk leven: voor het tydelyk past men op; en men is
haestig genoeg; en voor het eeuwige, begint men maer op het laeste, en dat met
haesten. Indien gy wys syt, ô Christene Ziele; neemt, als gy met een siekte bevangen
wort, eerst uwen toevlugt tot Godt, en versoent u met hem: en hy sal dan maken, dat
de Lighamelyke genees-middelen u beter helpen, en genesen; ofte, dat de siekte, en
de dood selve, u helpe tot de saligheyt.
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Litanie
van Een Salige Dood; soo voor gesonde, sieken, als stervende: getrocken
uyt de H. Schriftuer.
HEere ontfermt u onser.
Ontfermt u onser.
Christe ontfermt u onser. ''
Heere ontfermt u onser. ''
Christe hoort ons. ''
Christe verhoort ons. ''
Godt Hemelschen Vader, ''
Godt Soone, Verlosser des weerelts, ''
Godt Heyligen Geest, ''
H. Drievuldigheyt eenen Godt, ''
Die den mensch geschapen hebt naer uw ''
eygen Beelt en gelykenis, ''
Die in het aensigt van den mensch geblasen ''
hebt eenen geest van leven, ''
Die in het midden van het Paradys geplant hebt den ''
boom des levens tegens de dood des Lighaems, ''
Die, als onse eerste Ouders ter dood verwesen ''
waeren, het zaet van eene Vrouwe ''
gestelt hebt, tegen het venyn des Serpents. ''
Die het menschelyk geslagt, dat om de ''
sonde aen vele ellenden, siekten, en aen ''
de dood onderworpen was, uwen troost ''
en genees-middelen niet ontrocken hebt, ''
Die, met op eenen nagt te dooden, alle ''
de Eerst-geboren der Egyptenaren; de ''
Israeliten behouden hebt, ''
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Die Moyses en Aaron om hunne ongeloovigheyt, Ontfermt u onser.
verwesen hebt te sterven buyten ''
het Lant van belofte, ''
Die door het aensien van een koper Serpent, ''
het Volk genesen hebt, dat van ''
vierige Serpenten gebeten was, ''
Die meer als vyftig duysent Bethsamiten ''
gedoot hebt, om dat sy uwe Arke met ''
al te groote nieuwsgierigheyt hadde aengesien. ''
Die door een Peste van drie dagen, seventig ''
duysent Israeliten hebt doen sterven, ''
om dat David syn Volk getelt hadde, ''
Die den uyt-roeyenden Engel wederhouden ''
hebt van vorder te dooden, uyt medelyden ''
over den druk van uw Volk. ''
Die Naâman Syrus, door Eliseus van syne ''
melaetsheyt genesen hebt, ''
Die door de Gebeden van den Propheet ''
Elias, een Kint van de dood verweckt hebt, ''
Die den Koning Ochozias, die de Af-goden ''
in syne siekte te rade ging, met de ''
dood gestraft hebt, ''
Die door den Propheet Eliseus, den Soone ''
van de Vrouwe die hem herbergde, van ''
de dood tot het leven gebragt hebt, ''
Die door het gebeente van Eliseus, eenen ''
dooden hebt levende gemaekt, ''
Die Asa, den welken meer op de Genees-meesters, ''
als op Godt betrouwde, daerom ''
vroeger hebt doen sterven, ''
Die Ezechias, daer hy in syne siekten met ''
tranen bad; van syne siekte van de dood ''
verlost hebt, ''
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Die Job, als hy van den Duyvel gequollen Ontfermt u onser.
wiert, met een uytmuntende verduldigheyt ''
versterkt hebt, ''
Die om de nakomelingen een voorbeeld van ''
verduldigheyt te geven, Tobias met de ''
besoekinge van blintheyt hebt wille beproeven, ''
Die de dood niet gemaekt hebt, nog u verheugt ''
in het verderf der menschen, ''
Die gesonden syt om te genesen de vermorselde ''
van herte, en om aen de gevangene ''
de slakinge te verkondigen en alle weenende ''
te vertroosten, ''
Die den ouden Simeon, dien regtvaerdigen ''
man, daer hy den Messias gesien had, ''
uyt dese weerelt met vrede hebt laten tot u, komen. ''
Die den Soone van het Koninxken te Capharnaum, ''
genesen hebt, ''
Die den Man, des welken agt en-dertig ''
jaren siek geweest was, met een woord ''
hebt gesont gemaekt, ''
Die de Schoon-moeder van Petrus, van ''
eene swaere Koortse verlost hebt, ''
Die den Lammen mensch, den welken op ''
syn Bedde door het dack neder-gelaten ''
wiert, hebt gesont gemaekt, ''
Die vele blinde en melaetsche genesen hebt, ''
Die den knegt vanden hondersten man, ''
sonder by hem tegenwoordig te wesen, ''
genesen hebt, ''
Die den overleden eenigen Soon van eene ''
Weduwe aen syne moeder levende hebt ''
wederom gegeven, ''
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Die Lazarus, naer dat hy vier dagen in Ontfermt u onser.
het graf gelegen had, van der dood verweckt hebt, ''
Die al, die qualyk te passe waren, maensugtige, ''
Jigtige, watersugtige, en gequollen ''
met andere siekten en pynen, genesen hebt, ''
Die in Uwen dood-stryt tot'er dood toe ''
droevig synde, Bloed gesweet hebt, ''
Die, daer gy uwen Hemelschen Vader ''
badt, om van U te wille weg-nemen ''
den Kelk van Lyden en sterven; uwen ''
Wille geboogen ende onderworpen hebt ''
aen die van uwen Hemelschen Vader, ''
Die aen den Moordenaer welke met u gekruyst ''
wierd, beloofd hebt een plaets in uw Ryk, ''
Die voor ons aen Godt den Vader gehoorsaem ''
geworden syt tot'er dood, en tot ''
de dood des Kruyce, ''
Die stervende, uwen Geest bevolen hebt in ''
de handen van uwen levenden Vader, ''
Die uw Hooft neder-buygende met een ''
groot geroep, uwen Geest gegeven hebt, ''
Die door de dood te niet gedaen hebt, dien, ''
den welken de heerschappye had over de dood, ''
Die onse swackheden op u genomen hebt, ''
en onse siekten gedragen, ''
Die de Peste en Siekten, om de sonden, ''
gewoon syt toe te senden, ''
Die somwylen ook de siekten over sent, niet ''
soo seer om de sonden, als om de glorie ''
Gods te betoonen, ''
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Die ook straft en geesselt, de gene gy bemint, Ontfermt u onser.
Die dikwils met siekten en met eene haestige ''
dood sulke straft, de welke on-eerbiedigheyt ''
bewysen aen uwe H. Mysterien. ''
Die door uwe Apostelen, de doode het leven, ''
en aen de sieke verscheyde weldaden ''
van genesinge, verleend hebt, ''
Heere des levens; en die ook de magt hebt over de dood, ''
Heere, onsen Beschermer in ons leven, ''
Vader der genade, en Godt van allen troost, ''
die ons vertroost en alle onse quellinge, ''
Getrouwen Godt, die ons niet en laet besogt ''
worden boven dat wy vermogen; ''
maer die ook met de besoekinge, een ''
voortgang geeft; op dat wy sulks mogen onderstaen. ''
Die slaet en samen ook geneest, ''
Die wil dat alle menschen salig worden, ''
en komen tot kennis van de waerheyt, ''
Die sult komen oordeelen de levende en de doode, ''
Syt ons genadig; Spaert ons Heere. Verlost ons Heere.
Van alle moeyelykheyt, en quellinge, ''
Van eene haestige, onvoorsienige, en quaden dood, ''
Door de pyne en smerte van uwe Besnydenis, ''
Door de pynen des doods, die u bevangen ''
hebben in het Hofken, als uw lyden aenquam, ''
Door den iever van uwe liefde, waer door ''
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gy onse smerten gedragen hebt, en onse Verlost ons Heere.
krankheden genesen, ''
Door de benautheyt uws herte aen het ''
Kruys, als gy riep, van den Vader verlaten ''
te wesen. ''
Door het swaert van droefheyt, met welk ''
het herte van uwe moeder doorsteken wiert, ''
Wy Sondaeren; Wy bidden u hoort ons. ''
Op dat wy, die hier geen blyvende Stadt ''
en hebben; soo veel te vieriger eene toekomende ''
soeken, Wy bidden u hoort ons. ''
Op dat wy, in alle onse siekten en quellinge, ''
met Job niets dwaeslyk tegen den Heere spreken, ''
Op dat wy desen aengenamen tyt, en de ''
dagen van Saligheyt, niet ledig over en brengen, ''
Op dat wy eene begeerte hebben om ontbonden ''
te syn, en met CHRISTUS te wesen, ''
Op dat, gelyk wy in Adam allegader sterven, ''
soo in CHRISTUS moge levendig gemaekt worden, ''
Op dat, het sy dat wy leven; wy voor ''
den Heere leven: het sy dat wy sterven; ''
wy voor den Heere sterven, ''
Op dat nog leven, nog dood, nog eenig ''
schepsel, ons van u scheyde, ''
Op dat ons leven, CHRISTUS sy, en het ''
sterven, ons een gewin, ''
Op dat ik, self wandelende in het midden ''
van de schaduwe des doods, geen quaet ''
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en vrese; want gy met my syt, Wy bidden u, hoort ons.
Op dat wy in den dood-stryt kloekelyk ''
mogen wederstaen den briesschenden Leeuw, ''
Op dat wy de dood sterven der regtvaerdige; ''
en dat onse uyterste, aen het hare gelyk sy, ''
Op dat gy ons verlost van dit Lichaem des doods, ''
Op dat gy myne Ziele leyt uyt desen kerker,
''
om uwen naem te belyden, ''
Op dat gy in het regt niet en gaet met ''
uwen Dienaer; want niemant, voor uw ''
aengesigt soude geregtvaerdigt worden, ''
Op dat gy met ons niet en doet volgens ''
onse sonden, nog ons het vergelt volgens ''
onse ongeregtigheden, ''
Op dat ik in het Huys des Heere mag ''
woonen, alle de dagen myns levens, ''
Op dat, ons aertsche Huys deser wooninge ''
gebroken synde; wy een gebouw niet ''
met handen gemaekt in den hemel moge vinden, ''
Lam Gods, die weg-neemt de sonden des weerelts, ''

