
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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AUGUSTINUS
v A N D EN

wAER schriGE

R. E L I G I E,

In welk menigvuldig en overvloedig betoome

wort, dat men eenen waerachtigen Godt,

dat is de Dryvuldigheyt, den Vader, en

den Sone , en den H. Geeſt, door eene

waerachtige Religie moet dienen. -

Aug- lib. i. Retract. c. 13.

In het Nederduytſch overgeſet
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ADRIANUS VAN Loo,
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Boek-drucker in de Velt-ſtraet in de

BibliorHERE, 17ef,



/
/
±
|
-
-
-
-
-
.

*
*
*
|
-
±
~
=
-
-
-
-
-
|
-
-
-
-
-

|
<
=
>
º
-
º
-
-
º
-
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
~
~
~
~

~
~
~
~
-
-
>
.
a
e
-
-
~
~
~

~
~
~
~

-
-
-
-

|

|
-
|

|

·
v
i
-
-
-
-
*
|
-
！

|
-
.
*
,

！
|
-
-
-
-
-
-
|

-
|
-
·
|
-
|

·
*
…
-
-
|

|
×
！

|
-
·
|

-
-
-
-
-
-
-
-

+
+

·
·
·

·
·

·
·

|
-
*
-
-
-
-

|
-
…

-
-
|
-
-
-
-
-
|

*
*
*
…
·
|

|
-
！

»
-
·
|

|
-
|

|
-
·
|
-
|
-
-
·

|
-
|

·
·

|
|
-
·
*
•

•
•
|
-
！
'
.
|
-
|

|
-
-
-
-
-
|
-
-

…

•
*
-
·
-
-
-
-

|
-
-
-
-
-
*
*
…
r
-
|

|
-
*
|
-
•
|
-
-
|

|
-
|
-
|
-
|
-
-
|

|
-
|
-
·

·
|
-
-

-

|
|
-
.
-
|
-
|
-
|

|
·
-
-
-
-
|

*
…
*
…
-
-
…
*
·
·
·

|
-
·
•

•
•
*

.
|
-
-
-
|
-
-

|
-
|

}
|
-
*
-
|
-
|
-
|

|
-
|
-
-
-
·
|
-

|
-
-
-
-
-
*

！
|
-
-

·
*
a
·
*

…
·
|
-
-

|
-
|
-
-

-
-
-
-
-
*
v
·

-
|
-
|

|
-
-
v
.
-
·|
-
|

*
-
-
-
-
|
-
·
|

|
-
|
-
-
-
-
-
·
-
-
·
|
-
|
-
·

|
-
|
-
*

*
,

，
.
*
-
-
-
-
|
-
،
|

|
-
·
·
*
-
-
-
-
|

-
|
-
|
-
~

！
|
-
·

|

|
-
·
·

|
-
|

:
|
-
·

|
-
|

·
*

-
*
·
|
-
|

-
-
-
-
|

·
|
-
•
-
-
-
-
-
|

|
-
-
|
-

|
-
|
-
·

|
-
!

|
-
·
'

.
|
-
|

|
-
|
-
}
|

4
|
-
~
-

|

|
×
|
-
|
-
-
-

-

|
-
|

~
^
*
-
-
-
·
|

`
-
+
！
·
•
|
-
|

-
-
-
-
|
-
|
-
|
-
|

|
-
|
-

|
-
|
-
·

-
*

---－



iCk ſoude met een betrouwen,

#|gelyk Augustinus ſelve ſpreekt

in het IX. Capittel van dit

#| Boekjen , durven , ſeggen :

Ick geloove, dat dit werk.

7"indien Godt daer ſijnen ſegen over

uytſtert, dienſtig zal weſen voor Godsvrug

iige Zielen, die door eene gaede#ge

negen zullen zyn het ſelve te leſen, om hun te

verſterken niet alleen tegen eene beſondere dwa

linge, maer tegen alle ſorten van valſche en

quade leeringen, waert dat ick mogt betrou

wen , dat ick het ſoo wel vertaelt hadde,

als dat het geſchreven is, en dat de Ge

loovige nu den ſelven iever en liefde hadden,

gelyk ten tyde van Augustinus, van God

vrugtige Boeken te leſen en te erleſen,

om kenniſſe te hebben van Godt en van de

oprechte Religie , in welke men Godt moet

dienen. - - - - -

Rakende de vertalinge ick hebbe ſoo veel

als het my mogelyk geweeſt heeft, ge

tracht den ſin van den Heyligen uyt te druç

ken in onſe tale, al is't dat dit ſeer moey

elijk is om de lange en gekrolde redenin

gen, die Augustinus. gemeynelyk heeft,
- 2 1il
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V O OR - R E D E N.

in fijne Boecken, en die in het ſchryven

nootſakelyk moeten duyſterniſſe bybrengen.

Hier toe heeft my ſeer geholpen de Fran

ſche overſettinge, die met de lange hoof

den, die ſy ſtelt voor elk Capittel veel licht

geeft, en betoont de gebondentheyt van de

redenen, het welk het voornaemſte is, dat

kan dienen om eenigen boek wel te verſtaen.

Ick hebbe de ſelfde hoofden ook bygebragt

en boven dien deſe nog afgekort gebragt

'in eene Tafel , door welke te leſen men

kan ſien den ſwier en den inhout van ge

heel het Boekjen, en hoe den Heyligen

eerſt betoont de ydelheyt der leeringe van

de Heydenſche Philoſophen, van welke ſom

mige, al is't dat ſy Godt als Godt gekent

hebben, hem even wel niet als Godt ge

eert hebben. Dat is dat ſy de kenniſſe, die

fy hadden van Godt niet betoont en hebben

in hunnen handel of maniere van leven.

Hy betoont dan ,dat, al is't dat de Ketters

en Schiſmatike kenniſſe hebben van Jesus

CHRIsrus, en de Ioden van Godt, de waer

achtige Religie even wel by hun niet te

vinden en is, maer alleen in de Catholy

'ke Kerke, die de dwalingen en uytſpoori

gheden van alle die verſcheyde Secten ge

bruykt tot haer goet en voortgang. Hy gaet

dan voorder en hy toont, dat men in de

Catholyke Kerke moet beginnen met de au

thoriteyt, dat is met duyſtere en onbegrype

Iyke dingen te gelooven op het vercondi

gen van een ander, en hoe den menſch, als

hy met het geloove begoſt heeft, komt "; de

en



V C O R -R E D E N.

kenniſſe en wetenſchap, dat is, niet tot een

begryp van die dingen , de welke onbegry

pelyk zyn aen het menſchelyk verſtant,

maer tot een begryp : hoe geloovelyk dat

die dingen zyn , en hoe redelijk dat het

is, dat eenen menſch in defe bedorvene

geſtaetheyt, als hy door kenniſſe en weten

tſchap niet en heeft willen betreffen het eyn

7de, daer Godt hem toe geſchapen hadde,

nu door het geloove, of door fijn verſtant

ten onder te geven, gelyk eenen gequetſten

by de hant van iemant die hem# tOt

Godt moet wederom keeren. Hy leert dan

voorder dat de valſche religie gelegen is in

eenigen geeſt, of eenig lichaem, of fijne

eygene verbeeldingen te aenbidden in de

plaets van Godt, en dat het niet genoeg en

is tot de waerachtige Religie, dat men ge

looft, maer dat wy boven dien door het

ſelve de waerheyt moeten aenſchouwen,en

tonſe zielen daer toe bequaem maken met

deſe te ſuyveren van hare ſonden en gebre

ken, of af te trecken van de liefde der ver

gankelyke dingen, door welcke de ziele

aerdſch en vleeſchelyk wort , en haer te

keeren tot Godt, in welken te beminnen

eygentlyk haer leven beſtaet. -

Hy toont dan, wat dat Gadt is, dat hy uyt

drukt en beſchryft met de toonâ,dat hy't eerſte

weſen is,'t onveranderlyk en optrſte weſeri,

de operſte ſchoonheyt en gedaente, van wel

ken al dat eenig weſen heeft, ſijnweſen moet

hebben, en al dat ſchoon is moet ſchoon

' zyn , en hoe dat men met van hem af te

+ 2 . . vay



V O O R-R E DE N.

wyken fijn weſen vermindert en verandert,

al is't dat men, ſoo lank als men iet is,

nootſakelyk nog eenig weſen moet hebben

Deſe maniere van Godt te beſchryven is

ſeer edel en verheven, want ſy treckt den

menſch af van het begryp van Godt, dat in

eeniger wyſe lichamelijk is, en ſy toont

claer , hoe Godt door alle dingen werkt en

overal tegenwordig is, hoe dat al dat is door

hem is , en als er aenden menſch iet aenge

naem is, dat dit door Godt comt.

Den Heyligen betoont dit wonderlyk wel,

als hy leert hoe dat Godt de eerſte eenigheyt

is, en hoe dat iet, dat naeſt by aen de eenig

heyt komt,aengenaem is,en dat dit door Godt

komt,die ſoodanig een is in fijn weſen,dat, al

is't dat hy beſtaet in dry Perſoonen,alle dry

die perſoonen maer eene nature en hebben,

en ſoo alle dry maer een en zyn. Daer van

comt volgens onſen Heyligen, dat twee

venſters ons behagen, die gelyk zyn , en

dat die ons mishagen, als ſy ongelyk zyn,

dat dingen, die ongelijk zyn,behagen naer ge

lijken dat ſy over een komen of toepaſſinge

hebben met elkander , en ſoo vervolgens

naerder comen aen de eenheyt. Woorder hoe

dat wy in onſe maniere van leven alle orden

en eenigheyt moeten onderhouden, ſoo met

onſen even menſth-uytwendig als inwendig

Met ons ſelven,en dat het ſeer waerachtig

is, dat daer vrede is daer Godt ook is. De

ſe maniere van Godt uyt te drucken dient

merkelyk om den menſch Godt te doen

foeken en beminnen,en al dat tydelyk is te

VEKs
-

|



vo o R-R E D E N.

, | verſaken , daer al de godvruchtigheyt in

gelegen is. Want als iemant wel overlegt,

dat er niet goet, niet ſchoon, niet aenge

naem en is, als door Godt, en dat het goet

en de ſchoonheyt, of immers de ſchaduwe

der ſelve, die den ſondaer ſoekt in de ſon

de, ſelf in Godt zyn, en dat men vervolgens

het ſelve, dat men bemint en ſoekt met te

ſondigen, veel overvloediger en in der waer

heyt kan vinden in Godt, en met de ſonde

te vluchten, hoe zal hy hem van den duy

vel laten verleyden, die door de begeerelyk

heyt, door welke hy hem overwint, bem

fijn ſlave maekt, en brengt tot al dat onge

mack en pyne, die in eene oprechte ſlaver

nye te vinden zijn, & 9 º

Den Heyligen handelt van die dry voor

naemſte begeerelykheden, en hy toont van

elke in het beſonder, dat het gene den menſch

door deſe betracht, ſchaduwen zijn, van

welke de waerheyt in Godt alleen te vinden

is, dat de ongeregeltheyt van deſe daer van

voortkomt, dat de menſchen meer de mid

delen beminnen als het eynde, gelyk by

exempel liever hebben te eten als verfadigt te

zijn , daer nochtans verſadigt te zyn het

eynde is van het eten , hy toont dan het

over een-komen, dat de ſtraffen van de go

delooſe hebben met hunne ſonden, en hy

fuyt ſijn werk met alle menſchen aen te

maenen, dat ſy de waerachtige Religie ſeu

den aenvatten. - - **

Rakende nu de maniere, op welke men

dit Boekjen moet leſen,ick wil wel":
- - shºw?



v o, o R-R E D E N.
dat men het niet volkomentlijk en zal vat

ten met het ſelve eens lichtelijk te doorloo

pen,maer dat men het veel, dickwils en aen

dagtelyk moet door leſen, tot welk veel kan

dienen, dat men eerſt de Tafel wel overſiet,

en let op de gebondentheyt van de dingen

met elkander. Soo iemant het ſelve gron

deert , hy zal verwondert zyn over het ver

iſtant van Augustinus, en over de genade,

die Godt hem gedaen heeft van hem ſoo corts

naer ſijne bekeeringe , en terwylen hy nog

maer eenen enkelen geloovigen en was,

gelijk hy was, als hy dit Boekjen geſchre

ven heeft, te doen begrypen en uytdrucken

alle die verhevene en ſchoone groot regelen

van de waerachtige Religie, daer hy te voor

de ſelvé met al ſijn verſtant en op al dien

langdurigen tyt, op welken hy gedwaelt had
de en de waerheyt onder ſocht, niet en hadde

begrepen. Het zal ook ten uyterſten dienſtig

weſen om de regelen van de waerachtige re

ligie te doen onderhouden, want dat heeft

den Heyligen beſonder in fijne Schriften,

dat ſy ſeer bewegen om te doen uytwer

ken het gene dat fy leeren. Voorder en moet

ick niet ſeggen van de weerdigheyt van dit

werk, het welk genoeg van fijn ſelven zat

ſpreken en ſich kenbaer maken, doch ick

moet den leſer noch waerſchouwen, dat ick
in het vertalen achtervolcht hebbe de verbe

# van de franſche overſettinge en die

van de Moniken der Vergaderinge van den

kH. Maurus, gelyk ook rakende het ver

declen van de Gapittels, het welk niemant
GTR
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V O O R. R. E D EN,

en kan mishagen, mits, alſoo het ontwyfel!

lyk is, dat het gebruyk van de boeken met

Capittels te verdeelen by de ouderlingen

niet geweeſt en heeft,de Capittels,die wy in

de Boeken nu hebben,vande eygene Schryvers

der ſelve niet en zyn , maer van eenige, die

deſe tot meerder claerheyt daer bygevoegt

hebben, dog gelyk de voorgaende niet miſ:

daen en hebben met de boeken in capittels

te verdeelen, ſoo en kan daer ook niet miſ:

daen zyn met de ſelve nu te veranderen ,

namentlijk als er eenigen noot of eenich mer--

kelijk goet ons toe praemt, gelijk het opent

lyk is in dit boekjen , daer de capittels ſoo

cort waren, dat men daer door niet wel

en coſt ſien de gebondentheyt, die nogtans

ſeer nootſakelyk is om iet wel te verſtaen.