Laet ons bidden.
O Godt, die door de verduldigheyt van uwen Soone, de hovaerdigheyt van den ouden
vyant verpletter hebt: geeft ons, bidden wy u, dat wy, het gene hy geleden heeft
waerdiglyk mogen gedenken; en also, al dat ons over-
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komt, met een standvastig gemoet mogen verdragen.
Ik bid u, ô Heere JESU CHRISTE, door de liefde, met welke gy de last van alle
menschen gedragen hebt; dat gy my, het last van myne droefheyt met eene
dankbaerheyt, uyt de hand van uwe Voorsienigheyt doet aen nemen. Maekt ook, dat
ik uyt eene liefde tot u verdrage alle pynen, de welke uwe Vaderlyke Hant my toe
sent, en die, soo lang als het u belieft. Vergund my maer de gratie, van my met een
gunstige hant te ondersteunen, op dat ik self in de minste dingen u niet en vergramme,
nog in het minste, niet af wyke van uwen Heyligen wille. Och of ik alleen bequaem
was te lyden alle de pynen van alle de menschen in 't gemeyn, en van elk in het
besonder; op dat ik also eenigsins uwe liefde soude komen te vergelden! Vereenigt
dan, ô Goedertierensten JESU, mynen wille soo met uwe behagen, op dat ik niet
anders en mag wenschen, als dat gy self wilt.

Gebed van Ver-oodmoediging en Verduldigheyt, in eenig Lyden of siekte,
om den wille en de schickinge des Heere.
IK sal mynen Heere aenspreken, al ben ik maer stof en assche, een schaduwe die
verdwynt, en eenen damp, die maer een luttel tyts gesien wort. Gedenkt de broosheyt
van myne substantie. Syt gedagtig, dat gy my gelyk slyk gemaekt hebt, en my
wederom tot stof sult veranderen. En komt dan met geene groo-
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te magt tegen my op; want wat magt heb ik om die te wederstaen, en wat is myn
eynde, om dit verduldiglyk te verdragen? Ik en ben soo sterk niet, als de steenen; en
myn vleesch en is van geen kooper. Waerom syn dan de schichten des Heeren op
my, welkers bitterheyt mynen geest als uyt suygt, en waerom is 't dat den schrik des
Heeren tegen my komt stryden?
Maer wat sal ik doen? Sal ik spreken tegen den Hemel, en wederstaen aen de
schickinge van eenen Godt, die de Heyligheyt self is? Ik sal liever seggen: den Heere
heeft my de kragten gegeven en de gesontheyt; den Heere heeft my dese, ook
afgenomen. Het is geschiet, gelyk het den Heere belieft heeft. Dat synen Naem sy
gebenedyt! Soo spreke ik, ô Heere, soo ben ik van gevoelen. Gy syt rechtvaerdig, ô
Heere, en uwe oordeelen syn regt; en sekerlyk, dat ik veel meer verdient heb. Waer
't dat ik Regter moest syn in myne eygen sake, ik en soude van de pyne, die ik lyde,
niet konnen late af te doen.
Ik belyde dan, dat het de Hand is van eenen Vader, die my genadelyk kastyt, en
niet van eenen Regter, die my scherpelyk straft. Dog dat bid ik u alleen, ô
Allergenadigsten Vader, dat gy wat gelieft te letten op myne krankheyt, en wat dat
ik kan verdragen. Voorseker ik kan niet uyt myn selven, maer doe het al door u, als
uwe gratie my versterkt.
Geeft my dan kragt, op dat ik kan lyden, en dragen: geeft my, seg ik u, de
Verduldigheyt. Dese heb ik geheel van noode. Geeft my dese, ô Heere: en siet, myn
herte is bereyt om van
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uw hand aen te nemen al dat u belieft my op te leggen; soo dat het ook mynen troost
sal wesen, dat gy my met pynen en quellingen besoekende, niet en spaert. Maekt, ô
Heere, dat ik in verduldigheyt myne Ziele besitte; en daerom dikwils sie op het aensigt
van CHRISTUS uwen Soone: op dat ik door hem, die soo veel, en soo harde dingen
in syn Lighaem geleden heeft, door de selve gedagte, tragte versterkt te worden. Hy
is u gehoorsaem geworden tot 'er dood, en tot de dood des kruys. Ik en heb nog niet
wederstaen tot den bloede. Nogtans gevoel ik, wat een gewelt, dat ik lyde, als de
scherpigheyt van de siekte en van de dood my overvallen.
Ik sal dan myne sterkte op u stellen; want gy syt myne sterkte, en mynen toevlugt.
Gy syt den beschermer van myn leven. Beproeft my, ô Heere, en ondersoekt my:
onsteekt myne nieren en myn hert, op dat ik eens, uw waerdig mag bevonden worde,
gelyk een gout dat in den oven beproeft is. Ik weet wel, dat het gene wy hier lyden,
de eeuwige glorie die in ons veropenbaert sal worden, niet waerdig is: maer ik weet
evenwel; dat gelyk CHRISTUS geleden heeft, en also heeft moeten komen in syne
glorie; soo ook een Christen in de verversinge niet en sal geleyt worden, ten sy dat
hy eerst gegaen heeft door het swaert, en het vier. Siet ik ben nu in het vier; maer
voor hoe lange? Dat laet ik op u, ô Heere: ondertusschen behoud my gelyk gy de
drie kinderen ongehindert behouden hebt in den oven van Babylonien. Trekt my ook,
als het u belieft, hier
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ongehindert uyt; op dat ik ook met alle uwe Schepselen in al eeuwigheyt u love: en
segge: Gebenedyt den Heere, alle werken des Heeren.