Den Leſer kan dan dit boekjen gebruyken

om eene oprechte kenniſſe te crygen van

de waerachtige Religie,de welke eenen Godts

ſelve heeft komen inſtellen op de weirelt,

en daer uyt de ſchoonheyt en den luyſter

van de ſe ſien, en in de ſelve eeren en aen -

bidden, niet eenige Afgoden of ſijne eygene

verbeeldingen, maer eenen waerachtigen

Godt,van wie , door wie, en in wie wy

zyn , roeren, en leven, den welken men niet

recht en kan aenbidden als in de eenigheyt van

eene Catholyke Kerke, buyten welke gelyk

er geene ſaligheyt en is , ſoo ook geene

waerachtige Religie en is. Maer wat wil

ick hier al veel ſpreken, ter wylen Au

gustinus ſelve dit veel beter doen zal in

het beloop van het boekjen , die"#
We
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- - --

ſelve ſegt lib. 1, Retract, cap. 15. Ick heb

dan ook eenen boek geſchreven van de Waer

achtige Religie , in welken op vele manieren

en ſeer overvloedelyk gehandelt wort, dat men

door de waerachtige Religie eenen waerachti

gen Godt, dat is de Dryvuldighert den Va

der, en den Sone, en den H. Geeſt moet dit

nen, en door wat groote ſijne genade door ee

me tydeljke beſtieringe de Chriſteljke Religie

aen de menſchen gegeven is, welk dat de

Waerachtige Religie is, en hoe dat den menſch

tot den ſelven Godts-dienſt door eene ſekere

imaniere van leven moet geſchikt worden.

nogtans ſpreekt dien boek meeſt tegen de twee
uaturen der Manicheen. .

Naer dat hy aldus den inhout van dit boek

jen uytgeleyt hadde, verbetert hy eenige

plaetſen, de welke ick by naer allegaderge

bragt hebbe in de bemerkingen, die ick van

onder geſtelt, hebbe , behalvens het gene hy

ſegt op de deſe woorden van hetxiv. Capittel

de ſonde is een quaet, dat ſoo vrywillig is ,

dat het geen ſonde en is, indien het niet vry

willig en is. Op welk hy ſegt : deſe bepalinge

ſoude connen valſch ſchynen , maer is't dat

men-ſerpelyk overlegt, men ſal bevinden, dat

ſ; ſeer waerachtig is, Want dat en raekt maer

die ſonde, de welke enkelykſonde is, en niet

gehe

r

:
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éene ſtraffe van de ſonde , maer niet die, de

welke ſamen ſonde is, en ſtraffe van de ſonde

gelijk de ſonden, de welke de menſchen be

dryven door onwetentheyt of begeerelijk

heyt, die hun trecken tot het quaet, de wel

ke ſoo ſonden zyn, dat ſy ook ſtraffen zyn

van de eerſte ſonde, door welke den##
tegen Godt heeft opgeſtaen en verdient heeft

de wetenſchap en macht te verlieſen van

goet te doen, die hy in het paradys gehadt

hadde. En nochtans de ſonden ſelve, die men

met reden mach ſiggen, dat ſy niet vrywil

ligen zijn, om dat ſy geſchieden, of door onwee

tenthent of door bedwank , en konnen niet

ganſch geſchieden ſonder wilde, mits dat die

door onwetentheyt ſondicht vrywillig doet het

gene hr meynt dat hy moeſt doen, al is't dat

hj het in der daet niet doen en moeſt. En die

in den ſtryt, die het vleeſch den geeſt aendoet,

niet en doet dat hy wilt, gevoelt tegen fijnen

wille die beroeringen der begeirelijkheyt, en

daer in en doet hy niet dat hy wilt, maer in

dien hy ſich laet vervoeren door fijne bewegin

gen, hy bewillicht de begeirelijkheyt, en daar

in en doet hy niet dat hy wilt, mits hy los is

van de rechtveirdigheyt, aen welke hy niet on

derworpen en is, en een ſlave is van de ſonde,

die ſijnen wilt onder haar ſlavernre hout.

GOET
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S# #ge: gedrukt worden. Gege

*ven tot Ghendt den 27. September ,

1796. - -

- " C. J. L E G. I E R.

- Archid. Kurder der Boeken van Gendt, l
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- º C A, PI T TE L S,

| In welke betoont wort geheel den inhout

van dit Boekjen, ſeer dienſtig om het

ſelve wel te verſtaen. •

I. At de waerachtige Religie of den rechten

- Godts dienſt den eenigen weg is voor den

menſch om te geraken tot fijn oprecht welvaren.

Dat het meeſte teeken van de valſche religie der

Heydenen is, dat, terwylen hunne Philoſophen,

dat is die onder hun geleert ºf wys waren , ſeer

verſchillig waren rakende de Goden, evenwel alle

gader de ſelve Afggde Tempels hadden. º Fo. 1,

II. Den Socrates ſeer vrymoedig geſpot heeft

met de religie van de Heydenen,maer dat hy even

wel met hun de felve Afgoden aembadt. 3•

III. Dat men ten tyde van het Chriſtendom niet

meer en kan twyfelen , wat Religie dat men moet

aennemen. Dat Plato, die den meeſt verlichten

Philoſoph geweeſt heeft , het Jelve ſude beleden

hebben, en bekent, dat ſijne leeringe die hy net

het verſtant begreep, de menſchen noyt en heeft

konnen doen onderhouden , en dat 'er eene Godely

ke cracht van noode was om dit te konnen doen. 6.

IV. Dat Epicurus, die leerde, dat den menſch

ſijn welwaren moeſt ſoecken in de luſten van het

vleeſch, niet en verdient, dat men met hem, re

dent, dog dat Plato, die de waarheyt eenigſints

geſien heeft, en de ſalve niemant en heeft kennen

doen onderhouden moeſt wyken aen Jeſus Chriſtus,

die ſijne leeringe de menſchen wijs gemaakt heeft en

de cracht gegeven om die te onderhouden, 14

- # 4. - V. Dat
-4
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V. Dat men over zulks de waerachtige religie

niet en moet gaen ſoiken ºnder de Heydenſche Phi

loſophen, nog vok onder de ketters, nog onder de

Schiſmatike , nog onder de Ioden , maer alleen

in de Catholyke Kerke. - - - 17•

V1, waer toe dat alle die Setten dienen aen de

Catholijke Kerke,en hoe de Godt vrugtige menſchen

ſºmſvylen uyt de Kerke gebannen werden. : zo.

VII. Hoe wy moeten blyven in de gemeynſchap

van de Catholrke Kerke, en naer het geloove van

Me Jelve leven, en met een fuyver gemoet de H..

Dryvuldigheyt aenbidden. 23 -

-

“VIII. Dat men van het geloove komt tot ken

miſſe van de myſterien, die wy gelooven. S 27.

IX. Dat dit Boekjen dienſtig is tegen alle ſor

ten van dwalingen namentlyk tegen die van de

Manicheën. - - - - - 3O -

X. Dat de valſche religie beſtaat in eenigen geeft.

of eenig ficheem , of ſijne eygene verbeeldingen te

aenbidden voor Gedt. .' 32 •

XI. Dat 'er geen leven en is , dat van Godt niet

en komt , dat de doot van de ziele gelegen is in

vrywillig af te wyken van die haar geſchapen heeft

em eenige lichamelyke dingen te genieten.' 37

SXII. Dat de ziele, die het lichaem bemint,

aerdſch en vleeſchelyk wort. Braer in hare pynen en

vernieuwinge gelegen zyn. 4 I •

XHI. Dat den duyvel van nature niet quaee

en is, maer om dat byſig door ſijnen wille bedor

ven heeft, en dat hy slaas niet quaet en is naer

het weſen, dat hy behouden heeft, maar naar het

gene dat hy verloren heeft. 45

' XIV. Dat de ſonde moet vrywillig weſen,en dat

aldus de zielen haar bederven met af te ſcherden/ t van
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van haren wille, het welk ſy niet volkºmen lijk

en konnen doen , ºft anders ſouden ſy te mist ko

men, is ººk aae is a - - - --- 47

watXV. Dat de #ot en ſterfelijkheyt van ons

lichaem tene rechtvtudige ſtrafje zyn van oºſe

onden. - - - - - - 49•

XVI. Dat de goetheyt Godts meeſt uytgeſche

men heeft in de menſchwoordingevan#C. Dat fijn

leven ons mºet dienen voor een modelle. ,, , 5,

- XVIJ. Dat de maniere, op#asiliº
onderwyſing geleert werf in de Chriſtelijke Religie,

een miſlet ſtack is van de conſte van te onder

richten . . . . . . . . . . . .,56

XVIII. Dat de gebrekelijkheyt van de ſebe -

ſelen daarvan vºortkºmt, en dat ſººg en fyſie

eerlen en het snºeihjk is dat van###ee.

XIX, dat de kraafenis,##
dat de dingen, die ##via sattaya, al is dat

het openſte geen niet te tºn: ,, , es, ,, ,,63

XX. Dat de eerſte bederfenis van de redelijke

# het gene dat hem deert den

, “terſten wilde verboden is, is een test en

, XXI, Pat alle lichamelijke dingen meer geel

heyt en zijn daar de ºngeregelahayt der ydale wier

ſchen, die meteenen quaden drift de ſlechſte din

gen ſoeken , al of ſy de beſte waren. Dat de on

geregeltheyt daer uyt voortkomt, dat den menſch

van Godt, die maer een en is, ſich keert tot ver

## len, die hem elk naar hem,#
tree kan en w Ryas en onruſte, 'Je

"####
he de ziele bedorven wort, van haar nature niet

quaet en zyn, al is't#### zijn ,

maar dat de liefde quaet is, door welke de ziela

A | | | | * * * * * * 'haer
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haer aen de ſºlve verbint en vervolgens van Gods

afreckt. " * " " - " 's : " " " i73.

XXIII. Dat de ziele vernieuwt zijnde en vol

komentlijk onderworpen aen Gods, geen quaet meev

en zal hebben, om dat alle dingen aan haar volko

mentlijk zullen onderworpen weſen. , 76

XXIy. Daer zijn twee middelen om de ziele

te geneſen het geloof en de reden. Dan het geloof

den menſch tot de reden geleyt, en de reden brengt

hem tot elare kenniſſe. Dat 't geloof moet voor

gaen, al is't dat de reden ons beter kenniſſe geeft ,

om dat wy de Godelijke dingen niet en konnen be

grypen, ten zy dat wy ons eerſt aftreeken van de

verbeeldingen. * . - -79.

s# Godt heeft het gene hy gedaen heeft tot

Sali

# emaekt door de Hiſtorien en Propheten,

De cracht van die eenheyt of eenigheyt, en#
Gedt is, en hoe wy altys urage aan trisch

xXVI. De verſcheylle ouden van den Enden en
van den nieuwen menſ 6 en et, w A S . tº 85.

, xXVII: Dalmshgeheel 't menſahilijk geſlachte
kan verdeelen in twee deelen te weren in die leven

maer den nieuwen en die leven naer den ouden

menſch. * * 'A, sev 1 in * * * * * * * 9o,

XXVHI. Dat de Patriarchen in de Propheten,

die## volk door een inwendige gra

rie waren van het nieuwe, al dan duyſter bij ee
kent hebben het geniheb niet en Fijff tlacp/ijk

te ontdecken, 5 ºk iſ." -" " + 2. »a.

xXIX. Naerden eerſten middel van eëne

ſinge, te weten 't geloove, komt hy tot den rwee

den, te weten de reden en de vinent. Er
- - - - * S

heyt van de menſchen aan de nakomelingen
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het aenſſen van de tydelijke dingen ent moet ºp

vechten tot de kenniſſe van de eeuwige. . - . g? .

XXX. Dat de ziele, de weirdigſte niet en is

van alle naturen, om dat ſy niet en oordeelt

door haer ſolve , maer door een licht, dat boven
haer is. - 's , - - $ 99 •

XXXl. Dat Godt die onverandelijke wet en ze

ged is, volgens welke wy oordeelen, en van wel

ke wy niet en oordeelen. * . . ? :: 195.

XXXII. Dat de lichamelijke dingen grºene

ſchoonheyt en hebben, en ons niet en behagen,

dan om dat ſy in hun over een komen en to*Peſ

ſinge treeken tot de eenigheyt. Dat die operÉe ee

nighsyt alle dingen te boven gaet , en dat menſe

niet en kan ſien als met de oogen van het ver

ſtamt. 's - 's &v. is - * * . . . . Joy

XXXIII. Dat men de lichamelijke dingen niet

en mach betichten van leugen, al is't dat ſy die

operſte eenigheyt maer onvolmaaktelijk en ver

t6077e 72, * . . * * * 14 -

XXXIV. Dat men de minſte ſchoonheden ,

gelijk de lichamen zijn, niet en mach beſpiºen

gelijk de meeſte. Dat men om de waarheyi teken

#en ſich moet aftrekken van fijne ſinnen in vir
beeldingen , en de valſcheyt van deſe moet hen

men, en moet wederſtaen aen de gewaanten, suikſ

s. XXXV. Dat men om ie aperſte tenigheyt,

die God is, te kennen, duſ moet ſerken met eenunt on lig herte. - vr" - - -Tºn - - - -- - f A li9,

* xxxVI. Dat gelijk als de gifth dingen

maer onvolmaaktelijk en volgen de tekenfias saaig

heyt , daer een is, dat deſe velmaekkelijk, maar

volgt en vergelijkt,te weten het woord Goºts, A2r

XxxVII, Dai, alles de ſonde van din eerſte?
w- w- "e - - menſch
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menſch geweeſt heeft, dat hy ſich ontrocken heeft

van de liefde Godts, en verbanden aan de liefde

'tter ſchepſelen, de nature van den menſch volgens
* - ---- -

-

hars verwyſinge in een meerder verblintheyt gr

“vallen is, te weten van de ſchepſelen niet alleen

ze beminnen , maer de ſelve te aenbidden. Ver

ſtheyde trappen, langs welke de menſchen gewat

len zijn in de Afgoderye. . . . . . . . . . I 24

XXXVIII. Dat de gevarelijeſte Afgoderye is

ſijne eygene verbeeldingen te aanbidden. Dat den

menſh door de Afgoderye valt in ſlavernye van

de dry begeerelijkheden. , ,, A 3 - zº 1 27.

XXXIX. De sperſte ſchoonheyt Godts ſchynt

ſoodanig uyt in alle dingen, dat er in de ſon dan

- ſºlve daar van eenige voetſtappen hiyaen. , , 13 r.

XL. Dat den uytwendigen menſch leelijk is ver

gelekin by dan inwendigen. Van de pyne en bitter

heys, die Godt vermengelt heeft met de aerdſche

welluſten. Da'er geen quaat en is, als de ſonde in
de ſtraffe der ſelve. . . 13 5

« | x Lt. Dat de ſtraffe der ſandaren cene

ſchoonhejt is in de weireh. Dat, ter wylan

wy geºuckig zijn met de waarheitſdive te be

fitten, ux ongeluckig zijn, als we daer maer

eene ſchaduwe van en beſitten. . 149.

xL11. Dat men ſich tot God moet keer en

om verlicht te worden door fijn woort. 145.

XL1.11: Pataty, en ons dºor het ainſiën ,

- van de lichamelijke dingen op te richten tot de

kenniſſe van de Godelijke, moeten overleggen,

dat de lichamen maar clyn of gaat en zijn

A. , , - , - - - - - - - - - -- , volgens
w
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volgens dat ſi by elkander vergeleken was

den. - 3 : : ' s 147.

xL1v. Dat er van de ſchepſelen, die door

de openſte wr hert gemaekt zyn, niet alleen

door haer gemaekt en zijn, maer ook om tot

haer te geraken, gelijk de redelijke dieren, 15 1.

x Lv. Hygact van de hoovendigben tot de -

eergierighert, van welke hr handelt tot het

49. Cap. Hr betoont, dat uy reden hebben

van te willen machtig zyn, maer dat wy die

met en worden met ons te laten overwinnen van

onje gebreken. I54

xLv 1. Dat er niemant waerachtelijk on

winnelijk en is, als die Godt bemint uyt geheel

ſijn herte en ſijnen naeſten gelijk ſijn ſelven.

Dat men ſijnen maeſten niet en moet beminnen

om iet, dat tydelijk is, maer om de vereenin

ge, die alle de menſchen ſamen hebben gelyk

ſr alligader maar tenen ſelven Vader hebben,

die Godt is. » . 157

xLv 1-1. Bat eenen deugdelijken menſch on

winnelijk is in de liefdeſeftot de menſchen. 162.

xLv1 11. Dat dengenen die uilt vry zijn,

moet los zyn van de liefde der vergankelijke

dingen, en dat den genen die wilt regeren,

ſch moet onderwerpen aen die alle dingen re

geert met deſe meer te beminnen als fijn ſel

ven. - 167,



T A F a Li

ze 1x. Hij gaat tot dan ruſten driſ, aa,
weten de nieuwſgierghert. Dat deſe haar ver-,

#

maek ſeekt in de kenniſ van de dingen maer

dat er geen ſchoonder beſchouw en is, als het

aenſchouwen van de waerheyt: 168.

L. Dat, als wy de waerhey noch niet en,

konnen aenſchouwen, wy trappen moeten ma

ken, die God geley heeft om ons allenskens op,

te geraken , dat is van het geloove en de auto-.

riteyt. - - 473

L1. Dat wy onſen geeſt moeten voeden met

het overdenken van de H, Schrifture geijk

met eene Hemelſche ſpgſe. ' , 177.

L11. Hyſluyt ſijne redeninge van de dy.

kegeerelijkheden met te betoonen, dat ſy ons

odt doen (oeken. 178,

L1 11. Dat de ongeregelthert van de arr

begeetelijkheden komt dat gebrekelijke menſchen

de middelen meer beminnen als het eynde. 18o.

" L1 v. Van het over-een-komen, dat de

ſtraffen van de booſe in de hele hebben met

hunne ſonden en quade driften. 182.

Lv. Beſluyt van geheel dit werk door eene

menmaninge, die hy doet aen alle de menſchen,

om de waerachtige Religie te aenveerden. 186.

DEN
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EERSTE CAPITTEL. :

Dat de Waerachtige Religie den eenigen weg is,

die ons kangeeyden tot een goet leven enge

luckig maken, dat een van de meeſte teeke

men van de valſche Religie der Heydenen is,

dat de Philoſophen, ter wylen (y in hunne

Scholen ſoo beſondere en verſcheyde gevoe

lens hadden, rakende de nature der Goden

ſ; niet te min de ſelve Afgode-tempels had

den gelijk al het volk, :

Lſoo de waerachtige Reli

#|gie,of Godts dienſt door wel

#|ke men eenen Godt alleen

# dient , en met de Godvrug

AVS tigheyt van een en ſuyveren

El geeſt het beginſel kent van
A alle
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goet leven en tot een recht we

daer uyt voornamentlijk de dwalinge van

- 1

alle de naturen, dat begint, voltreckt, en

inſijn ſekven beſtuyt alle de dingen, den ee

migen weg is, die ons kan geleyden tot een

#n : blykt

die volkeren, de welke liever gehadt hebben

vele Goden, als den eenigen waerachtigen

Godt en iden operſten Heere van alle Schep

'ſelen te aenbidden, dat de wyſe onder hun,

die ſy philoſophë noemen ter wyle ſy beſon

dere en verſcheyde meyningen haddé in hun

ne ſcholen, even-wel de ſelve Tempels had

den, en alle andere dingen gelijk het ander

volk.Want het volk, en de Prieſters wiſten ge

noeg: wat gevoelen dat ſy hadden rakende .

de nature der Goden, mits dat ieder van

hun fijn gevoelen rakende die dingen in het

openbaer uyt-ſprak, en ſelf dede al dat hy

koſt, om de menſchen het ſelve te doen aen

nemen. Nogtans quamen ſy allegader ſamen

met hunne verſcheyde geſinten tot de ſelve

publike Sacrificien ſonder dat iemant daer iet

tegen ſeyde, niet tegenſtaende dat ſy verdeelt

waren in ſoo vele verſcheydene benden, die

ſelf ook ſtreeden tegen elkander. Ick en wit

hier niet gaen onderſoecken, wie dat van hun

het waeragtigſte gevoelen gehadt heeft ,

maar het is genoeg (volgens dat my ſeer claer

denckt) datmen maer en ſiet, dat ſy in de

oefeninge van Religie de gemeyne regelen

volgden van alle de Volkeren , en dat ſy-er

andere hadden, die aen deſe contrarie waren,

en de welke ſy voor het ſºlve volk be

ſchermden. - - -

II, CA



van de Waerachtige Keligie. M. Cap 3

II. CAP IT TE L.

Dat Socrates den vrymoedigſten van alle de

Philoſophen geweeſt heeft om met de wange

loovigheyt der Heydenen te ſpotten, maer dat

hy niet te min met het volk de Afgoden aen

badt, en dat die wrſe van Godt niet ge

ſchikt en waren om de menſchen te bekee

tot eene waerachtige Religie.

2. » En ſegt , dat Socrates den vrymoedig

M# van alle deſe ##

mits dat hy , als hy wilde gaen ſweiren, ſon

der onderſcheyt ſwoer,nu by eenen hont,dan

by eenen ſteen, en ten leſten by al het gene

dat hem te voor quam. Ick geloove, dat hy

wel wiſt, dat de minſte werken van de natu

re, die voortgebragt zyn door de Godelyke

voorſienigheyt , ſonder gelyken veel verhe

vender zijn , als alle de werken van de men

ſchen en van alle de conſten t'ſaman , en

dat ſy vervolgens meer verdienden de Gode

lyke eere , als de Afgoden, de welke in de

Tempels aenbeden wierden. Niet dat hy

daer-mede wilde ſeggen, dat de wyſe in der -

daet eenen hont of eenen ſteen moeſten ee

ren, maer by wilde aen de gene die het co

ſten vatten, te kennen geven, dat de men

ſchen gevallen waren in eenen ſoo diepen

afgront van wangeloove en onwetentheyt,

dat men, om de ſelve daer uyt te trecken,

hun moeſt voorſtellen een ſoo belacchelyk

dingen, gelyk is van te ſweiren by de bee

A z. ſte
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ſten en by de ongevoelyke Schepſelen, op

dat dit voor hun als eenen trap ſoude weſen,

om langs deſen hooger op te klimmen tot

de kenniſſe van hunne dwalinge , en dat,

als ſy ſouden beſchaemt zyn over ſoo een

maniere van ſweiren, die in der waerheyt ſeer

onbetamelyk is voor eenen redelyken menſch,

ſy hun nog meer ſouden ſchaemen hunne Af

goden te eeren, mits dat die leſte verblintheyt

veel leelyker en ſchandelyker was, als de eer

ſte. Bevondien betoonde hy aen de gene die

van gevoelen waren, dat deſe ſienelyke we

relt den Almagtigen Godt was , hoe dat hun

geloove ſtryde tegen de reden, hun aenwy

ſende, dat daer uyt moeſt volgen, dat er niet

eenen ſteen en was,die niet en ſoude moeten

aenbeden worden, als een deel zynde van

die operſte Godtheyt. Dog als ſy verſaekten

het gene dat daer uyt volgt, dat ſy dan ook

ſouden moeten veranderen van meyninge, en

eenen Godt alleen beminnen : mits dat het

claer en ſeker is, dat er niet als hy alleen en

is boven onſe zielen, en dat hy alleen alle de

zielen en geheel deſe woeſte werelt geſcha

pen heeft. Plate heeft daer naer geſchreven,

dog op eene maniere, de welke meer aenge

naemheyt hadde om iemant te believen, als

cracht om iemant iet aen te bieden, want

Godt en heeft die wyſe niet verkoren om het

volk te bekeeren, en om het ſelve van de

wangeloovigheyt der Afgoden en van die al

gemeyne dwaesheyt van de werelt te bren

gen tot denrechten dienſt van den waeragti

gen

i



van de waerachtige Religie. IJ. Cap,

gen Godt. En ſoo(a) dien ſelven Socrates aen

bad die ſelve Afgoden met al het volk, en

naer dat hy ter doot verweſen is en geſtor

ven,en heeft er niemant meer derren ſweiren

by eenen hont, en alle ſteenen 1upiter noe

men , maer men heeft alleenelijk fijn gevoe

len in de boeken geſchreven, en ſoo gehou

den in de gedagtenis der menſchen. Ick

en wil hier even wel niet oordeelen, of ſy

dit gedaen hebben uyt vreeſë van ſtraffe , of

om dat ſy dachten, dat ſyne leeringe niet en

paſte op hunne tyden. -
(a) Hier uyt ſiet men , hoe verre dat Auguſti

nus geweeſt heeft van de meyninge van die, de

welke wilden ſeggen: dat. Socrates zalig was,

, mits hy van gevoelen is, dat hy eenen Afgodiſt

geweest heeft : waer in hy volgens den Apoſtel

Paulus Rom. 1. 18. 19. meer plicht gehadt heeft,

dan of hy min kenniſſe gehadt hadde van den waer

achtigen Godt,

A3 - III. CAP.
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I I I. CA P IT TE L.

Dat men ten tyde van het Chriſtendom niet

meer en kan twyfelen, wat Religie, dat

men moet volgen. Dat Plato ſerve het ſau

de bekent hebben met te ſien, dat de verhe

venſte Regelen van fijne Philoſophie, raken

de de Godtheyt, en de mooiſakelijkheyt van

Jijne ziele te ſuyveren om de Godelijke waer

heden te kennen begrypen, van welke hy wan

hopte, dat hy-ſe de menſchen ſoude heb

ben kennen wyſmaken, nu niet alleen de

weirelt door vercondigt en zijn , maer ook

aengenomen zijn en gevolgt worden van on

eyndelyke menſchen. Het welk betoont, dat

Jeſus Chriſtus die door ſjne komſte in de

weirelt deſe wonderlijke en groote bekeeringe

gedaen heeft, heeft moeten gehad, hebben

een vermogen , dat meer als menſchelijk was.

3D# dat wil ick voor ſeker ſeggen ,

-AW met den orlof van alle die , de welke

de boeken (a ) van deſe Philoſophen ſoohert

neckelijk willen voorſtaen, dat er op deſen

tyt van het Chriſtendom niemant meer en kan

twyfelen,wat Religie dat hy moet aenvatten,

en wat weg dat ons gele yt tot de waerheyt

en tot de zaligheyt.Want waert dat Plato ſelve

noch leefde, en dat hy my rechtſinnelijk aen

worde,als ick hem ſoude vragen,ofwas:dat

e(a) de narrvolgers van Plato, nem
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hem iemant van fijne leerlingen 't ſijnen ty

de gevraegt hadde, als hy hem met ſijne re

deningen wilde wyſmaken : (a) dat men de

waerheyt niet en kan ſien met lichamelyke

oogen , maer met een opgeclaert verſtant :

dat alle de zielen, de welke haer naer deſe

ſchicken, volmaekt en geluckig-zalig wor

den : dat er niet en is dat de kenniſſe van de

ſelve meer belet , als de bedorventheyt van

de ſeden , en de valſche inbeeldingen der

vergankelijke dingen, de welke , van deſe

ſienelijke weirelt komende in ons lichaem, en

door het ſelve eene indruckinge makende in

ons verſtant , oneyndelijke meyningen en

dwalingen baren:dat men overzulks eerſt fijne

ziele moeſt geneſen om te aenſchouwen de

onveranderlijke gedaente van alle dingen en

die ſchoonheyt, de welke altyt blyft, die in

alles even gelijk is aen haer ſelve, die haer

niet en verbreyt door de plaetſen, nog en

verandert door de tyden, maer die haer altyt

de eene en altyt de ſelve behout in al dat ſy is,

die ſchoonheyt, de welke de menſchen niet

en ſouden gelooven , dat ſy is , en die on- .

dertuſſchen ſelve het operſte en waerachtig

weſen is : dat alle de dingen geboren wor

den en ſterven, wech vloeyen en vallen, en

dat ſy niet te min ſoo lank als ſy beſtaen,

niet en beſtaen , als door dien eeuwigen

Godt, den welken alle deſe door fijne waer

heyt geſchapen heeft : en dat er onder alle die

dingen niet en is, als de redelijke en verſ:
- e

(a) De verhuvenſte Regelen der Philoſophie van

Plato, - u - -
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delijke ziele alleen, de welke kan genieten

en beweegt worden door het aenſchouwen

van fijne eeuwigheyt, die daer mede kan ver

ciert worden , en bequaem is, om het eeu

wig leven te verdienen : maer dat ſy, ge

wont zynde door de liefde van de dingen,

die geboren worden en vergaen , en door de

ſmerten, die deſe haer aendoen,en met haer

vaſt te hechten aen de lange gewoonte van dit

leven en aen de lichamelijke ſinnen, haer

verlieſt in het woeſt van hare ydele en ver

ſierde inbeeldingen, ſoo verre dat ſy ſpot

met de gene die ſeggen, dat er een weſen is,

het welk men met de lichamelyke oogen niet

ſien en kan, het welk ſich niet en vertoont

door de verbeeldinge van de imaginatie maer

het gene dat men niet en ſiet,als door het ver

ſtant alleen en door het licht van de reden.(a)