Christelyke Mediteringe, ende Versugtinge van een Godvrugtige Ziele, in
haere Lighamelyke siekte.
GY raekt my seer, ô EEUWIGE WYSHEYT: die u kragtelyk uyt strekt van het een eynde
tot het ander, en alles soetelyk schikt. Gy hebt my eenen sterken aenstoot gedaen
door dese siekte en quale des Lighaems, dog schikt dit soetelyk tot uwe glorie en
myne Saligheyt; die het al schikt met syn getal, syn gewigt, en syn mate.
ô VADER: van u komt alle goet en alle volmaekte gave. Maer is dese siekte en
quellinge ook een van uwe gaven? sal ik dese aen eenig geval of fortuyn toeschryven
sonder uwe Voorsienigheyt te kennen? verre sy dat van my: want ik weet, dat gy het
al bestiert: gy bewaert alle myne beenderen, ô Heere; daer en sal niet een van dese,
sonder u geplettert worden. Ja self alle de hairen van ons hooft syn voor u getelt.
Myn lot is in uwe handen: gy slaet, en gy geneest: dood, en leven, komen van u. 'T
sy dat wy leven, 't sy dat wy sterven; wy behooren u toe, ô Heere; dat uwen wille
geschiede. Is 't dat wy het goet van de handen des Heeren ontfangen; waerom en
souden wy het quaet niet onderstaen. Het welk nogtans geen quaet sal wesen; is 't
dat wy het, naer den sin
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van den Heere ontfangen. Want alle sulk quaet werkt ten goede, voor die Godt bemint.
ô HEERE ik ben uwen dienaer, en den Soone van uwe Dienares; doet met my dat
u goet dunkt. En wie ben ik om uwen wille te konnen wederstaen? Want wie heeft
u wederstaen, ende is in vrede gebleven? ik ben de pot-aerde, en gy den potbacker;
maekt en backt my, indien gy het soo goet vint, in den oven van quellinge; op dat
also ik worde een vat van eere.
ô MEDECYN-MEESTER, die met een woort alle de swakheden van de Ziele, en van
het lighaem komt te genesen, als gy weet, dat dit dienstig is aen de Ziele: geneest
my, ô Heere, en ik sal genesen worden in de Ziele: behoud my, en ik sal gesont van
Lighaem worden. Ik betrouwe op u; en niet op Genees-meesters, of eenigen
genees-middel. Even wel en verwerp ik dese niet, maer ten sy dat gy Heere, het
ingevallen huys van myn Lighaem herstelt; te vergeefs arbeyden sy al, die het willen
opbouwen.
Geeft gy de kragt aen de genees-middelen, indien ik'er eenige gebruyke; op dat
sy de gesontheyt in my uytwerken: en soo niet; geeft aen myne Ziele eene
Verduldigheyt; want dese is den sekersten en meest ver-eyschten middel voor alle
de siekten. Siet ik erkenne u nu in der daet voor Genees-meester. Het werk van de
genees-meesters is het Lighaem te suyveren van de schadelyke humeuren, als is 't
met eenen bitteren drank en met een hart genees-middel. Gy doet dit nu met my, ô
Hemelschen Medecyn-
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meester, door dese quellinge van myn Lighaem. Ik belyde, dat het wel eenen
onaengenamen en harden genees-middel is voor myn Lighaem; maer een overduldigen
en ongehoorsamen sieken, maekt dat den Genees-meester moet hart syn.
Want, waerom (soud ik het loochenen?) ik heb myn Lighaem dikwils te veel
toe-gegeven, en daer mede vele quade humeuren by een vergadert. Gy vint dan
mogelyk goet, het eene strydige, door het ander strydige, te genesen. Uwen wille
geschiede, ô mynen Godt! dat myn Lighaem sterve, als myne Ziele maer behouden
wort! De wellusten van het vleesch hebben ons doen in sonden vallen: och of ik door
de quellinge van het selve vergiffenis verdiende! brant hier, snyt hier; als gy my
maer, in der eeuwigheyt spaert!

Christelyke overweginge van Jesus groote droefheyt in het Hofken; met
onderwerpinge van onsen wille aen de wille des Heere, inde manier van ons
Lyden en sterven.
MYne Ziele is bedroeft tot'er dood toe. Van waer komt u die vrese en dese droefheyt,
ô Opper-Heer van Hemel en van aerde, JESUS CHRISTUS; die de sterkte syt en de
victorie van de martelaren, die door u de dood bespotten en over dese triumpheerden,
als sy sterven? Van waer komt u dat ootmoedig Gebedt, en dat ongehoort sweet van
Bloed? Hebt gy u
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niet vrywillig op-gedragen aen de dood? en hebt gy aen Godt dit Sacrificie niet
opgedragen als eene vrywillige Offerande?
Wie sal'er dan niet vresen, ô mynen Heere, als gy, die van alle uwe schepselen
gevreest en ontsien wort, selve vreest? Wie en sal niet verslagen syn, als gy, voor
wie alle knien moeten gebogen worden, aldus plat ter aerde valt? Wie en sal niet
verschrickt syn, soo hy de dood voor de oogen siet, daer gy, die over de selve dadelyk
gaet triumpheren, soo beangst syt?
Dog dat alle uwe schepselen u gebenedyden, ô Heere, om dat gy die tekenen van
krankheyt hebt willen aen-nemen, om u kranke Litmaten daer mede te vertroosten;
de welke andersints souden konnen vresen, dat de swackheyt van het Lighaem hun
mogt brengen tot wanhope, schoon dat geest al vaerdig, en bereyt was tot het lyden,
en tot de dood.
Zyt, ô Heere, die doodelyke droefheyt gedagtig, dien schrik, en die vreeselyke
benauwtheyt, de welke u als eenen stroom over-watert hebben, en tot in uwe Ziele
gedrongen syn, als uw lyden begost. Desen is soo groot geweest, dat gy daer van
plat ter aerde gevallen syt; en uwen Vader smeekte, dat hy dien Kelk van u soude
hebben laten voor by gaen.
Zyt dien droevige Dood-stryt gedagtig, den welken gy hebt moeten uytstaen op
dien laesten nagt, den welken self een bloedig sweet soo geweldig dede bersten uyt
geheel uw Lighaem. Zyt indagtig, seg ik, waerom dat gy dit al geleden hebt. Is 't niet
voor ons geweest? Is 't niet geweest voor onse Saligheyt? den tyt
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sal eens komen; dat ik ook aen dien stont sal geraken, en tegen de dood sal moeten
worstelen. ô Heere, hoe sal het dan met my gaen? Sonder u en sal ik niet konnen
bestaen: ja ik soude beswyken, en de kragt soude my ontbreken, ten sy dat gy met
my syt, en ten sy dat gy voor my stryt: gy, seg ik, die tot u nodigt, alle de gene die
vermoeyt en belast syn, om hun te verquicken.
Ik ben wel bereyt uwen Kelk te drinken, mits dat ik eenen sondaer ben, schoon
dat gy, die de minste vlecke niet gehad en hebt, den selven gedronken hebt. Ik en
durve u niet vragen, dat gy desen soud weg-nemen van my; maer versoet en matigt
dese soo, dat ik geenen schroom meer en heb van den selven te drinken. Want ik sal
het al konne dragen door uwe gratie, als gy my ondersteunt door uwe kragt. Maer
ook den anderen Kelk, te weten van uwe Glorie, hoe voortreffelyk is die? ô
Overvloedigheyt in het Huys des Heere, waer mede uwe uytverkoorne sulle versadigt
worden! ô stroomen van wellustigheyt, die gy aen uwe vrienden sult schenken! Wat
dog, soude sulk eene hoop ende verwagtinge, niet komen te versoeten, ende te
versagten? Gewisselyk, dat de quellinge van eenen oogenblik, in ons voortbrengt
een gewigt van de eeuwige glorie.
Dog dat in alles, ô Heere, niet mynen, maer uwen wille geschiede. Ik vrage geen
aengename en soete dood, maer soo eene, gelyk het u belieft, en die gy weet, de
voordeeligste sal wesen tot uwe glorie, ende tot myn Saligheyt. Ik late al dit aen uwe
goetheyt over. Indien
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uwe H. Voorsienigheyt my schickt tot eene pynelyken en droevigen dood-stryt: dat
uwen wille geschiede! Myn herte is bereyt, behoud en vermeerdert in my het Geloove
en de Hope van uwe Tegenwoordigheyt, van uwe Goetheyt, en Barmhertigheyt. En
verlaet my niet, ô mynen Saligmaker, gelyk uwen Vader, u ook niet verlaten heeft.
Sent my uwen H. Engel om my te vertroosten, ende te ondersteunen in dien pynelyken
stond, en om van my af te weeren al de kragt des vyants: op dat desen dood-stryt
eens ge-eyndigt synde, ik ten laesten triumpheren mag; en verdiene: van u te ontfangen
de Kroone des levens, die gy belooft hebt aen alle die u beminnen, en tot het laeste
sullen volherd hebben. Amen.