Waert dat dan iemant der leerlingen van dien

Philoſoph , ſiende, dat ſijnen meeſter hem

die dingen trachtede wys te maken, hem

deſe vrage gedaen hadde : waert dat men

eenen uytnemenden en geheel godelyken

menſch vont, die de menſchen wys maekte,

dat men deſe waerheden ten minſten moet

gelooven , als men niet bequaem en is om

de ſelve te vatten , oft dat hy maekte, dat

de gene die deſe ſouden vatten, hun niet en

ſouden laten vervoeren tot het gevoelen van

het volk en tot hunne gemeyne dwalingen,

waert dat men ſoo eenen menſch vonde, ſeg
ick

(a) Hy betoont door deſe woorden, wat dat

Jeſus Chriſtus gedaen heeft, als hy op de werelt

gekomen is.
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ick , of hy ſoude gelooven : dat hy de gode

lijke eere , weerdig is ? dat Plato ſoude ant

worden : dat het onmogelyk ſoude weſen ,

dat dien menſch ſoude doen het gene dat hy

ſègt , ten waer dat de cracht en de wysheyt

Godts ſelve eenen verkoos, om de ſen met

haer ſelve te vereenigen, ter wylen dat ſy

deſenſoude voortbrengen , en dat fy, naer

dat ſy hem van ſijne kintſche iaren af ſoude

verlicht hebben , niet door menſchelyke on.

derrichtingen, maer door het inſtorten van

een heymelyk en inwendig licht, fijne ziele

ſoude vercieren met ſoo vele gaven, de ſèlve

ſoude verſterken met ſulk eene groote ſtantva

ſtigheyt, en ten leſten deſe ſoude verheffen tot

zulk eene verheventheyt en grootheyt,dat ſy

met te verachten al hetgene dat de ſondige

menſchen betrachten, en te lyden al dat fy

vreeſën, en te doen al dat ſy verwonderen,

hygeheel de werelt ſoude konnen veranderen,

en den ſelven door eene liefde en operſte

vermogen foude brengen tot een ſoo zalig

geloove. Dat rakende de maniere, op wel

ke men ſoo eenen verhevenen, menſch moet

eeren, het onoodig is, dat men hem fijn ge

voelen ſoude vragen : mits dat het gemacke

lijk is om te oordeelen: wat eere dat men

ſchuldig is aen de wysheyt Godts, door welks

onderſteuninge en orden hy ſoude aerbeyden

om eene waerachtige geluck zaligheyt te be

forgen aen de menſchelyke nature , en daer

door op eene beſondere maniere ſoude ver

dienen ge-eert , en verheven te worden bo

yea
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Yen alle de eerplichten, die men bewyſtaen
de menſchen. -

4. Is't dat nu het gene dat Plato dan koſt

ſeggen, waerachtelijk gebeurt is, is't dat ſoo

vele boeken en werken het ſelve getuygen ,

is't dat Godt uyt eene van alle de Provincien.

des weirelts, die de eenigſte was, de welke

den waerachtigen Godt alleen aenbadt , en

in welke dien menſch , daer ick van ſpreke.

moeſt geboren worden, menſchen verkoren

heeft - en de ſelve geſonden door de ganſche

weirelt om door hunne woorden, en Mira

kelen het vier van de godelijke liefde te on

ſteken, is't dat ſy, naer dat ſy deſe verheve

ne leeringe vaſtgeſtelt hebben, naer hun ge

laten hebben het licht van het geloove , dat

verbreyt is door de ganſche weirelt : en om

niet te ſpreken van de dingen, die voor by.

zijn, de weike ſommige können niet geloo

ven, is't dat men nu in alle Landen en onder

alle volkeren vercondigt : dat het woort was in

den beginne , dat het woort by Godt was, dat het

woort Godt was, en dat het van den beginne by

Godt was, dat alle dingen door het ſelve gemaekt

zijn en ſonder het ſelve geen dingen gemaekt en

is Joa. 1. r. is't dat om de fieke zielen te ge

neſen, op dat ſy bequaem ſouden worden

om deſe hooge waerheden te kennen, te be

minnen , en te genieten , en de kranke

geeſten te verſterken om ſonder ſchemelin

ge den luyſter van een ſoo groot licht te ver

dragen aen de gierige geſeyt is : en vergadert

vear u geene ſchatten op der aerds, daer ſe den

rotſt
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roeſt en de motten verderven , en daar de dieven

deorgraven en ſtelen : maer vergadert voor u

ſchatten in den Hemel , daer ſe nog moeten nog

reest en verderft,en daer de dieven niet en doorgra

ven nog ſtelen : want waer uwen ſchat is , daer

zal ook unv her te zyn. Matt. 6. 19. Is't dat aen

de oncuyſche gefeyt is : want die in ſijns ſelfs

vleeſch zayt , zal nyt het vleeſch verderfenis

maeyen, maer die in den geeſt zayt , zal uyt den

geeſt het eeuwig leven maeyen Gal. 6. 8. is't dat

aen de hooveerdige geſeyt is : die ſig verheft

zal vernedert worden, en die ſig vernedert zal

verheven worden : is't dat aen de grammoe

dige geſeyt is : ſoo wie u op de rechte wange

ſlaet, keert hem ook de andere toe. Matt. 5. 39,

is't dat aen de krakeelmakers geſeyt is : be

mint uwe vyanden Lic. 6. ; 5. is't dat aen de

wangeloovige geſeyt is : het Ryke Gvdts is bin

men u lieden Luc. 17.21. is't dat aen de nieuwſ

gietinge geſeyt is : ter wylen wy niet en aenmer

ken de dingen, die men ſiet, maer de dingen ,

die men niet en ſiet - want de dingen die men ſet

zyn tydelijk, maer de dingen, die men niet en

ſiet, zyn eeuwig. 2. Cho. 4. 18. en eyndelinge

is't datäen alle menſchen geſeyt is. En bemint

de weirelt niet , nog het gene dat in de weerelt

is : want daer en is in de weerelt niet, als begei

relijkheyt des vleeſch, of begeirelijkheyt der oogon,

of hoe veirdye des leven: 1. Joa. 2.5.

5. Is't dat men deſe leeringe nu leert aen

alle de volkeren der aerde, is't dat ſy deſe

met eerbiedinge en vermaek aenhooren, is 't

dat naer ſoo veel bloet , het welk de Marte

aren hebben uytgeſtort, naar ſoo vele ſmer

- ten
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ten en pyningen, die ſy onderſtaen hebben

de Kerken ſoo veel te vrugtbaerder geworden

en met eenen meerderen overvloet verme

nigtvuldigt zyn tot in de verlatenſte Landen,

is't dat men ſig nu niet meer en verwondert

over ſoo vele duyſende iongelingen en maeg

den, de welke, het houwelijk verſukende ,

sleven in eene onthoudenis, daer Plato , naer

dat hy eenigen tyt aldus geleeft had de , ſoo

vervaert was van de valſche meyninge van

ſijnen tyt, dat men ſègt : dat hygelijk om die

vlecke uyt te waſſchen (is't dat men de Hi

ſtorie gelooven mach ) een Sacrificie opdroeg

aen de nature : is't dat die Regelen aldus

aengenomen zyn , dat , gelyk het te voor

eene uytſpoorigheyt was deſe voor te ſtel

len, het nu eene uytſpoorigheyt is daer aen -

te twyfelen : is't dat men in alle de geweſten

deraerde, daer menſchen zyn, beloft en ſig

verbint deſe regelen te onderhouden om te

komen in de Chriſtelijke religie : is't dat men

deſe alle dagen in de Kerken leeſt, en de

Biſſchoppen de ſelve hoort uytleggen: is't dat

de gene die deſe trachten te onderhouden (a)

op hunne borſt ſlaen : is't dat er zulk eene

menigte van menſehen is, die deſe onder

houden, dat de eylanden, de welke voor

deſen verlaten waren, en ſchrickelijke Woe

ſtynen , nu volzyn van alle ſorten van meta

ſchen , de welke, de eeren en de Rykdom

men van deſe weirelt verlaten hebben de om

geheel hun leven toe te wyden ten dienſte van

den eenigen waerachtigen Godt, en den

operften

( a) Een out gebruyk van de Kerke.

w
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operſten meeſter van alle de ſchepſelen : en

eyndelinge,is't dat men nu in de Steden, in de

Dorpen,in de Caſteelen,in de vlecken , en op

het Lant ſelve, en in de beſondere huyſen

ſoo opentlijk en ſoo crachtelijk vercondigt,

dat men ſijn herte ſoude aftrecken van alle

aerdſche dingen, en het ſelve geheel ſoude

keeren tot den eenigen en waerachrigen

Godt, dat hedendaegs by naer alle de men

ſchen ſamen met eene gemeyne ſtemme ant

worden : (a) dat ſy hun herte opgeheven heb

ben tot den Heere, waerom ſouden wy noch

blyven in de ſlaeperachtigheyt van onſe on

ſe onwetentheden en dwalingen, en waer

om gaen wy nog in't ingewant van de beeſten

ſoeken de uytſpraken Godts ? waerom hebben

wy liever, als er vrage is van van deſe dingen

te ſpreken, Plato te hebben in den mont, als

Godt in het herte ?

(a) In de prefatie of voor-reden van den Ca

non van de Miſſe : ſurſum Corda habemus ad

Dominum. -
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1 v. CA P IT TE L.

Dat de bende van Epicurus en van de an

dere Philoſophen, die niet en ſorgden, dat

hunne zielen ſouden ſuyver weſen om de ſel

ve hequaem te maken tot het denſchouwen

van de Godelijke waerheden, niet en ver

dienden, datmen met hun redencavelde :

dog dat de bende van Plato, die in deſG

waerheyt over een quam, moeſt wyken

aen het vermogen van Jesus CHR 1stus,

die deſe hadde konnen wyſmaken aen alle

de volkeren der aerde, en verbeteren alle de

dwalingen van alle natien. En dat ſ; aldus

niet en moeſten vervremt zyn van Chriſten

te worden, gelijk vele van hun gedaen had

den , als door hunne hooveerdighert, of ny

digheyt, of nieuwſgierighert, de welke hun

beweegde om de afgoden te rade te gaen.

“R Akende de gene hun inbeelden, dat

- het onprofytig of quaet is deſe ſienely

ke weirelt te verſaeken , en ſijne ziele aen

Godt volkomentlijk te onderwerpen, op dat

hy de ſelve ſuyvere door de deugden, die

moeten met andere redenen overtuygt

worden : indien ſy dog verdienen, dat men

met hun redencavele : maer dat de gene

die in deſen regel over een komen,Godt ken

nen, en in Godt gelooven, door welken aen

alle de volkeren des weirelts deſe waerheden

- - - « - Ilul
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nu kenbaer gemaekt zyn. Want ſy ſouden

deſe ſekerlijk ſelve wys maken , waert dat

het in hun macht waer, en als ſy het niet

en ſouden doen , ſouden ſy plichtig weſen

om dat ſy de menſchen zulk een goet ſouden

achtergehouden hebben. Dat ſy hun dan ten

onder geven aen den genen die dat wonder

gedaen heeft en dat hun nieuwſgierigheyt of

hooveerdigheyt hun niet en beletten te ken

nen ( a) het verſchil, DAT ER - Is TusscHEN

DE HOOVEERDIGE RAEDSELEN VAN EEN

cLEYN GET AL VAN PHILos OPHEN , EN HET

VERCONDIGEN VAN EEN E LEERIN GE , DE

wELKE DE ZIELEN GENEEST, EN wEcHNEEMT

DE DOLIN GEN VAN ALLE VOLKEREN. Waert

dat die , in wiens naem ſy hunne glorie ne

men , wederom op de weirelt quamen ,

waer dat ſy onſe Kerken vol menſchen von

den en de hunne verlaten, en dat ſy alle men

ſchen ſagen geropen worden en loopen om

de tydelyke goederen te verſaken en tot de

hope van het eeuwig leven, om de geeſtelij

ke en eeuwige te bekomen ( waert dat ſy

ſoo waren , gelijk men hun beſchreven heeft)

fy ſouden miſſchien ſeggen : dat zyn de din

gen , de welke wy het volk niet en hebben

derren wys-maken, en liever gehadt hebben

te wyken aen hunne gewoonten, als hun te

brengen tot ons geloove en wille.

7. Zulks dat , waert dat ſy wederom le

wendig wierden, ſy buyten twyfel ſouden er

- B 2 kennen

(a) Het welk de twee beletſelen zyn, de vele e

de Philoſophen beletteden het Chriſten geloof te

aen veirden,

-
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kennen de macht en het vermogen van den

genen die ſoo gemackelijk zulke nuttige en

zalige onderrechtingen heeft konnen geven,

en ſy ſouden Chriſten worden met alleene

lijk eenige van hunne meyningen te verande

ren, gelyk het meeſte deel van de naervol

gers van Plato in de ſe leſte tyden gedaen heeft.

Oft : waert dat de hooveerdigheyt en de ny

digheyt hun belette deſe waerheyt te ken

nen , ick en weet niet, of ſy, blyvende in

de bedorventheyt , en in de aengecleeftheyt

aen die vuyle driften , hun daer naer ſouden

konnen opheffen tot de Godelyke dingen ,

al waert dat ſy te voor van gevoelen geweeſt

hadden, dat men deſe alleen moet wenſchen

en begeeren. Want rakende de nieuwſgierig

heyt, die hun beweegt om de orakelen der

duvelen te rade te gaen, en die het derde

gebreck is, het welk de Heydenen, daer wy

nu mede handelen, meeſt wederhout om de

Chriſtelijke Religie,de welke de menſchen za

ligmackt, te aenveirden, het is ſoo eenen kin

derlyken drift, dat ick niet en weet , of hy ee

nen man ſoude konnen wederhouden

A » V. CAP

(a) Verſchil tuſſchen de ſuyverſte leeringe der

Philoſophen en die van het Evangelie. De eene

en ſteunt maer op raadſelen , en de andere op het

Godelijk vermogen. Met de eene volgt de hooveer

digheyt en met de andere de ootmoedigheyt. De

eene doet de ziele opſwellen van hooveer digheyt ,

en de andere geneeſt ſe. De cene en is maer van

een eleyn getal van Philoſophen , en de andere ge

**** alle de dwalingen van alle Natien.



-

van de waerachtige Riligie V. Cap. 17

V. C AP IT TE L.

Datmen de waerachtige relige niet en moet gaen

ſoeken onder de Heydenſche Philoſophen

noch onder de Ketters, nog onder de schiſ

matike, nog onder de 7oden, maer alleen

in de Catholijke Kerke.

“M Aer wat (a) gevoelen dat de Philo

ſophen dog mogen hebben in hun

hooveerdigheyt, het blykt claerlijk, dat men

de religie niet en moet gaen ſoeken onder -

menſchen, de welke , den ſelven afgoden

dienſt onderhoudende met het ander volk,

niet te min in hunne Scholen voor dat ſelve

volk gedurig andere leeringen vercondigden ,

die felftegen een ſtryden rakende de nature

van hunne Goden en van den operſten Godt.

En ſekerlyk alwaert dat de Chriſtelyke Re

ligie niet anders gedaen en hadde, als de

menſchen geneſen van cene ſoo groote qua

le, en ſoude niemant konnen ontkennen,

of ſy moet daerom ten uyterſten geloft wor

den. “En dat groot getal van Ketters, de

welke afgeweken zyn van het Chriſtendom,

geeft genoegſtem te kennen, dat wy niet en

aenveerden in gemeynſchap en deel der H.

Sacramenten de gene die gevoelens hebben ,

de welke ſtryden tegen de waerheyt raken

de Godt den Vader, de wysheyt, en de (b)

gave Godts, mits dat , als wy die niet aen en

nemen tot gemeynſchap van onſe Myſterien,

B 3 welkets.

a) Vonnis van alle Heydenſche Philoſºphen. -
( a )

(b) Dat is te ſeggen den H. Geeſt,
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welkers leeringe wy verwyſen, wy Heeren

en indrucken deſe waerheyt ( a ) DAT DE

PH 1LosoPHIE , DAT IS TE SEG GEN DE LIEF

DE VAN DE WYSHEYT , NIET EN STRYT TE

GEN DE RELIGIE, DE WELKE DEN GRONT. Is

VAN DE ZALIGHEYT DER ZIELEN. -

9. Dit moet men nog min verwonderen in

die , de welke ook eene ongelykheyt van

Sacramenten ingevoert hebben,gelijk de gene

die men Manichëen noemt, de welke eene

beſondere vinnigheyt gevat hebben van de

boosheyt van het Serpent , gelyk ook noch

eenige andere Ketters. Dog dat is noch

meer te bemerken en verdient hooghelyker

geloft te worden in die , de welke, de ſel

ve Sacramenten behouden hebbende, en die

nochtans niet gebleven zynde in het ſelve

geſinter, en liever gehadt hebbende hunne

dwalingen met hertneckigheyt te beſcher

men , als met wysheyt te verbeteren, afge

ſneden zyn van de gemeynſchap der alge

meyne Kerke en van de Sacramenten, al

is't dat ſy niet verſcheyden en waren van de

hunne , en geene beſondere vergaderingen

nog namen gehadt en hebben, niet alleen

om hun te onderſcheyden, maer om te be

toonen hun valſch gevoelen en wangeloove,

gelijk zyn de Photinianen, de Arianen, en

nog vele andere Ketters. Want rakende de

gene die ſcheuringen gemaekt hebben, dat

is een ander geſchil : want men ſoude deſe

- konnen

(a) Het welk betoont, dat men buyten de

Chriſtelyke Religie geeue waerachtige Philoſophis,

ef oprechte wysheyt en moet ſteken.
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kennen gelyden in den dorſchvloer van

de Kerke gelijk het kaf , tot dat men het

kooren des Heeren ſoude wannen in het eyn

de des weirelts, ten waer dat ſy door hun

al te groote lichtigheyt wech gevlogeu waren

door den wint vande hooweerdigheyt , en

hun van ſelfs van ons afgeſcheyden hadden.

Doch de Ioden,aliſt dat ſy eenen Godt alleen

aenbidden, nochtans, om dat ſy van hem niet

en verwachten als ſienelijcke en vergancke

lijcke goederen, en dat de kleyne ſorge, die

ſy gehadt hebben voor hunne zaligheyt

hun belet heeft inde Schrifture, de welcke

hun gegeven is, te kennen het eerſte afbeel

ſel van het nieuw volck , het welck de ne

dricheyt en ootmoedicheyt van Jeſus Chri

ſtus moeſt opheffen tot in den Hemel, zyn ſy

altyt ghebleven in de bedorventheyt vanden

ouden menſch, en aldus en moet men de

Religie niet ſoecken noch in de ongeregelt

heyt van de Heydenen, noch inde onreynic

heyt der Ketters, noch inde flou wicheyt der

chiſmatiken noch in de verblintheyt der

Joden, maer by die alleen, de welke men

Chriſtene Catholijke, oft recht geſinde noemt,

dat is die onderhouden de reynicheyt van de

ſeden en de waerheyt van de leeringe.

v I. c AP.
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VI. CAP IT TE L.

Wat voordeelen dat de Kercke haelt uyt de Hey

denen, de Ketters, de Schiſmatiken, de 79

den, en de quade Chriſtenen: dat het ſomwy

len gebeurt, dat Godivrugtige menſchen door

onſtelteniſſen en oproer, de weke die eenen

werelſchen geeſt hebben tegen hun verwec

wecken, uyt de Kercke geworpen worden,

maer dat Godt hun in het heymelyck niet en

laet te croonen, alſ dat onghelyck ſonder

eenighe ſcheuringe te maken of Ketterye te

verwecken met verduldicheyt verdragen.

1o.D# Catholyke Kercke, de welke, ge

heel de werelt door verbreyt is , ge

bruykt alle de uytſpooricheden van de andere

tot haeren voortgang, en ſelf tot hun bekee

ringe , als ſy de oogen willen open doen om

hunne dolingen te kennen. Sy gebruykt de

Heydenen voor de ſtoffè van hare werken ,

de Ketters tot een betoog van hare leeringe,

de Schiſmatike tot een teecken van hareſtant

vaſticheyt, en de Joden tot eene vermeerde

ringe van haren luyſter en glorie. En aldus

noot ſy de Heydenen , ſy bant de Ketters

uyt , ſy verlaet de Schiſmatike, ſy gaet ( 4 )

de Joden voor en over, en nochtans opent

ſy aen alle deſe den ingang van de myſterien

en de deure der genade, of met de Heydenen

te

(a) Om dat ſy niet en blijft inden ouden menſch

2helyck ſy, maer overgaat tot den nieuwen.
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-

te brengen tot het geloove, of met de Ketters

van hnnne dolingen te geneſen , of met de

Schiſmatike tot haren ſchoot te brengen, of

met de Joden te aen veerden onder het getal

van hare Kinderen. Rakende de Chriſtene, de

welke wereltſch zyn , dat is wiens leven en

geſinte niet en is, als van de weirelt, ſy ver

drag-ſe voor eenigen tyt , gelyk een kaf,

het welk dienſtig is om het kooren goet te

houden in den dorſch vloer, doch het welk

daer naer moet wech genomen worden. En

om dat in dien dorſch vloer, van welken

wy ſpreken , jeder een of kaf is, of cooren,

volgens dat fijnen wille geſtelt is, verdraegt

men de ſonde en de dwalinge der menſchen,

tot dat er jemant is, die hem overtuygt en

wint, of tot dat hy ſijne quade geſinten met

een hertneckig gemoet wilt beſchermen,doch

de gene die van de Kercke afgeſneden zyn,

keeren tot de ſelve door penitentie wederom

en ſy begeven hun, vervoert zynde door hun

ne onverdragelijke loſficheyt, tot alle ſoorten

van gebreken, om ons door hunnen val te

leeren, dat wy geduerig op onſe hoede moe

ten weſen, of ſy maken eene ſcheuringe om

onſe verduldicheyt te oefenen, of ſy baren

eene Ketterye om claer te maken en te betoo

nen, hoe dat onſe myſterien moeten verſtaen

worden. Dat zyn de uytvallen van de wei

reltſche Chriſtene , de welke men niet en

kan beteren of voorder verdragen onder de
Chriſtene.

1 is
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11. (a) Maer de voorſienigheyt Godts laet "

dickwils toe, dat ſelf deugdelijke menſchen &

door onſtelteniſſen en beroerten, de welke

vleeſchelijke menſchen tegen hun verwec

ken, geworpen worden uyt de gemeynſchap -

van de Kercke: het welck gebeurt, op dat , .

naer dat ſy die ſchande en dat onghelijk met

eene wonderlijke verduldicheyt om den vrede

ſonder eene nieuwe ſcheuringe of Ketterye

te maken, verdragen hebben, ſy aen alle

menſchen door hun exempel ſouden betoonen

met hoe groote en rechtſinnige liefde, dat wy

Godt moeten dienen. Het opſet van die men

ſchen in zulke voorvallen is, of wederom te

keeren , als het onweder op hout, of indien

ſy dit niet en konnen, om dat ſy ſien, dat het

blyft dueren, of vreeſen, dat hunne weder

komſte de ſelve of noch meerdere beroerten

ſoude verwecken,ſy behouden altyt den wille

van wel te doen, ſelfs aen die , de welke hun

door hun ghewelt en oproericheyt uytgeſtoo

ten hebben , en ſy behouden, ſonder eenige

beſondere bende te maken, en ſy beveſtigen

gedurigh door de belydenis van hun geloove ,

dat geloove, het welck ſy weten, dat in de

Catholijcke Kercke verdondight wort. DIE

MENscHEN woxDEN GEKRoont IN HEr
HEYMELY cK VANDEN VADER, DIE HuN SIET

IN HET HEYMELycK. Die voorbeelden ſchynen

ſelſaem te weſen. maer daer is'er even-wel

Cn

(a) Dat men noyt eenighe ſcheuringe en mack

maken, in de Kercke, hoe onrechtveerdigh dat

dech zy, de vervolginge, de welke men in de ſelve

komt te lyden.
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en meer als dat men ſoude gelooven. Aldus

gebruykt de Goddelyke voorſienicheyt alle

ſoorten van menſchen en voorbeelden tot het

#oet van de zielen en tot onderrechtinge van
het geeſtelyk volk.

r

V II. CAP IT TE L.

Pat,als u, nu alle de valſche Religien verwor:

Pen hebben, wy ons moeten houden aen de

Chriſtelyke en aen de ghemeynſchap van die

Kercke de welke, ſelf van hare vyanden,

Cathoijk genoemt wort. Dat den eer

ſten grant regel van die Religie is door de

H. Schrifture te erkennen de beſtieringe,

die Godt gehouden heeft, om de menſchen

zalig te maken. Dat men ingevolge van dat

geloove /ijden geeſt moet ſuyveren door een

goet (even, op dat hy beguaem ſoude weſen

om de eeuwige en onveranderlyke dingen te

kennen: dat is de H. Dryvuydigheyt, en dat

die wetenſchap ons zal leeren, dat geene

ſchepſelen en beſtaen als door haer, en dat

ſy allegader een ſpeuren voetſtappen hebben

van die aenbiddelyke Dºrvuldigheyt: te we

ten het weſen en eenicheyt, het welck ſyne

toepaſſinge heeft met den Vader, en het fat

ſoen en verſchil met den Sone, en de orden

en het over een komen met den H. Geeſt.

- - Alſoo
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12.A## ick u dan , mynen lieven vrient

( * ) Romanianus, over weynige jaren

beloft. hadde, dat ick u eens myn gevoelen ，

ſoude laten weté rakende de waerachtige Re

ligie heb ik gedagt, dat 't nu dentyt was van

die belofte te gaen volbrengen, mits de liefde,

door welcke ick met u verbonden ben, my

niet toe en laet van u langer te laten in de on

ſekerheyt en twyfelachtigheyt van de hooge

vragen, die gy my voorgeſtelt hebt. En aldus

naer verworpen te hebben alle (b) de gene

( e ) die noch Philoſophen en zyn in de hey

lige dinghen (d) noch heylig in de Philoſophie

en de gene die hun met eene hooveerdicheyt

opheffende,of door (e) hunne valſche meynin

gen, of door eene beſondere (f) beieveringe

de regelen en de gemeynſchap der Catholyke

Kerke verlaten hebben, en (g) de gene het

licht der H. Schrifture (h ) en de genade van

(a) Het was eenen man van grooten huyſe, en

ſeer ryck van de ſelve ſtadt vanden H. Auguſtinus

met naem Tagaſte, den Vader vah Licentius, den

welken den Leerlynk van Auguſtinus geweeſt had

de , als hy de Rethorica leerde. Siet het VI. Boec

der belyd. c. 14. (b) De Heydenen (c) De ben

de van Epicurus, en de Stoici, de welke niet en

ſºchten, als de wetenſchap van de werelt en de

ſienelijcke dingen. (d ) De bende van Plato ,

die alſoo ſy de kenniſſe van de heylige en de God

delycke dingen ſocht met eens hooveerdieheyt en

ydelheyt niet heylig geworden en is. (e) De Ketters

(f) De Schiſmatike. (g) De Ioden. (b) Om dat
ſy gebleven zyn in de ſchaduwen en afbeeltſelen 1L/ANW2

het gene dat het oude Teſtament raeckt, en het

nieuw geheel verworpeu hebben,
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het geeſtelijck volck, het welck men het

nieuw Teſtament noemt, niet en hebben wil

len aennemen. Naer dat wy, ſeg ick, ver

worpen hebben alle de gene, van welke ick

op het cortſte dat het my moghelijck geweeſt

heeft geſproken hebbe, moeten wy ons hon

den aen de Chriſtelijke Religie, en aen de ge

meynſchap van die Kerke,de welke Catholyk

of algemeyn is, en CATHoLYK genoemt wort

niet alleen van de hare, maer ſelf door den

mont van alle hare vyanden, te weten de

Ketters en Schiſmatiken, de welke tegen hun

nen danck gepraemt zyn deſe(i)CATHoLYK te

noemen, als ſy niet en ſpreken met de gene

die van hun bende zyn , maer met vremſde

lingen, om dat men hun niet en kan verſtaen

als ſy van haer ſpreken, als met deſe door

den naem, den welken haer geheel de wei

relt geeft, te onderſcheyden van de andere.

13. Doch den eerſten gront regel van die

Religie is de hiſtorie en de voorſegginge, de

welke kenbaer maken de beſtieringe, die de

Goddelijke voorſienicheyt in den loop des

tyts gehouden heeft tot de zaligheyt der men

chen, om hun op een nieuw te doen gebo

ren worden, en te erſtellen in de beſitti

van het eeuwig leven, dat ſy verloren had

den Want als men dit ſtuck gelooft, ſal de .

maniere van leven, de welke men ſal ſchic

ken naer de modelle der geboden Godts, het

verſtant ſuyveren, en het ſelve bequaem ma

ken, om de Geeſtelijke dingen te vatten, die

C noch

(i) Betoog van de waere Kercke door het voort

Catholyk. , - - - -
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noch voor by noch toekomende zyn , en al

tyt in eenen ſtaet blyven ſonder aen de minſte

veranderinge onderworpen te zyn , dat is te

ſeggen Godt, den welken altyt gelijk is aen

ſijn ſelven , den Vader, den Sone, en den H.