Verscheyde Christelyke verklaringe syns gemoeds, tot eene bereydinge om
wel te sterven.
I. IK verklare, dat ik dit Kruys, dese siekte, en de dood selve, indien het den Heere
gelieft, my dese nu te laten overkomen; uyt gansch myn herte wille ontfangen van
syne Goddelyke Voorsienigheyt. Ik stel my geheel in syne handen; ende ik onderwerpe
my aen synen wille. Ik beleyde, dat ik seer regtvaerdelyk verdiene voor myne sonden,
niet alleen dese tegenwoordige quellinge, maer daer-en-boven nog andere smerten,
en self de Helle. Ik wil dan dese besoekinge lyden ter eeren van het lyden, en van de
dood van mynen Saligmaker,
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en die vervoegen by de smerten ende tormenten, de welke hy voor my heeft willen
lyden. Ik bidde Godt ootmoedelyk, dat hy myn tegenwoordig lyden gelieft aen te
nemen als eene voldoeninge voor myne voorgaende sonden, de welke ik nu wel
wensche, uyt-gewasschen te hebben door eene vierige Penitentie.
II. Ik verklare voor Godt, dat, gelyk ik tot nu toe geleeft heb in den schoot vande
Catholyke en Apostolyke Kerke, en dat ik altyt vast gelooft heb het gene dat sy
gelooft, en voorstelt om te gelooven, besonderlyk in het bewerp van de twaelf
artikelen; ik ook in het selve Geloove wil sterven, lesende tot dien eynde myn
Geloove. En verstaende de dingen in die maniere, gelyk de H. Kerke dese verstaet.
III. Ik vrage seer ootmoedelyk van Godt vergiffenis van alle myne sonden, de
welke ik bedreven heb tegen syne Goddelyke Majesteyt, tegen myn even-naesten,
en tegen my selven, door gedagten, woorden, en werken, en door het agterlaten van
Gods Geboden, van werken van liefde, en van het gebruyk der H. Sacramenten; door
het luttel waernemen van myne sinnen, met een woort van alle myne misdaden groot
en kleyn, wetende of onwetende, als ook van die, ik mynen even-naesten heb doen
bedryven. Ik vrage over dese van u, ô Godt, vergiffenis door de verdiensten van het
Leven, van het Lyden, en van de Dood van JESUS CHRISTUS uwen Soone, en mynen
Saligmaker; en door de kragtige voorsprake van de glorieuse Maget MARIA syne
Moeder; door den bystant
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van alle de Engelen, van alle de Heylige, en besonderlyk van myne Patronen, N.N.
Dat Godt door syne barmhertigheyt, voldoet uyt dien onmetelyken schat, alle de
gebreken van myne voorgaende Biegten; en my nu ten laesten geve een opregt en
regtsinnig Berouw over alle myne misdaden.
IV. Ik verklare, dat ik uyt ganscher herte vergeve aen alle, die my oyt verstoort of
gehindert hebben, hoe en waer in dit soude mogen wesen. Ik bidde Godt, dat hy hun
gelieve te geven alle de gratien, die ik self voor my versoeke; en ik vrage hun voorder,
dat sy ook het my willen vergeven, is 't dat ik hun ergens in vergramt hebbe. Ik bidde
Godt, dat hy dese beweginge diep wil drucken in myn herte, op dat ik vryelyk mag
seggen: Vergeeft ons onse schulden, gelyk wy vergeven onse schuldenaren.
V. Ik vrage ook ootmoedelyk vergiffenis van die, die ik door myn quaet exempel,
't sy met woorden of werken, 't sy op wat maniere het soude mogen wesen, wetende
of onwetende; ontstigt of vergramt heb. Ik ben bereyt hun alle voldoeninge te geven.
Ik bidde Godt door syne barmhertigheyt, dat hy gelieft my het te doen gedenken,
indien ik iemant eenig ongelyk gedaen heb, of ergens in bedrogen; waer in, of hoe
dit soude mogen geschiet syn; en dat hy my voor myne dood, gelieve te geven een
volkomen wil, neven de middelen, om alle dit ongelyk te herstellen.
VI. Ik belyde, dat alle myne gedagten myne woorden, en myne werken niet
genoegsaem
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en syn, om Godt te vergelden voor syne goetheyt; en dat ik geen'er maniere en kan
voldoen de oneyndelyke genaden soo gemene als besondere, sienelyke als onsienelyke,
die gy, ô mynen Godt, my gedaen hebt. Ik werpe my voor uwe voeten, om u
ootmoedelyk te bedanken. Daer toe aenroep ik de H. Maget MARIA, de HH. Engelen,
en besonderlyk mynen H. Engel Bewaerder, alle de Heylige, en besonderlyk myne
Patronen: dat sy believen te voldoen hetgene dat ik te kort blyve door myne
ondankbaerheyt; over welke ik een seer groot leetwesen heb, en u vergiffenis vrage.
Ik wensch daer toe soo vele tongen te hebben, als'er schepselen op de aerde syn. Ik
seg dan met David:
Looft alle werken des Heeren, Den Heere: looft
hem en verheft synen lof in alle eeuwen.
Looft den Heere, gy die in de Hemelen syt:
looft hem in de hoogste plaetsen.
Looft gy myne Ziele den Heere; en al dat
binnen my is, synen Heyligen Naem.
Looft gy myne Ziele den Heere; nog en wilt
syne weldaden nimmermeer vergeten.
Ik sal den Heere ten alle tyde loven: synen
lof en sal nimmermeer uyt mynen mont syn.

Ik bedank al de gene die my oyt eenige weldaden, 't sy naer Ziele of naer Lighaem,
bewesen hebben; en besonderlyk die my onderregt hebben, die my vermaent hebben,
en die my uyt liefde Gods, eenige gelegentheyt gegeven hebben om eenigsins aen
JESUS CHRISTUS te behagen.
VII. Ik verklare, dat ik wil leven en ster-
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ven, gewapent met de verdiensten van het Lyden, van de Dood, en van het Bloed
van onsen Saligmaker; als ook met de voorsprake van de H. Maget, en van alle de
Heylige, die 'er syn, en syn sullen.
VIII. Ik bevele my van nu af, voor de ure van myne dood aen de H. Maget, aen
mynen H. Engel Bewaerder, en aen alle Heylige. Ik bidde, dat dese my willen bystaen,
terwylen ik nog leve; en my ter hulp komen, als ik sal in myn uyterste wesen. Ik bid
hun, dat sy voor my verkrygen een waeragtig Geloove, eene vaste Hope, een
brandende Liefde, eene stantvastige kloekmoedigheyt, eene diepe Ootmoedigheyt,
eene onverwinnelyke Verduldigheyt, en alle andere deugden, de welke ik van noode
heb, terwylen ik nog leve, en sonderling op den stont van myne dood.
IX. Ik verklare, dat, indien my in het laeste van myn leven eenige bekoringe
overkomen, ik de selve in geender manier en begeere te bewilligen. Ik versake van
desen stont af, alle de gedagten, de welke den vyant my dan soude konnen ingeven;
want ik wil tot den laesten ogenblik getrouw en gehegt blyven aen mynen schepper.
Ik versake op nieuw ten dien eynde, den Duyvel, alle syne werken, en alle syne
pomperyen.
X. Ik bevele eyndelyk myne Ziele aen mynen Godt en Schepper, den welken de
selve van niet geschapen heeft; aen JESUS CHRISTUS mynen Saligmaker, die de selve
door syn Bloed en door syne Dood verlost heeft; aen den H. Geest, die haer geheyligt
heeft. Ik bevele my-
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nen geest in uwe Handen. Zyt my genadig en goedgunstig, ô Heere; want ik eenen
sondaer ben. Ik verklare ook, dat, indien ik in den dood-stryt niet en kan spreken; ik
niet te min my door de gedagten met Godt wille vereenigt houden. Ik drage hem van
nu af op, mynen dood-stryt, myne quellingen, en alle myne pynen, om dese te
vereenigen met die van mynen Saligmaker tot vergiffenis myner sonden, en tot syne
eeuwige glorie.

Opdraginge van sig selven met Lof-segginge aen den Heere, voor het
ontfangen der H. Communie in onse siekte.
WAt sal ik u wederom geven, ô mynen Heere en mynen Godt, die my soo dikwils
gevoed hebt met uw H. Lichaem ende Bloed, en voor alle de weldaden, de welke gy
my gedaen hebt! den afgront van mynen niet, roept tot den afgront uwer
barmhertigheyt: opent my de vyf Wonden, op welke ik al myn betrouwen stel. Dese
synde oorsake, dat ik, hoe ellendig en arm ik dog ben; even-wel met een betrouwen
tot u kome, mits gy mildadig syt tot alle menschen, en gy myne goederen niet van
node hebt. Ik neme uyt goeder herte van uw hant den Kelk der Saligheyt, den welken
gy my opdraegt om te drinken, al is 't dat hy wat bitter is. Ik wil desen met u drinken,
om dat gy den selven eerst uyt eene liefde tot my, en uyt eenen iever tot myne
Saligheyt, gedronken hebt. Ik sal u dan opdragen een
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Sacrificie van dankbaerheyt, en den Naem des Heeren aenroepen.
Och of ik soo eng met u vereenigt waer, als gy syt met uwe H. Moeder, en alle de
H. Engelen! och of ik u kost loven met sulk eene liefde en vierigheyt, als alle die
Heylige, en dat ik de stemmen van alle Schepselen mogt gebruyken om u te
gebenedyden!
Ontfant myn herte, ô mynen Godt, tot een brant-offerande: ik drage u dit geheel
op. Ik geve u myne oogen om niet anders te sien, als u, en in u, alle de dingen. Ik
drage u myne ooren op, op dat sy vol mogen wesen van uwen lof, en geduerig
klinkende door uwe grootheyt. Ik drage u myne handen op, om dese opgeheven te
houden in het gebed, of, om dese uyt te steken tot de aelmoesse, of, om uwe geboden
te onderhouden Ik drage u myne voeten op om bestiert te worden in den weg van
vrede. Ten laesten ik versoeke, dat alle myne litmaten, en alle myne beenderen eene
stemme opheffen, om te seggen: Wie is'er aen u gelyk, ô Heere!
Looft myne Ziele den Heere, en al dat in my is, synen H. Naem: Looft myne Ziele
den Heere; nog en wilt geene syn'er weldaden vergeten. Ik versake voor altyt, al dat
de aerde aengaet; ik vinde het al, in u alleen. Ik versake myn eygen selven, mits ik
u geheel toebehoore; en dat ik niet meer leve, maer dat JESUS CHRISTUSin my leeft;
en dat ik u beminne uyt geheel myn herte, uyt geheel myne Ziele, uyt geheel mynen
geest, en uyt alle myne kragten.
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Stelt my nevens u, ô Heere; en dat my dan aenvalle al die wilt. En waer 't dat door
de listigheyt des Duyvels of door de moeyelykheyt van de siekte my eenige quade
gedagten invielen, of woorden uytvielen; ik versake dese van nu af.
Ik verklare voor u, ô Godt, voor de Aller-H. Maget, en voor mynen H. Engel
Bewaerder; dat ik geen ander betrouwen en heb, als op u alleen, en op uwe
verdiensten; dat ik u uyt gansch myn herte wil beminnen tot op het laeste van myn
leven; en wil sterven in het Geloove van uwe Kerke. Ik versake al dat de bekoringe
van mynen vyant, of de krankheyt van myn vleesch, of de kragt van de siekte, of de
verslagentheyt van het Lighaem, my sullen konnen ingeven tegen dit tegenwoordig
voornemen. Ik wensche, dat ik voor u mag sterven, ô mynen Saligmaker, gelyk gy
ook voor my gestorven syt!

Christelyke versugtinge tot den Heere, naer het selve.
GLorie sy aen u, ô mynen Saligmaker JESUS die myne arme Ziele hebt komen
besoeken met uwe soetigheyt. Nu sult gy uwen dienaer laten henen gaen in vrede.
Ik heb u nu vast, ô myne Liefde! en ik en sal u niet laten, gaen. Ik neme van nu af,
myn afscheyt van de weerelt, en van al dat in de weerelt is; en ik kome met vermaek
tot u, ô mynen Godt. Niet sal my oyt van u scheyden, want ik met
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u vereenigt ben. Ik sal in u leven, en ik sal in u sterven; en, indien het u gelieft, in u
voor eeuwig blyven. Ik begin van nu af, een verdriet te hebben in dit aersch leven.
Ik soek ontbonden en met CHRISTUS te syn; want myn leven is CHRISTUS; en de
dood, is my een gewin.
Al waer 't dat ik in het midden van de schaduwe des doods wandelde, ik en sal
geen quaed vresen, om dat gy met my syt, ô mynen Godt. Dat myne Ziele verlange
naer u, gelyk eenen hert naer de wateren der fonteyne. Sy lyt grooten dorst, en sy
snakt naer de waeragtige Fonteyne der levenden wateren: wanneer sal ik eens komen,
en verschynen voor mynen Godt.
Geeft my uwen segen, ô Aller-liefste JESU, en laet my in vrede henen gaen. Och
of ik met eenen onverbrekelyken bant met u vereenigt waer! och of ik gansch in u
verslonden waer! och of myne Ziele, die gy soo bemint hebt, u nu altyd geniete, ô
mynen Godt! Wat is'er nu nog voor my op de weerelt, en wat begeere ik van u in
den Hemel, als u alleen? Ik bevele mynen geest in uwe handen, ô mynen Saligmaker;
op dat ik voor altyt gelukkig sy en met vrede in u slape en ruste!

Maniere van bevelinge onses geest, schoon nog gesond synde, in de handen
des Heere.
IK bevele mynen geest in uwe hande, ô mynen Godt; ik bevele u desen, terwyl ik
nog
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gesont ben; op dat gy desen gedagtig syt, als ik de kragt niet en sal hebben, om u den
selven te bevelen, schoon nog niet geslaekt van syne banden. Ik ben seer benaeut
voor dien tyt, op welken ik nog sal leven; en nogtans niet en sal weten, dat ik leve.
Men bevind dit in vele stervenden: sy leven, en roeren sig; en hebben geen kennis
dat sy leven.
Zyt gedagtig, ô Heere JESU, dat gy op dien laesten stont klaegde, dat gy van uwen
Vader verlaten waert; ende eenen grooten schreeuw opheffende, uwen geest gegeven
hebt. Ik schreeuwe van nu af tot u, ô mynen Heere: op dat gy gelieft mynen geest
ontfange, als die uyt dit Lighaem sal scheyden, op wat tyt, op wat plaets, of door wat
siekte, dit wesen mag.
Zyt gedatig, ô Heere JESU, dat gy met uytgestrekte armen aen het kruys, gehangen
hebt: dat uwe Zyde geopent is, en dat gy uw Hooft hebt nedergebogen. Siet, myne
Ziele neemt haren toevlugt tot u, verlaten wordende van alle schepselen. Sy werpt
haer in uwe armen; sy verbergt haer in uwe Zyde, die geopent is; aenvaert haer, bid
ik u, nog verstootse van daer niet, soo lang de gramschap Gods sal over syn. Dat sy
daer gerust sy; dat sy daer bevryt mag wesen van alle rasernye der helsche geesten.
Ik stel dan, ô mynen Godt, mynen geest in uwe handen, of (om beter te seggen)
ik brenge dese daer wederom; mits gy desen self geschapen hebt, en verlost. En
veragt het werk uwer handen niet, ô mynen Godt!
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Vermaninge voor die tegenwoordig syn, als iemand op syn sterven leyd.
DIe eene opregte liefde in het hert hebben, en konnen noyt beter gelegentheyt vinden,
om de selve te oeffenen, dan als sy sig bevinden by de gene die tot'er dood toe siek
syn: te weten op die tyd, wanneer gestreden moet worden om den goeden uytslag
der sake, waer op een Eeuwigheyt sal volgen.
Het is dan seer dienstig, dat men van de sieke doet weg-gaen alle die menschen, de
welke de sieke niet aen en spreken, als gelyk uyt enkele nieuwsgierigheyt, en niet
schynen voor te hebben, als hun nieuwsgierigheyt te voldoen. In tegendeel moet-men
by de sieke Godtvrugtige Persoonen roepen, de welke met Gebeden, en vermaningen,
den sieken konnen geleyden tot een gelukkig eynde. Dese en konnen niet beter doen,
als de sieke verwecken tot eene vermorselinge des herten, om hun te doen sterven
in den Geest van JESUS CHRISTUS, tot voldoeninge van hunne misdaden. Boven dien
moeten sy de sieke aenmanen om hun ten onder te geven aen den wille Gods, en dit
met een levendig Geloove, eene vaste Hope, en eene regtsinnige Liefde.
Men moet toe-sien, dat men den siekten niet en overlast, voornamenlyk in die
straffe siekten, in de welke het Hooft, en de sinnen enigsints ontstelt syn. Men moet
alsdan luttel woorden gebruyken, stillekens spreken, en met tus-
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schen tyt, op dat den sieken naer syn vermogen tyt heeft om daer wat op te letten,
en op dat hy sig selven te beter van dese kan bedienen. Men siet, dat de Olie self met
te grooten schielykheyt in een brandende Lamp gegoten, de selve dikwils eerder
komt uyt te blusschen, dan voedsel te geven; gelyk ook een schielyke slag-regen
doorgaens meer schade aen de vrugte doet, dan voordeel: daer en tegen die regen de
welke sagter nedervalt, doordringt het aerdryk, bevogtigt het selve, en macht het
vrugtbaer. Men siet ook somtyts een diergelyk misbruyk omtrent de sieke: als men
dese, met te veel voor te lesen, of met te veel toe te spreken, het hoofd meer
vermoeyen ende ontstellen soude, dat wel opwecken tot Godvrugtigheyt.
Behalven de verscheyde oeffeninge die in desen Lust-hof te vinden syn, ende
Godvrugtelyk by de sieken konne gebruykt worden; behoort men een besondere
sorge te hebben, om de sieken te versterken in hun Geloof, Hope, en Liefde tot Godt,
met een opregt Leetwesen, over hare sonden.
Wy sullen eenige korte Versugtinge, getrokken uyt de H. Schriftuer, dies aengaende
voorstellen, de welke na den eysch ende gelegentheyt der sake, men de sieke self
kan doen seggen, of die langsaem, ende met tusschen-posinge haer te voren lesen.
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Versugtinge tot vernieuwinge van GELOOVE.
IK Geloove in Godt den VADER, die my
geschapen heeft naer syn eygen beelt en gelykenis;
en in JESUS CHRISTUS, mynen Saligmaker,
die my verlost heeft met syn Bloed;
en in den H. GEEST, die my geheyligt heeft
in het Doopsel.
Ik geloove, ô Heere: helpt myne geloovigheyt
Ik Geloove, dat mynen Verlosser leeft: en dat
ik indien uytersten dag sal verrysen, en levendig
sal opstaen, uyt de aerde; en dat ik
in dit Lighaem God mynen Saligmaker, sal
aenschouwen.
Ik Geloove dat geen ding by Godt onmogelyk is.
Ik Geloove, al dat den Soone Gods geseyt heeft.
Daer en is nier waeragtiger, als syn woord,
de waerheyt self.
Ik Geloove, ô JESU mynen Saligmaker, dat gy
syt den CHRISTUS of Gesalfden; den Soone
van den levenden Godt: die in dese weerelt
gekomen syt, niet om dese te verderven,
maer om se Salig te maken.
Ik Geloove al dat de Heylige, Catholyke, en
Apostolyke Kerk altyt Gelooft heeft, en
nog Gelooft sedert den tyt van JESUS CHRISTUS,
en van de Apostelen, en het gene dat
sy ons altyt heeft voor-gestelt te Gelooven.
Ik Geloove, dat JESUS CHRISTUS den gront
Steen van dese Kerke is:
Ik Geloove, al dat in de twaelf Artikelen van
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ons Geloove begrepen is, welk Geloove ik
in het Doopsel ontfangen hebbe, en daer in
geleeft, en in welke ik door de genade Gods
wil voorder leven en sterven. Dat de gratie
van JESUS CHRISTUS my versterke tegen alle bekoringen.