Geeſt: want als men ſoo veel als het in dit

leven kan geſchieden, kenniſſe heeft van de

alderheyligſte Dryvuldicheyt, zal men daer

naer claerlijk ſien, dat alle geeſtelijke leven

de, en lichamelijke ſchepſelen, zynde het

gene dat ſy zyn , niet en beſtaen, als door die

ſelve Dryvuldicheyt, de welke haer geſcha

pen heeft: dat het deſe is, de welke haer hun

(a) gedaente en ſchoonheyt geeft, en die haer

met een wonderlijk orden en toepaſſinge be

ſtiert. Men moet nochtans niet meynen, dat

den Vader het een deel van de ſchepſelen

voortgebragt heeft, den Sone het ander, en

den H. Geeſt een derde, maer men moet lie

ver gelooven,dat den Vader alle de ſchepſelen

ſamen en elk in ſijn beſonder gemaekt heeft

door den Sone in de gave van den H. Geeſt.

- Want gemeynelijk al het gene dat in de wei

relt is, het zy beſtandicheyt, weſen, of natu

re, het zV dat men het met eenen anderen

naem wilt noemen, heeſt ſamen deſe dry din

gen : (b) dat het een is in ſijn ſelven, door de

eygenheyt van fijn weſen verſcheyden is van

de andere, en begrepen is onder de algemey

ne orden, de welke de ſchepſelen ſchickt. "

( a ! Het weſen heeft eene toepaſſinge op den Va

der, de gedaante of fatſoen op den Sone, en de or.

den op den H. Geeſt,

( *) De welke beteekenen de Dryvuldigheyt, de

"wickeyt de verſcheydentheyt en het orden, -
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VIII. CAP IT TE L. -

Dat men van het geloove geraeckt tot de ken

miſſe, de welke ons claerijk doet verſtaen de

myſterien, die wy maer duyſter en kennen

door het geloove: en ons betoont, dat de eene

noodiſakelyk zyn en onveranderlyk gelyk de

gine die de Godtheyt raken in haer ſelve, en

de Dryvuldicheyt van perſoonen : en dat

de andere hebben konnen geſchieden enſeer

welpaſſen op de goetheyt Godts, gelyck de ge

me die de menſchwordinge raken en al het

me dat Godt in den tyt gedaen heeft voor de

zaligheyt der menſchen. Dat de Ketteryen ,

die Gadt toelaet, dienen om deſe waerheden

claerder te betoonen. i . . . . . . . .

"A': wy nu kenniſſe hebben van defe

waerheyt, en zal het geen moeyte

weſen te betoonen, ten minſtenſoo veel als

het de menſchen konnen begrypen, hoe

rechtveerdig, noodtſakelijk, en onverander

lijk dat de wetten zyn, door welke alle de

dingen aen Godt en aen hunnen Heere onder

worpen zyn. Die bemerckinge (a) brengt ons

( a ) Den Heyligen leert dikwils, dat het geloo

we ons brengt tot de wetenſchap, dat is tot een e

claerdere kenniſſe door de reden, de welke opge

elaert is door de Godvruchtigheyt en het goet leven,

van die dingen, de welke wy maer duyſter en ſten

door het geloove 3 en het is op dien ſin, dat hy ºp

vele plaetſen bybrengt deſe woorden van Iſaias ,

ten zy dat gy gelooft , gy en zult niet verſtaen.

Siet den boek van den vryen tville 1. 2. c. 1, -
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tot eene ſoo clare kenniſſe van het gene dat

wy eerſt gelooft hebben alleenelijk op het

ſeggen van een ander, dat wy oogblykelijk

ſien,dat van de dingen (b), de welke wy ge

looven, de eene noodtſakelijk zyn en ſeer ſe

ker, (e) dat de andere hebben konnen ge

': ſchieden en moeten geſchieden op de maniere

gelyk ſy geſchiet zyn,en op welke wy becla

gen het ongeluk van de gene die de ſe niet

en gelooven, en liever gehadt hebben met

ons geloove te ſpotten, als het ſelve bene

'vens ons te aenveirden. Want als wy nu

kenniſſe hebben van de eeuwigheyt van die

Dryvuldigheyt, en de menigte der Schepſelen,

en gelooft men niet alleen dat heylig My

ſterie van eenen Godt, die de menſchelyke

nature aengetrocken heeft, het baren van

eene Maget, de Doot van den Sone Godts

voor ons, fijne Verryſeniſſe naer fijne doot,

fijn opklimmen ten Hemel, ſijn ſitten aen de

rechter hant des Vaders, de vergevinge der

ſonden, den dag des Oordeels, en de Ver

ryſſeniſſe der Doode : men gelooft niet

alleen, ſeg ick, deſe myſterien , maer men

(d) erkent ſelfs, dat ſy waerachtelijk weirdig

zyn de goetheyt, de welke Godt als Opper

heer uytſtort over de menſchen. 't

1 5. Niet te min , alſoo het volgens de H.

Sehrifture ſeer waerachtig is, dat er verſchey

de Ketteryen moeten weſen, op dat men die
•' A- ſoude

(b) ghelijk de eeuwige Myſterien, de welke de

Godtheydt en de H. Dryvuldigheyt raken.

(e) Gelyck de tydelycke Myſterien, die hy daar naar

*nnyé. (d) Door het Gheloove. -
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E-m

ſoude kennen, de welke in de bekoringen ge

trouw zyn gebieven, gebruyken wy noch dat

voordeel, dat Godt ons geeft door ſijne voor

ſienigheyt. Want de gene Ketters worden en

ſouden niet laten in dwalinge te leven, al

waert dat ſy bleven in de eenigheyt van de

Kerke. Maer als ſy daer buyten zyn , zyn ſy

ſter dienſtig, niet met de waerheyt te leeren,

daer ſy geene kenniſſe van en hebben, maer

met aen de weirelijke Catholijke reden te

geven van deſe te onderſoecken , en aen de

Geeſtelijke van deſe te ontdecken. Want al

iſt dat er in de Catholijke Kerke eene ontal

lijke menigte van menſchen is, de wel

ke Godt bevint dat ſy hem getrouw zyn, en

kennen wy deſe even wel niet ſoo lank als

wy, ons genoegende in de duyſterniſſen van

onſe onwetentheyt,liever hebben te blyven in

onſe ſlaeperachtigheyt , als te aenſchouwen

het licht vande waerheyt. Daerom iſt, dat er

de Ketters vele van dien ſlaep ontwecken, en

oorſake zyn, dat ſy de oogen open doen om

dien|Hemelſchen en Goddelijken dagh te ſien,

en dat ſy hun verheugen, als ſy deſen ſien.

Laet ons dan de Ketters gebruyken, niet om

unne leeringen goet te keuren, maor om het

Catholijk Geloove te beſchermen tegen hun

me liſtighe ondernemingen, en om ten min

ſten beter op onſe hoede te zyn,iſt dat wy hun

niet en konnen wederom brengen tot den

Wech der zaligheyt. , ' ,

sa 1X,
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l X. CA P l T TE L.

Den Heyligen betoont, dat deſen Boeckdienſtig

is tegen alle ſoorten van dwalingen, doch na

mentlijk tegen de Manicheen, de welke ge

loofden, dat er twee naturen en twee beſtan

dighden waeren, de eene van het goet, de

andere van het quaet. Dat niet te min ſijn

voornemen niet en is hunne leeringen daer

geheel te gaen wederleggen, maer alleenelijck.

de leeringhe van de Kercke ſoo uyt te leggen,

dat ſy beſchermt is tegen alle aenvallen.

I6,I# geloove , dat dit werk, indien Godt

daer ſijnen zegen over uyt ſtort,#
ſal weſen voor Godtvruchtige Sielen, die

door eene goede beweginge genegen zullen

zyn het ſelve teleſen, om hun te verſterken,

niet alleen tegen eene beſondere dwalinge

maer tegen alle ſoorten van valſche en quade

leeringen. (a) Doch het is evenwel waerach

tig, dat 't beſonderlijk geſchreven is tegen die,

de welke twee natueren of twee beſtandig

heden ſtellen, die twee beginſelen maken ,

de welke heel contrarie zyn aen elkanderen,

en gedurig tegen een ſtryden. Want, mits er

dingen zyn, die hun aengenaem zyn, en ande

re die hun onaengenaem zyn, willen ſy, dat

* Godt den oorſpronck niet en is van de eerſte,

maer alleenelijk van de tweede. En als ſy

hnnne

(a) De Manich.ëen, de welke geloofden, dat er

twee eeuwige beginſelen waren, en gelyk twee Ge

een waren den samen goet, en den anderen quaet,

º

k

&
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hunne quade driften niet en konnen overwin

nen en hun aldus vaſt binden aen de banden

van het vleeſch,beelden ſy hun in,dat er twee

zielen zyn in een lichaem , eene die van

Godt komt, en die naturelijk is, hetgene dat

hy ſelf is, en eene andere , de welke komt

van een volk der duyſterniſſe, het welk

Godt niet (a) gegenereert en heeft, nog (b)

geſchapen , nog (e) getrocken uyt eenig an

der ſchepſel nog van (d) voor hem weg-ge

worpen of gebannen heeft, maer het welk

een eygen leven heeft,eene eygen aerde,voor

brengſelen van dieren , , en eyndelinge een

eygen rijk, een eeuwig beginſel ſonder oor

ſpronk. Dog ſy willen daer naer, dat dit

volk , eens tegen Godt opgeſtaen hebbende,

hy het ſelve tot ſoo eenen uyterſten noot

gebragt heeft, dat hy om aen dien vyant te

wederſtaen hier op de weirelt moeſt eene

ſiyvere ziele ſenden, de welke van fijne

ſubſtantie was, door de vereeninge en ver

mengelinge van welke willen ſy in hunne

droomen en geraes, dat het gewelt van dien

vyant geſtut is, en de weirelt voortgebragt.

17. Dogick en wil hunne leeringen nu niet

gaen wederleggen,mits ick het op een ander al

gedaen hebbe,en dat ick het op een ander nog

doen moet ſoo veel als Godt my zal gelieven

de cracht te geven: maer ick en wil in dit

werk maer betoonen op eene maniere, ge

(a) Als ſijnen Sone. (b) gelijk de Engelen,#

hemel en de aerde (c)gelijk de dieren en de planten,

de welke hy uyt de aerde getrocken heeft. (d) Ge

lijk de duyvelen,
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lyk my mogelijk is, en met redenen, die

Godt my zal ingeven dat het catholyk Ge

loove bedeckt is tegen alle hunne onderne

mingen, en dat hunne bemerkingen, de wel

ke de menſchen bewegen, en deſe doen val

len in hunne dwalingen, het gemoet der Ge

loovige geen ſints en ontſtellen. Dat verſoeke

ick beſonderlijk van u, die den gront mijns

hertekent, dat gy gelooft, dat ick niet uyt

eene enkele ceremonie om niet beticht te

worden van hooveirdigheyt, maer uyt het

binnenſte van mijn herte bekenne , dat my

niet en moet toe-ge-eygent worden van dit

werk, als enkelijk de fouten , en dat al dat

daer goet en waer in is moet toegeſchreven

worden aen Godt, als aen den eenigen uyt

reyker van alle gratien en van alle goet.

X CAP l TTE L.

Dat de valſche religie beſtaet in voor Godt te

aenbidden of eenigen geeſt, of eenig lich

aem , of fijne ergene inbeeldingen : en de

waerachtige in ſg wel te draegen in dit ty

delyk leven en in niet te betrachten als de

eeuwige dingen, en niet te aenbidden, als

eenen Godt alleen, Dat Godt geheel on

veranderlijk is ſoo wel rakende de p aets,als

rakende den tijt. Dat de ziele onverander

lijk is rakende de plaets, maer niet raken

de den tijt, en dat het lichaem veranderlijk

is rakende de platts en makende den tijt. Dat
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p

de inbeeldingen niet en zyn als lichamelyke

beelden, die voortkomen van de ſinnen, van

welke men ſich nootſakelijk moet ontblºº
ten, al is't dat ſeer moeyelijk is om de

waerheyt te aenſchouwen. Dat men tot

dat aenſchouwen van de waerheyt niet in

kan geraken, als door de Chriſtelijke reli

gis, en dat ſy onſe zielen daer toe bereys

maakt met de ſelve te ſtijveren van hare

gebreken en de ſonden. *

in Y moet dan voor eerſt deſe waerheyt

weten, dat er niet eene dolinge en

ſoude weſen in de religie, waert dat de zie

le in plaets van Godt niet en aen bade

eenighen geeſt of eenig lichaem , of ha
re eygene verbeeldingen , of twee van

die âmen, of ſelf alle dry, maer dat ſy

haer ſoo hielt in dit tydelijk leven ten op

fithte van de menſchen, dat ſy niemant

geen ongelyk en dede, nergens in en ſtoor

de gemeynſchap van de menſehen, niet

en betrachte, als de eeuwige dingen, en ee

nen Godt alleen aenbadt. Den Godt , daer

ick van ſpreke, is ſoodanig, dat, ten waer

hyaltyt onveranderlijk bleef in ſijn weſen •

daer niet eene van de veranderlyke naturen

en ſoude zyn, die in haer wefenſoude kon

nen beſtaen. Dog daer en is niemant, of hy

weet voorſeker , dat de ziele kan verande

ten
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ren, niet rakende (*) de verſcheydentheyt

van plaets, maer rakende de verſcheydent

heyt van den tijt. Ieder een kan ook claer

genoeg bemerken, dat het lichaem , het zy

dat men de plaets of den tijt aenſiet, op

adeſe twee manieren kan veranderen. Ra

- kende de verbeeldingen , dat fijn gedaen

ten en beelden, de welke door de uytwen

dige ſinnen gemaekt worden van de lich
aemen, die# in de memorie konnen

gedrukt worden , gelijk men die van de

ſinnen onrfangen heeft, en die men ook lich

telijk kan veranderen, het zy met defe te

- verdeelen, of met deſe te vermenigvuldi

# , of met deſe in te corten of te verbrey

en , of met de ſe in orden te ſtellen , of

met deſe overhoop te werpen : en ten leſten

gelijk het ſeer gemackelijk is de ſe door de

cracht en levendigheyt van de gepeyſen haer

al zulke eene gedaente te geven, als dat het

ons belieft, ſoo is't ook ſecr moeyelijk ſig

te wachten en te beletten, dat ſy ons, niet

en bedriegen,## de waerheyt wilt on

derſoecken. . •

19. En laet ons dan (b) het ſchepſel niet lie

(a) Om dat de zielen, gelijk alle geeſtelyke

dingen eygentlijk op geen plaets en zyn , daer door

ts't dat Boëtius brengt voor een exempel van de

regelen, de welke claer en ontwyfelijk zijn by de

geleerde. De onlichaemelyke dingen en zijn op geen

plaets. (b) Hy ſpeelt op deſe woorden van den Apo

ſtel Paulus ſy hebben het ſchepſel liever gedient,

als den Schepper , door welke hy beteekent de gene

die eenigen geeſt, ofeenig lichaem aen bidden in de

plaats van Godt, gelijk de Heydenen.
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!

ter dienen als den Schepper, en ons niet (a)

verydelen in onſe gedagten, en wy zullen ee

ne waerachtige Religie volgen : - mits dat,

als # vaſt gehecht blyven aen den Schep

, den welk en eeuwig is, wy noodſake

yk moeten deelachtig worden van de eeu

wigheyt van ſijne nature. Maer om dat de

ziele, overlaſt zynde van hare ſonden en

omringelt van de banden der ſelve, die waer

heyt ſlve niet en ſoude konnen ontdecken

noch behouden , ten waer dat er eenen trap

Wºr, door welken den menſch van de ty

#lijcke dingen opgaende tot de eeuwige,fijn

ſelven praemde om van het aerdſch leven,

ºver te gaen tot de gelykenis van Godt ſelve

“ft de eeuwighe voorſienigheyt door eene

#uytſprekelijke goetheyt in den loop van

en tydt willen middelen ſtellen om de

menſchen in het gemeyn en in het beſonder

ferhulpe te komen met de Schepſelen te ge

yken, die, al iſt dat ſy veranderlijk waren

*"en wel onderworpen waren aende onver

#7derlijke orden van ſijne wetten, om aen

“lde weirelt kenbaer te maken en te doen

ºren de verheventheydt ende volmaekt

Yt van ſijne nature. Dat heeft hy gedaen

1n

(a) En aen die andere en ſy zyn verydelt in

Enne gedagten door welke hy bemerkt de gene

die hunne eygene inbeeldingen aembaden gelyk de

"ichten en andere ketters. De ziele moet geſuy

" **n van hare ſomden om te geraken tot de

"iſ van de Godeljke waarheden,
-

, -
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(a)in deſe leſte tyden door de Chriſtelijke reli

gie, de welke den Hemel open doet, aen alle

die deſe kennen en volgen, ende hun verſe

kert van hunne zaligheyt. -

zo. Men kan deſe op verſcheyde manieren

beſchermen tegen de ydele betichtingen en

valſche laſteringen, ende hare verholenthe

den kenbaer maken aen de gene die in deſe

willen onderrecht zyn , want Godt betoont

door ſijn ſelven de waerheyt aen de zielen

en den goeden wille helpt door den dienſt

van de goede Engelen en Menſchen, op dat

ſy deſe ſouden ſien en begrypen en om dat

jeder een die maniere gebruykt, de welke hy

weet beſt over een te komen met het verſtant

van die menſchen de welke hy deſe wilt wys

maken, heb ick goet gevonden, naer dat ick

ſeer aendachtelijk gelet hebbe op de geſtelte

nis van de gene die ick de waerheyt hebbe

ſien beſtormen of ſoecke,nen op die, in wel:

keick ſelve was, als ick deſe beſtormde, of

als ick ſe ſocht, dat ick met deſe moeſt han'

delen op eene maniere, gelijk gy ſien zult in

deſèn Boek. Iſt dat gy daer eenige waerheyt

vint vat ſe aen, en ſchryft deſe toe aen de

Catholyke Kerke: iſt dat gy daer eenige val
ſcheyt

(a) Dog hybemerkt op deſe plaetſe in ſijne boºf

ken van retraitatie l. 1. e. 15. dat de Chriſtely

ke Relige niet nieuw en is,als rakende haren naem •

maer dat ſy altyt geweeſt heeft, ſelf voor Jesus

CHRIsrus in hare eerſte heylige, dat is, gelijk

hy op vele plaetſen uyt lecht in die , de welke gº

toofden in fijne geboorte, in fijne doet, en in ſij

me verraſſenis, de welcke noch toekomende waren.

-
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ſcheyt vint, verwerpt-ſe,en ºvergeeft het my,

die eenen menſch ben: indien gy daer iet

vint, dat twyffelachtig is, en laet het niet te

gelooven, tot dàt de reden u léere ofhet ver

mogen van de Kercke u prame of het ſelve

a’s valſch te verwerpen, (a) of te gelooven

als kb) ſcker en waerachtig. Luyſtert dan, bid

ick u, naer lict gene dat ick gae ſeggen , en

let er op met de meeſte en beſte aendachtig

heyt dat gy kont : want die ſÖo geſtelt zyn

(c) helpt Godt door fijne gratie.

(a) Het welk het uytwerkſel is van de reden

en van het verſtant. (b) Het welk het uytwerk

ſel is van het vermogen van het geloove.

(c) Al is 't dat Godt ook fijne gratie geeft,

als het hem gelieft , aen die ſelf, die in

die geſteltenis niet en zyn, om hem te doen ihko

men, gelijk den heyligen ſegt, als hy deſe plaets

tijt lecht lib. i. Retraft. c. 13. v

X I. CAP IT TE L.

Dat er geen leven en is, dat ſijnen oorſpronk van

God niet en heeft: dat de doodt van het re

deijk leven niet anders en is, als een vry

zvillige afwykange, door welk het hem af

ſchejt van die het gheſchapen heeft om de Li

hamelycke dingen te genieten tegen de wet

Godts. Dat die doodt het ſelve gelyk tot

eenen niet gebragt heeft: niet dat het lic:

haem, tot welk het hem keert eenen niet is,

mits dat de toepaſſinge van fijne deelen ſij
D me
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me gedaente en ſchoonheyt genoeg te kennen

geven, dat het een werk Godts is: Maer al

ſoo het min weſen heeft, als de ziele, is

het voor de ziele haer tot den niet kee

ren, als ſy met haer van Godt af te ſchey

den tot het ſelve keert.

“D Aer en is geen leven, dat van Godt

niet en is, om dat hy het operſte le

ven is, en ſelf den oorſpronk van alle leven:

daer en is ook geen leven, dat quaet is ,

voor ſoo veel als het een leven is, maer al

leenelijk voor ſoo veel als dat het neygt tot

de doot. En de doot ſ a ) van het leven en is

anders niet, als de vinnigheyt en (b) de boos

heyt, aen welke de latynen eenen naem ge

geven hebben die beteekent dat ſy eenen niet

is, en om de ſelve reden noemen ſy de boo

ſe menſchen ( c) menſchen van niet. Het le

ven dan , het welk ſich door eene vrywillige

afwykinge ſcheyt van die het geſchapen heeft,

van het weſen, dat het genietede, en het

welk tegen de wetten Godts de lichamelyke

dingen wilt genieten, over welke hy aen het

ſelve eene naturelijke heerſchapye en over

heyt gegeven heeft, valt allenskens inden niet.

En daer in is de boosheyt en verergeringe

van de ziele gelegen, de welke haer , om dat
W'Oort

(a) Hy en wilt hier niet ſpreken van het leven

van de ziele als voor ſoo veel ſy redelyck is, en be

4uaem om Godt te genieten.

(b) Nequitia ab eo quod ne quicquam ſit, diäa.

( c) Homines nihili,
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woort te gebruyken te niet doet, al iſt ſake

dat het lichaem, tot welk ſy haer vernedert,

ſekerlijk geenen niet en is. Want mits het lic

haem altyts blyft behouden dat over een ko

men en toepaſſinge van alle fijne deelen ,

ſonder welke het niet en kan beſtaen : volgt

daer uyt, dat het geſchapen is van den genen

die het beginſel en den oorſpronk is van de

overeenkominge en toepaſſinge van alle din- .

gen. Mits het lichaem ſich onderhout door ee

nen ſekeren vrede, die het heeft door fijne ey

gene gedaente, ſonder welke het eenen niet

ſoude weſen : volgt daer uyt, dat het geſcha

pen is van dien, den welken den oorſpronk

is van allen vrede en de ongeſchapene ge

daente, de welke oneyndelijk in ſchoonheyt

te boven gaet alle andere gedaenten. Mits het

lichaem "eene ſchoonheyt heeft , ſonder

welke het geen lichaem en ſoude weſen ,

volgt daer uyt, dat, indien men den Schepper

wilt ſoeken, men dien moet ſoeken, die den

ſchoonſten is van al dat is, mits hy den oor

onk is van alle ſchoonheyt : en wie is dit €

en eenigen Godt, de eenige waerheyt, de

# zaligheyt, het eerſte en het opperſte

Weſen, uyt welk voortkomt al dat is voor

ſoo veel als het is. w

z2. En daerom en is de doot van Godt niet:

Want Godt en heeft de doot niet gemackt, en hy en

heeft geen vermaeck in het verderf der levende.

Sap. i. 13 Om dat het opperſte weſen het we

en geeft aen al dat is, en om die reden het

weſen genoemt wort : doch de doot praemt

al dat ſterft,dat het niet meer en is voor#
- 2. - vee
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veel als dat het ſterft. Doch waert dat de

dingen- die ſterven, geheel ſtierven , buyten

- twyfel dat ſy geheel ſouden vernieticht z.vni,

doch ſy en ſterven maer voor ſoo veel als dat

ſy min behouden van hun weſen , het welk

men corter ſoude konnen ſeggen op deſe ma

niere, dat ſy ſoo veel te meer ſterven, als dat

ſy min zyn. Het is dan ſeker, dat een lichaem

- min weſen heeft, als eenig leven, orn dat,

ſoo lank als het in fijne gedaente blyft , het

daer niet in en blyft,als door hetleven, het zy

door dat, het welk alle dieren onderſteunt,

het zy door het gene (a) dat onderſteunt en

ſchikt de algemeyne nature van de weirelt.

Het lichaem is dan meer onderworpen aen de.

doot en vervolgens veel naerder aen den niet

Daerom iſt dat de ziele, de welke door het

vermaeck', dat ſy wint inde lichamelijke din

gen, Godt veronachtſaemt, haer keert tot den

niet, en dat is die boosheyt en verergeringe,

die volgens de kracht van het Latyns woort

de menſchen brengt gelijk tot eene vernie

- tinge.

XII.

" (a) Hy ſpreeekt hier volgens de"# “Jarre

Plato, die geloofde, dat de weirelt bezielt was

met eene algemeyne ziele, doch hy verwerpt die

meyninge als onſeker in fijne retractatien l. 1. e. 11

hy voegt er by, al dat daer in ſeker is, is , dat de

werelt, het zy dat ſy bemint wort, het zy dat ſy

niet bemint en wort, niet en moet gehouden wor

den voor eenen Godt, maer dat Godt den Sebep

per ſcude weſen van die algemeyne ziele, waar

dat er eene waer. -
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X II. CAP IT TE L.

Dat de Ziele, die het Lichaem bemint, aerdſch

en vleeſchelijk wort. Dat het redelijk is, dat

de ſtraffe volgt naer de Sonde, en dat die

ſtraffe beſtaet of in de pyne van het Lichaem

of in de pijne van de Ziele, de welke ,

voortkomt uyt de beroovinge van de vergan

kelijke dingen, die ſ wilt genieten, maer dat

de Ziele uyt dien ongeluk geu ſtaet komt, en

wederom keert van de menigvuldigheyt der

veranderlijke dingen tot de eengheyt van het

onveranderlijk goet, als ſy, onderſteunt

zynde door de gratie, overwint hare onge

regelde driften, en God dient met eenenſuy

veren geeſt en eenen goeden wille. En dat

die vernieuwinge van de ziele mede brengt

die van het Lichaem, om dat den geeſt

Godts, die de Ziele ſal vervollen, ſch ook

zal uytſtorten over het Lichaem om het ſelve

het leven te geven en de meeſte reinigheyt,

daer de mature toe bequaem is.

23. A. Ldus wort de ziele vleeſchelyk en

aerdſch, en daerom wort ſy ook

vleeſch en aerde genoemt. Soo lanck als ſy

ſoo zal weſen, en zal ſy het Ryck Godts niet

beſitten, en het gene dat ſy bemint zal haer

afgenomen worden , om dat ſy jet bemint

dat minder is, als ſy ſelve, dat is het Lichaem

D 3 Doch
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Doch een Lichaem, dat de ſonde ſelve,die ſy

bemint,bederfelijk gemaekt heeft: zulks dat

het allenskens verſlouwende , den menſch ,

die het bemint,allenskens verlaet, om dat den

menſch Godt verlaten heeft, om het lichaem

te beminnen,en het Gebodt Godts veracht,die

hem geſeyt heeft : ick late u toe daer van te

eten, en ick verbiede u dit te raken. Aldus is

ſy gevallen in de ſtraffen, om dat, naer dat ſy

door eene ongeregelde liefde de vergankelijke

dingen die onder haer zyn,bemint hadde,Godt

haer wederom op een (a) orden brengt met

het lyden van de ellenden, die ſy gevoelt in

het ſoecken van de valſche welluſten, en door

de pynen, die hy haer oplecht in de Helle. -

Want wat is (b) de pyne van het Lichaem

anders, als eene dappere bederffenis,die de na

'turelijke geſteltenis van eenig dingen veran

dert, het welck de ziele met het ſelve te mis

bruyken bederfelijk gemaekt heeft ? En wat

is de pyne van de ziele, als eene benemin

ge van de vergankelijke dingen, die ſy ge

nietede, of die ſy hopte te genieten ? en hier

in is gelegen al het gene dat begrepen is

onder den naem van quaet: dat is de ſonde

en de ſtraffe van de ſonde.

24. (c) Dog is't dat de ziele, terwylen ſy

in dit ſterfelijk leven is, die ongeregelde be

geirten overwint, de welke ſy met de ver

gankelyke dingen te genieten : tegen haer ſel

(a) Om dat het eeuwig orden van Godt ver

eyſcht, dat de ſtraffe volgt naer de ſonde , op dat

de ſtraffe verbetere de leelickheyt van de ſonde.