Versugtinge van HOOPE, en BETROUWEN.
DEn Heere is myn ligt en myne Saligheyt,
voor wie soud ik vresen? Den Heere is
den beschermer van myn leven, voor wie
soud ik vervaert syn.
Al ging ik in 't midden van de schaduwe des
doods, soo en sou ik geen quaet vresen, om
dat gy met my syt.
Op u, ô Heere heb ik gehoopt, en laet my nimmermeer
beschaemt worden, verlost my door uwe geregtigheyt.
Den Heer is myn erfdeel en myn lot, ja gy syt
het Heere, die my myn erfdeel sult verleenen.
Ik sag den Heere altyt voor myne oogen, en
hy is aen myn regter-hant, op dat ik niet en waggele.
Daerom is 't dat myn herte sig verblyt, en myne
tonge haer verheugt, en dat ook myn vleesch
sal rusten in hope.
Dat Godt sig opregte, dat syne vyanden verstroyt
worden, en dat de gene die hem haten
de vlugt nemen van voor syn aenschyn. Datse
verdwynen gelyk den rook verdwynt, gelyk
het wasch voor het vier smelt, dat de boose
soo vernielt worden voor het aenschyn Gods.
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Den Heere is naer by aen die bedrukt van herten
syn, en de gene die nederig van geest syn
sal hy Salig maken. De Regtvaerdige hebben
vele quellingen, maer den Heere sal hun
van alle die verlossen.
Waerom bedroeft gy u soo myne Ziele, waerom
ontstelt gy my, betrouwt op Godt, ik
sal hem nog loven, als myne Saligheyt en mynen Godt.
Godt heeft de weerelt soo bemint, dat hy synen
eenigen Soone gesonden heeft, op dat al
die in hem gelooven niet verloren en gaen,
maer het eeuwig leven hebben. Want hy en
heeft synen Soon niet gesonden om de weerelt
te oordeelen, maer om de weerelt salig te maken.
Indien iemant gesondigt heeft, wy hebben eenen
voorspreker by den Vader JESUS CHRISTUS
den regtvaerdigen, ende hy is eene versoeninge
voor onse sonden, en niet alleen voor
de onse, maer ook voor de sonden der geheele weerelt.
Ik seg u in der waerheyt, dat den genen die myn
woort hoort, en gelooft in die, den welken
my gesonden heeft, heeft het eeuwig leven, en
hy en sal niet geoordeelt worden, maer hy
sal van de dood gaen naer het leven.
Al wat my den Vader geeft sal tot my komen,
en die tot my komt en sal ik geensins uytwerpen.
Ik seg u in der waerheyt, dat den genen die in
my gelooft het eeuwig leven heeft.
Ik ben de Verryssenis en het leven, die in my
gelooft sal leven, al waer hy ook gestorven,
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en een iegelyk, die leeft, en in my gelooft,
sal niet sterven in der eeuwigheyt.
Soo Godt voor ons is, wie sal tegen ons syn
die ook synen eygen Soone niet gespaert en
heeft, maer voor ons alle hem overgegeven
heeft, hoe en sal hy ons ook met hem niet alle
dingen schenken? wie sal beschuldinge inbrengen
tegen de uytverkoorne Gods? Godt
is 't die 't regtvaerdig maekt. Wie is 't die
verdoemt? CHRISTUS is 't die gestorven is,
ja dat meer is, die ook verresen is, die ook
ter regterhant Gods is, die ook voor ons bid.
Want niemant van ons en leeft voor syn selven,
en niemant en sterft voor syn selven. Het sy
dat wy dan leven, voor den Heere, het sy
dat wy sterven, voor den Heere. Het sy
dan dat wy leven, en het sy dat wy sterven,
wy syn den Heeren.
Wy weten, dat soo ons aertsche huys deses Tabernakels
gebroken wort, wy een gebouw
van Godt hebben, een huys niet met handen
gemaekt, maer eeuwig in de Hemelen.
JESUS CHRISTUS sal verheerlykt worden in myn
Lighaem, het sy door de dood, het sy door
het leven. Myn leven is CHRISTUS, en de
dood een gewin. Het is beter voor my met
JESUS CHRISTUS te wesen.
Onse wandel is in de Hemelen, waer uyt wy
ook eenen Saligmaker verwagten, den Heere
JESUS CHRISTUS, die ons vernedert Lighaem
veranderen sal, op dat het selve gelykvormig
worde aen syn Heerlyk Lighaem naer de
werkinge, waer door hy alle dingen aen syn
selven kan onderwerpen.
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Het is een vaste waerheyt, en die waerdig is
ontfangen te worden met alle eerbiedigheyt,
dat JESUS CHRISTUS in dese weerelt gekomen
is om de sondaren Salig te maken, waer van
ik den eersten ben.
Die tot het eynde toe sal stantvastig gebleven
hebben, sal Salig worden.
Zyt getrouw tot'er dood, en ik sal u geven de
kroone van regtvaerdigheyt.
Dat den Goddeloosen syne wegen verlaet, dat
den onregtvaerdigen syn ongeregtigheden versaekt,
dat hy wederom keere tot den Heere,
en hy sal medogentheyt met hem hebben,
om dat hy overvloedig is in barmhertigheyt.
Want myne gedagten en syn niet gelyk de
uwe, nog mynen handel niet, gelyk den
uwen. Soo verre als den Hemel verheven is
boven de aerde, is mynen handel verheven
boven den uwen, en myne gedagten boven de uwe.
Myne begeerte is niet dat den Goddeloosen
sterve, maer dat hy hem liever bekeere
van syne ongeregtigheden, en dat hy leve:
bekeert u, en doet penitentie over alle uwe
sonden, en uwe ongeregtigheyt en sal u tot
den ondergang niet brengen, mits ik de dood niet
en wil van die sterft. Komt wederom en leeft.
Soo waer als ik leve, segt den Heere: ik en
wil de dood van den sondaer niet, maer dat
hy sig bekeere van synen quaden handel, en
dat hy leve. Bekeert u van uwen quaden
handel. Waerom soud gy sterven Huys van Israel.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

682
Gelyk eenen Vader barmhertig is aen syne kinderen,
soo heeft den Heere ons ook barmhertig
geweest, want hy heeft kennis van het
slyk, daer wy van gemaekt syn.
Den Heere is goedertierig tot een iegelyk, en
syne barmhertigheden syn over alle syne werken.
De Phariseen seyden aen de Discipel van JESUS
CHRISTUS, waerom eet uwen Meester
met de Publicanen en de sondaren? JESUS
die hoorende, seyde: de gene die gesont
syn en hebben de Genees-meester niet van
node, maer die qualyk te passe syn.
Komt tot my al die vermoeyt en beladen syt,
en ik sal u verquicken, en gy sult ruste voor
uwe Zielen vinden.
Ik ben den goeden Herder, en ik kenne myne
schapen, en myne schapen kennen my, gelyk
ik mynen Vader kenne, en mynen Vader
my kent, en ik geve myn leven voor myne schapen.
Myne schapen kennen myne stemme, ik kense,
en sy volgen my: ik geve haer het eeuwig leven,
en sy en sullen niet verloren gaen, en
niemant en sal dese uyt myne handen rucken.
Godt stelt hier in syne liefde ten toon over ons,
dat op den tyt als wy nog sondaren waren,
CHRISTUS voor ons gestorven is. Veel meer
dan geregtvaerdigt nu wesende door syn bloed,
sullen wy door hem verlost worden van de
gramschap des Heeren. Want indien wy nog
[v]yanden synde met Godt versoent syn, door
de dood van synen Soone, veel meer sullen
wy, nu versoent wesende, Salig worden door syn leven.
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Versugtinge van LIEFDE.
O Heere myne sterkte ik sal u beminnen,
den Heer is myne vastigheyt, mynen toevlucht,
en mynen Verlosser.
Voor my, het is my goet Godt aen te hangen,
en myn betrouwen op Godt den Heere te stellen:
want wat is'er voor my in den Hemel,
en wat begeer ik van u op der aerde. Myn
Lighaem en mynen herte beswyken, ô Godt
myns herten, ô Godt, die myn erfdeel syt
in der eeuwigheyt.
Gelyk eenen hert snackt naer de wateren der
Fonteyne, soo snackt myne Ziele naer u, ô
mynen Godt. Myne Ziele is dorstig naer den
magtigen en levenden Godt; wanneer sal ik
voor Gods aenschyn komen verschynen.
Wie sal ons konnen af-scheyden van de liefde
van CHRISTUS? sullen het quellinge syn, of
de benautheyt, of de vervolginge, of den honger,
of de naektheyt, of de perykelen van het
swaert: maer wy komen dit al te boven door
den genen die ons bemint heeft: want ik ben
versekert, dat nog dood, nog leven, nog Engelen,
nog Overheden, nog Magten, nog
het tegenwoordig nog het toekomende, nog
alle gewelt, nog al dat om hoog of om laeg
is, nog eenig ander Schepsel ons sal konnen
af-scheyden van de liefde Gods in CHRISTUS
JESUS onsen Heere.

Versugtinge van LEETWESEN over onse sonden.
ZYt my genadig, ô Heere, want ik ben
swak, geneest my Heere want myne beenderen
syn heel onstelt.
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Wie kan alle syne sonden kennen, Heere, suyvert
my van myne verborgene sonden, en bewaert
my van de vremde.
En weest de sonden myn 'er jonkheyt en myne
onwetentheden niet gedagtig.
Om uwen Naem, ô Heere, sult gy myne sonden
vergeven: want sy syn groot.
Aensiet myne ellende en myne pyne, en vergeeft
my alle myne sonden.
Heer voor u is alle myne begeerte, en myn
sugten en is u niet verborgen.
Gy dan Heere en weert dog uwe barmhertigheden
van my niet af: uw goedertierentheyt
en uwe trouw hebben my altyt behoet.
Want ontallyke ellenden hebben my omringelt,
myne ongeregtigheden hebben my overrompelt,
soo dat ik-se niet oversien en kan om
hare menigte.
Zyt my genadig, ô Godt, volgens uwe groote
barmhertigheyt.
En wilt dog onse vorige misdaden niet gedenken,
laet uwe barmhertigheyt ons haestelyk voorkomen:
want sy syn ten uytersten ellendig geworden.
Helpt ons, ô Godt onsen Behoeder, verlost
ons, ô Heere, om de glorie van uwen Naem, wilt
dog onse sonden ter eeren van uwen Naem vergeven.
Toont ons uwe goedertierentheyt, ô Heere,
en verleent ons uwe Salige hulpe.
En treed met uwen Dienaer niet in het regt,
want niemant, die leeft, en sal voor uw aensigt
geregtvaerdigt worden.
Heere uyt desen diepen afgront roep ik tot u
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Indien gy op alle onse ongeregtigheden agt
wilt nemen, ô Heere, wie sal'er bestaen.

Gebeden voor eenen stervenden in de tegenwoordigheyt van een Crucifix,
of die hem konnen voor-gelesen worden.
IK aenbid u, ô JESU CHRISTE, en ik love u, om dat gy door uw Kruys de weerelt Salig
gemaekt hebt. Maekt my nu Salig, ô mynen Godt, die my met uw Bloed hebt
af-gekogt. Trekt my nu tot u, die geseyt hebt, als ik sal verheven syn boven de aerde,
sal ik het al tot my trecken. Trekt my en hout my vast, op dat my niemant uyt uwe
handen en rucke, en my in der euwigheyt niet af en scheyde van u. Ik bid u
aller-goedertierensten Jesu door uw dierbaer Bloed, het welk gy hebt willen uytstorten
voor de sondaren, dat gy alle myne ongeregtigheden wilt uyt-wasschen. O Ziele van
CHRISTUS heyligt my, ô Bloed van CHRISTUS suyvert my, ô Lighaem van CHRISTUS
behoet my, ô Water, het welk uyt de Zyde van CHRISTUS gevloeyt is, wascht my,
Lyden van CHRISTUS versterkt my. O goeden JESU verhoort my, verbergt my in uwe
Wonden, en laet my van u niet af-gescheyden worden, roept my in de ure van myne
dood, en doet my tot u komen, op dat ik u love met uwe Heylige.
O JESU CHRISTE, mynen Schepper en Verlosser, ik geve my geheel aen u over, en
verwerpt my niet, ik kome tot u, en verstoot my niet. En verwerpt my niet van voor
uw aensigt, nog en wilt my uwen H. Geest niet ontrecken, op dat ik door myne
boosheyt niet verloren en
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gae die geschapen ben door uwe Almagtige goetheyt. Siet my met uwe genadige
oogen aen, ô Heere JESU CHRISTE, eeuwigen Koning, Godt ende mensch, die voor
den mensch gekruyst syt. Verhoort my, die op u hope, syt gy, die de Fonteyne van
barmhertigheyt noyt en laet op houden van vloeyen, my barmhertig, die vol ben van
ellende en sonden. Weest gegroet Salige Offerande, die voor my, en voor het geheel
menschelyk geslagte aen den galgen Boom des Kruys syt op-gedragen. Handelt uwen
Dienaer volgens uwe goedertierentheyt, die alle onse ellenden op het Kruys gedragen
hebt.
Maekt dat myne Ziele in den vrede in-gelaten worde, en dat sy dese woorden mag
hooren: heden sult gy met my wesen in het Paradys. Gebiet ô mynen Saligmaker ter
eeren van uw Heylig Lyden, dat ik mag aenvaert worden onder het getal van uwe
uyt-verkoorne. Een dingen hebt ik gevraegt, en ik sal dit blyven vragen, dat ik mag
woonen in het Huys des Heeren alle de dagen myns levens. Leyt myne Ziele uyt
desen Kerker, op dat sy uwen H. Naem mag loven. Ondersteunt my volgens uwe
toesegginge, op dat ik leve; en laet my over myne verwagtinge niet beschaemt blyven.
Handelt uwen Dienaer volgens uwe genade, dat uw dierbaer Bloed voor my niet
verloren en sy: want wat vrugt soud ik daer uyt halen, als ik dale in de bederfenis.
Ik ben dat verloren Schaep, ô mynen Saligmaker, het welk gy met soo vele moeyte
syt komen in de Woestyne soeken, en het welk gy op uwe schouderen hebt wederom
gebragt. Gy syt
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den goeden Herder, die uw leven voor uwe Schapen gegeven hebt. Ik dwale, ô Heere,
soekt my, en laet niet toe, dat den Leeuw, den welken geduerig ront loopt om iemant
te verscheuren, my aenvatte, en my verniele. Verlost my, ô mynen Saligmaker van
den muyl van den Leeuw. Ik ben dien ellendigen mensch, den welken van Jericho
nederdalende naer Jerusalem, gevallen ben in de handen der Moordenaren. Sy hebben
my vele slagen gegeven, en half dood laten leggen. Dog gy syt mynen Genees-meester,
gy syt den waeragtigen Samaritaen, die uyt medelyden myne Wonden verbonden
hebt, die van uw eygen Bloed eenen Genees-middel gemaekt hebt. Gy hebt alle onse
qualen op u genomen. Hebt medelyden met my, ô mynen Godt, in dese laetste ure,
haest u om my te helpen, eer myne Ziele sterft, en voor altyt verloren sy.

Gebed der omstaenders, voor die in haer dood-stryd leggen.
WY aenroepen uwe barmhertigheyt, ô mynen Saligmaker, en die brandende liefde,
de welke u, die het leven syt van de weerelt, beweegt heeft om voor ons te sterven
aen het Kruys. Wy versoeken uwe genade voor de Ziele van uwen Dienaer onsen
Broeder. Vergeeft hem alle syne sonden, ô mynen Godt, door de verdiensten van uw
Heylig leven ende bitter lyden. Voldoet gy al dat hy te kort gebleven heeft, en geeft
hem kennisse van de menigte uwer barmhertigheden. Stelt en bereyt dese Ziele, de
welke gy komt roepen om voor u te verschynen,
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soo gelyk sy moet wesen, om u te behagen. Geeft haer eene waeragtige verduldigheyt,
eene volkomene onderwerpinge, eene volle vergiffenis van alle hare sonden, een
levendig Geloof, een vaste Hope, en eene brandende liefde. Doet uwe armen open
om haer te omhelsen, op dat sy met vrede scheydende uyt dese weerelt, gerake tot
de andere, om u voor al eeuwigheyt te loven.
Zyt gedagtig, ô Heere, dat gy, overlast synde van smerten geroepen hebt, mynen
Godt, mynen Godt waerom hebt gy my verlaten? En ontreckt, uwen bystant niet van
onsen lieven Broeder, den welken wy u bevelen, mits hy in de gesteltenis, daer hy
in is, en in die algemeyne overvallentheyt, u self niet wel en kan aenroepen. Geeft
hem gedagten van vrede en niet van quellinge. Maekt hem uwen troost en uwe
barmhertigheyt bereyt. Verlost hem van alle smerten, steekt uwe genadige hand uyt,
de welk gy aen het Kruys hebt laten doorbooren met nagelen. Reykt die uyt om hem
te verlossen van de pynen, de welke hy verdient heeft, en om hem te geleyden tot de
eeuwige ruste. Amen.
FINIS.
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de Vesper-Psalmen,
Vers. Deus in adjutorium meum intende.
Resp. Domine ad adjuvandum me Festina.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, & nunc & semper.
* & in saecula saeculorum, Amen Alleluja.
Na Septuagesima, en door de gehele Vasten, in plaets van Alleluja. Laus tibi Domine, rex
aeternae gloriae.

Psalmus 109.
Dixit Dominus Domino meo: * Sede à dextris meis.
Donec ponam inimicos tuos, * scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emitter Dominus ex Sion:
* dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus
sanctorum: * ex utero ante luciferum genui te.
Juravit Dominus, & non poenitebit eum:
* Tu es Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.
Dominus à dextris tuis, * confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas, *
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet: * propterea exaltabit caput.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

690
Gloria Patri, & Filio: * Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, & nunc & semper:
& in saecula saeculorum, Amen.

Psalmus 110.
Confitebor tibi Domine in toto corde meo
* in consilio justorum, & congregatrione.
Magna opera Domini: * exquisita in omnes
voluntates ejus.
Confessio & magnificentia opus ejus: * & justitia
ejus manet in saeculum saeculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum, misericors
& miserator Dominus: * escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum testamenti sui: * virtutem
operum suorum annuntiabit populo suo:
Ut det illis haereditatem gentium: * opera
manuum ejus veritas & judicium.
Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in saeculum
saeculi: * facta in veritate & aequitate.
Redemptionem misit populo suo: * mandavit
in aeternum Testamentum suum.
Sanctum & terribile nomen ejus: * initium
sapientiae timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus eum:
* laudatio ejus manet in saeculum saeculi.
Gloria Patri, & Filio &c.

Psalmus 111.
Beatus vir qui timet Dominum: * in mandatis
ejus volet nimis.
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Potens in Terra erit semen ejus: * generatio
rectorum benedicetur.
Gloria & divitiae in domo ejus: * & justitia
ejus manet in saeculum saeculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis: * misericors,
& miserator & justus.
Jucundus homo, qui miseretur & commodat,
disponet sermones suos in judicio: * quia in
aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit justus: * ab auditione
mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino, confirmatum
est cor ejus: * non commovebitur donec
despiciat; inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus, justitia ejus manet
in saeculum saeculi: * cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit & irascetur, dentibus suis
fremet & tabescet: * desiderium peccatorum peribit.
Gloria patri, & filio &c.

Psalmum 112.
Laudate pueri Dominum: & laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum: * ex hoc nunc
& usque in saeculum.
A solis ortu usque ad occasum: * laudabile
nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus: * &
super Coelos gloria ejus:
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis
habitat, & humilia respicit in Coelo & in Terra?
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Suscitans à Terra inopem, & de stercore
erigens pauperem.
Ut collocet eum cum principibus, * cum
principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo, * matrem
filiorum laetantem.
Gloria Patri, &c.

Psalmus 113
In exitu Israel de AEgypto, * domus Jacob de
populo barbaro.
Facta est Judaea sanctificatio ejus, * Israel
potestas ejus.
Mare vidit, & fugit: * Jordanis conversus
est retrorsum.
Montes exultaverunt ut arietes, * & colles
siout agni ovium.
Quid est tibi mare, quod fugisti? * & tu
Jordanis, quia conversus es retorsum?
Montes exultastis sicut arietes, * & colles
sicut agni ovium.
A facie Domini mota est Terra: * à facie
Dei Jacob.
Qui convertit petram in stagna aquarum, * &
rupem in fontes aquarum.
Non nobis Domine, non nobis: * sed nomini
tuo da gloriam.
Super misericordia tua, & veritate tua: * ne
quando dicant gentes, ubi est Deus eorum?
Deus autem noster in Coelo, * omnia quaecunque
voluit, fecit.
Simulacra gentium, argentum & aurum;
* opera manum hominum.
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Os habent, & non loquentur; * oculos habent,
& non videbunt.
Aures habent, & non audient; * nares habent,
& non odorabunt.
Manus habent, & non palpabunt, pedes habent,
& non ambulabunt; * & non clamabunt in gutture suo.
Similes illis fiant, qui faciunt ea; * & omnes
qui confidunt in eis.
Domus Israel speravit in Domino; * adjutor
eorum, & protector eorum est.
Domus Aaron speravit in Domino; * adjutor
eorum, & protector eorum est.
Qui timent Dominum, speraverunt in Domino,
* adjutor eorum, & protector eorum est.
Dominus memor fuit nostri, * & benedixit nobis
Benedixit domui Israel; * benedixit domui Aaron.
Benedixit omnibus qui timent Dominum,
* pusillis cum majoribus
Adjiciat Dominus super vos: * super vos &
super filios vestros.
Benedicti vos à Domino: * qui fecit Coelum & Terram.
Coelum Coeli Domino: * Terram autem
dedit Filiis hominum.
Non mortui laudabunt te Domine: * neque
omnes qui descendunt in infernum.
Sed nos qui vivimus, benedicimus Domino,
* ex hoc nunc & usque in saeculum.
Gloria Patri, & Filio &c.

Jacob Merler, Lust-hof der zielen

694

Den Lof-sang van Maria.
Magnificat * anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus: * in Deo
salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae, * ecce
enim ex hoc beatum me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est: * &
sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus à grogenie in progenies,
* timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, * dispersit
superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede, * & exaltavit
humiles,
Esurientes implevit bonis, * divites dimisit
inanes.
Suscepit Israel puerum suum, * recordatus
misericordiae suae.
Sicut locutus est ad paters nostros, * Abraham,
& semini ejus in saecula.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnes SS. Ambr. & Aug. te Deum Laudamus.
TE Deum laudamus: te Dominum consitemur.
Te aeternum Patrem: omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli: tibi coeli & universae potestates
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Tibi Cherubim & Seraphim: incessabili voce
proclamant.
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli & terra: majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus.
Te Prophetarum laudabilis numerus.
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum, sancta confitetur
Ecclesia.
Patrem immensae majestatis.
Venerandum tuum verum, & unicum Filium.
Sanctum quoque paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem: non
horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo: aperuisti credentibus
regna coelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes: in gloria Patris.
Judex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni:
quos pretioso sanguine redemisti.
AEterna fac cum sanctis tuis: in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum Domine: & benedic
haereditati tuae.
Et rego eos: & extolle illos usque in aerternum.
Per singulos dies: benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum: &
in saeculum saeculi.
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Dignare Domine die isto: sine peccato nos custodire.
Miserere nostri Domine: miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos:
quemadmodum speravimus in te.
In te Domine speravi: non confundar in aerternum.
Gloria Patri, & filio &c.
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