(b) De pyne van het lichaem , de pyne van de

ziele. Bekaeringe van de ziele tot Godt. -
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ven gevoet heeft: en gelooft,dat Godthaer

zal onderſteunen door fijne gratie om haer

de ſelve te doen overwinnen , is't dat ſy hem

dient met eenen ſuyveren geeſt en eenen goe

den wille, het is buyten twyfel,dat ſy, geheel

vernieuwt zynde, van de menigvuldigheyt

der veranderlijcke dingen, zal wederom kee

ren tot de eenigheyt van het onveranderlijk

goet, en dat ſy aldus door de wysheyt, die

niet geſchapen en is, maer door welke dat

alles fijn gedaente heeft , erſtelt zal worden

in hare eerſte gedaente, en door den H.

Geeſt, die de gave Godts is, Godt zal ge

nieten. Soo wort den menſch geeſtelijk, dat

hy alles oordeelt en van niemant geoordeelt

en wort, en dat hy den Heere ſijnen Godt

bemint uyt geheel ſijn herte, uyt geheel fij

ne ziele, uyt geheel fijn gemoet, en ſijnen

naeſten niet op eene vleeſchelyke maniere,

maer gelyk ſijn ſelven. Dog hy bemint fijn

ſelven op eene geeſtelyke maniere, als hy

uyt alle de crachten, die in hem leven,

Godt bemint : want in deſe twee Geboden is de

geheele wet begrepen en de Propheten Matt. 22,4o.

25. Uyt deſe waerheyt volgt , dat naer de

lichamelyke doot, aen welke de eerſte ſon

de ons allegader onderworpen heeft, (a) het

lichaem op ſijnen tyt en op ſijn orden zat

erſtelt worden in fijne voorgaende (b) vaſti

(a) De glorie van het lichaem zal een gevolg we

fen van die van de ziele, (b) Oft immers eene

meerdere, gelijk hy op deſe plaets fegt in fijne retra

étatien lib. 1. c. 13. om dat het dan geen voetſel

meer en zal van noode hebben, gelijk in het Para

dys , en dat het niet meer en zal komnen ſtervew.
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gheyt, die het nogtans niet en zal hebben

door ſijn ſelven , maer door de ziele, de gene

eſtigt zal zyn in Godt , de welke ookeV

-# vaſtigheyt niet en zal hebben door haer

ſelve, maer door de Godtheyt , als ſy deſe

zal genieten. Daerom zal ſy meer cracht en

ieucht hebben , als het lichaem , om dat

het lichaem enkelijk door haer ſijne ieugt

zal hebben, dog ſy zal beſtaen door de on

veranderlyke waerheyt , de welke den eeni

# Sone Godts is , en aldus zal het lichaem

ſtaen door den Sone Godts, mits volgens

de H. Schrifture alle dingen door het ſelve

beſtaen, Zulks dat de gave Godts, die den

H. Geeſt is, niet alleen de ziele toe en

brengt de ſaligheyt , den vrede, en de heyli

gheyt maer ſelf het leven zal geven (a) âen

het lichaem , en het ſelwe erſtellen in de

meeſte reynigheyt, daer de nature toe be

quaem is. Het is op dien ſin, dat den Sone

Godts geſeyt heeft : reynigt eerſt dat binnen in

den drinkbeker en in de ſchotel is, op dat ook het

buytenſte der ſelve reyn ivorde Matt- ; 2. 26. en

het is op dien ſin, dat den Apoſtel ſegt : ky

zal ook uwe ſterfelyke lichaemen levendig maken

door ſijnen Geeſt, die in u woont Rom, 8. 1r.

als dan de ſonde zal weggenomen zyn , de

ſtraffe , die ſy ſchuldig is, zal ook weg-geno

men worden : en dan zal men ſeggen : waer

is het quaet ? Doot waer is uwen prickett Helde

waer is uwe overwinninge ? Het gene dat is zal

den niet overwinnen , en aldus ſal de door

verſlonden zyn in de overwinninge.

(a) Het leven van de lichamen in de glorie komt

van den H. Geeſt, -

º



van de waarachtige Religie 45

X I l 1. CA PiTTE L. 5)

Dat den Duyvel niet quaet en is van nature,

maar om dat hy ſich door ſijnen ergen wille

bedorven heeft. Dat de goede Engelen van

nature veranderlijck zyn, en in Godt niet

"ſt en blyven, als door dien wille, door

weken ſ hem meer beminnen, als hun ty

ginſelven. Dat den wederſpannigen Engel in

":"ietlſig opgeblaſen hebbende door de hoo

veirdigheyt , afgheſcheyden is van het op

Peſte weſen , en dat hy overzulkx nu min

"ſºn heeft, als dat hy dan en hadde,
ºm dat hy heeft willen genieten het gene

" "in weſen hadde, als hy liever ge
hadt heeft ſijne eygen kracht te genieten,

" die van God, en dat het dier in is,

dat hy 4uaet is, niet naar het weſen, dat hy

behouden heeft, maer volgens dat, het welk

verloren heeft. -

26.D# quaden Engel, die den Duyvel ge

noemt wort, en kan die aldus ge
leylight Zyn niet hinderen, om dat hy ſelve

# quaet en is voor ſoo veel als dat hy

Engels , maer voor foo veel als dat hy door

#" eygen wille bedorven is. Men moet dan

#ſiaen, dat, indien daer niet en is, als Godt

# onveranderlijck is, de Engelen ſºlve van

" nature veranderlijk zyn Doch ſy bly

Een evenwel vaſt in Godt door dien wille',

": welken ſy hem meer beminnen, als
- * hun
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hun eygen ſelve, en alſoo ſyaen hem alleen

door eene ſeer vrywillige en ſeer aengenae

me gehoorſaemheyt onderworpen zyn, ge

nieten ſy de glorie van Syne Majeſteyt.

Maer alſoo in tegendeel dien eerſten Engef

ſijn ſelven meer beminde , als Godt, en wil

de hy aen Godt niet onderworpen zyn , en

ſig opgeblaſen hebbende door de hooveirdi

gheyt, ſcheyde hy van het operſte weſen,en

alſoo quam hy te vallen : en daerom heeft

hy tegenwordig min weſen, als dat hy dan

en hadde, omdat hy heeft willen genieten

het gene dat min weſen hadde,terwyl hy lie

ver gehadt heeft fijn eygen cracht te genie

ten, als die van Godt. Want al is't dat hy

geen eperſte weſen en hadde, hadde hy nog

tans een dat meerder was, als hy dien ge

nietede, den welken het operſte weſen is:

dat is die alleen het operſte weſenbeſit. Dog

al het gene dat min weſen heeft, als dat

het gehadt heeft, is quaet, niet naer het we

ſen, dat het behouden heeft , maer naer

dat, het welk het verloren heeft, om dat

het ſoo ſeer naer komt aen de doot, als dat

het van fijn weſen verloren heeft. Wie zal

nu dan verwondert zyn , dat die afſchey

dinge van het operſte weſen beroovinge en

# voort-gebragt heeft, en dat het ge

reck nydigheyt veroorſaeckt heeft door wel

ke den# duyvel geworden is ?

sjige
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XIV. CAPITTE L.

Dat de ſonde moet vrywillig weſen (het welk.

beſonderlijk moet verſtaen worden van de

eerſte ſonde gelijk den Heyligen ſegt in ſj

me Retraitatien op deſeplaets) en dat aldus

de ſonde betoont, dat de zielen eenen vryen

zville hebben , het welk de Manicheen

loochenden, dat Godt begeirt heeft, dat ſijne

dienaren hem ſouden dienen met eenen vry

en wille, gelijk de Engelen hem dienen.

Dat niet te min den dienſt, die ſy aen Godt

bewyſen tot hun eigen profijt is, en niet tot

dat van Godt. En dat de zielen haer beder

ven met haer door hare bewegingen af te

ſcheyden van haren wille, al is't dat ſy haer

daer niet volkomentlijk en konnen afſchey

den, om dat ſy dan volkomentlijk niet

en ſouden weſen.

27.D Og waer't dat die afſcheydinge van

de ziele met Godt , daer de ſonde

in beſtaet, waer gelijk eene kortſe, de wel

ke den menſch aenvat tegen ſijnen dank,

ſoude men met reden mogen gelooven,dat de

ſtraffe , die naer de ſonde volgt en de ver

dommeniſſe genoemt wort , onrechtveir

dig ware- Maer de ſonde is een quaet, dat

ſoo vrywillig is, dat het geen ſonde en is in

dien het niet vrywillig en is. En die#
ey
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heyt is ſoo claer, dat ſoo wel het cleyn

getal van de geleerde, als het groot getal

van de onwetende, daer geheel in over een

komen. En ſoo moet men , of loochenen,

dat men geen ſonde en doet , of toeſtaen,

dat ſy vrywillig geſchiet. Dog die toeſtemt,

dat de ziele gebetert wort door de peniten

tie, en dat ſy vergeveniſſe cryg; , als ſy deſe

doet, en dat Godt deſe rechtveirdelijk ver

domt, als ſy in hare ſonden volhert, en kan

met reden niet ontkennen, dat ſy ſondicht

En ten leſten indien wy het quaet niet vry

willig en doen , men inoet noyt. jermant be

riſpen of vermanen van fijne plichten, het

welk de wet van het Chriſtendom, en alle

onderhoudinge van Religie ganſch ſoude te

niet doen. Men moet dan beſluyten, dat de

ſonde vrywillig geſchiet. En om dat het buy

ten twyfel is, dat men ſondiglit, en magh men

oock niet twyfelen, of de zielen hebben ee

men vryen wille. Want Godt heeft geoor

deelt,dat fijne dienaeren hem beter ſouden die

nen, als ſy hem ſouden vrywillig dienen :

doch ſy en ſouden hem niet vrywillig dienen,

waer dat hunnen dienſt niet gewillig, maer,

gepraemt waer. ALDus D EN EN DE ENGELEN

Goor vRYwILLIG,en hunnen dienſt en is niet

profijtig, als aen hun ſelve, en niet aen

Godt, om dat Godt, die door ſijn ſelven is

al dat hy is, het goet van een ander niet van

noode en heeft. Het gene dat van hem gege

nereert is, is het ſelve dat hy is, om dat het ge

genereert, en niet ghemaekt en is. Maer al

dat is, en gemackt is, heeft een goet van

- Il OO
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-

noode, het welk in Godt is, een operſte goet,

dat is het operſte weſen. En als ſy door de ſon

de hun min tot hem keeren, beginnen ſy min .

weſen te hebben,als dat ſy te voeren hadden ,

en nochtans en zyn ſy niet volkomentlijk af

geſcheyden, om dat ſy dan volkomentlijk niet

en ſouden weſen. Want de bewegingen zyn

voor de zielen, gelijk de plaetſen zyn voor de

lichamen, mits de ziele haer roert in de bewe

gingen van den wille, gelijk de lichamen in

de ruymten van de plaetſen. Het welk de oor

ſake is, dat, als men ſeght, dat den quaden

Engel den menſch iet wijs gemaekt heeft ,

men moet meynen , dat den menſch ook

door fijnen wille het ſelve toegeſtemt heeft,

mits hy niet plichtig en kan weſen van ee

nig miſdaet, waer't dat hy dit genootſaekt

zynde bedreven hadde. -

xv. CAPITTEL:

Dat de krankheyt en ſterfelijkheyt van onſ

lichaem eene rechtveerdige ſtraffe is van

enſe ſonde, maer dat Godt in die ſtraffe

ſco wel fijne bermhertigheyt betoon heeft,

als fijne rechtveerdighert, om dat wy aaer

uyt leeren, dat wy al enſe liefde moeten

aftrecken van de lichamelijke welluſten, en

deſe geheel ſtieren tot het eeuwig weſen van

de zwaerheyt. Dat wy in dit lichaem , het

welk ſoo krank is, met de hulpe Goats kon

men geraken tot de rechtveerd gheyt , en

E dat

\
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dat alſdan de ſtraffen van dit leven dienen

tot oefeninge aen onſe cracht en cloekmoe

- digheyt. Den overvloet van welluſten be

proeft, en verſterckt onſe matigheyt, en de

bekoringen ontwecken onſe voorſchtigheyt,

en ſy maeken, dat wy beter waeken, en de

zwaerheyt meer beminnen.

*RAkende het menſchelijk Lichaem, het

welk voor de Sonde het volmaekſte

was onder de Lichaemen,dat is ſedert gevallen

in zulk eene krankheyt, en onderworpen aen

de doot, al iſt dat eene rechtveirdige ſtraffe
# heeft van ſijn miſdaet : des niet tegen

aende heeft Godt meer fijne bermhertigheyt

betoont, als ſijne rechtveirdigheyt. Doch daer

uyt leeren wy, dat wy al onſe liefde moeten

aftrecken van de lichamelijke welluſten, en

deſe geheel en ganſch ſtieren tot het eeuwig

Weſen van de waerheyt. En boven dien wort

de ſchoonheyt van de rechtveirdigheyt ge

voegt by die van de bermhertigheyt en van de

goetheyt, mits deſe alle beyde vereyſſchen

dat (a) GELYCK DE VERGANKELYKE GOEDE

REN ONS BEDROGEN HEBBEN DOOR HARE soE,

T IG HEYT , DE PYN EN ONs OOK souDEN ON

DERRECHTEN EN GE NESEN DOOR HARB BIT,

TERHEYºr. En de Goddelyke voorſienigheyt

heeft onſe ſtraffen ſoo gematicht, dat wy ſelf,

in dit lichaem, het welk ſoo ſwak en bederfe

lijk is, konnen geraken tot de rechtveirdigheyt

ons ootmoedelyk vernederen onder de Ma

jeſteyt van den eenigen waerachtigen Godt
IDCt
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met afte leggen alle onſe hooveirdigheyt, in

een volkomen miſtrouwen zyn van ons ey

gen ſelven, en ganſch onſen handel en al ons

welvaren geheel aen hem alleen laten. Aldus

vint den menſch, die van goeden wille is,

als hy ſich aldus door fijne hulpe geheel aen

hem overgeeft, in de pynen van dit leven

eene Oeffeninge van fijne deught en kloeck

moedigheyt. Den overvloet van de welluſten

en den voorſpoedigen uytval van fijne tydely

ke dingen dienen hem om hem te beproeven

en te verſterken in de matigheyt. En eynde

Iinge de bekoringen doen hem waeken, en ſy

ontwecken en verwecken fijne voorſichtig

heyt en wysheyt: en verre dat hy daer onder

ſoude beſwyken, waekt hy noch meer, en hy

kryght eene meerdere liefde tot de waerheyt,

de welke alleen noyt en bedriegt.

(a) Redenen van de ſtrengightyt der Penitentie,

X V 1. c AP! T TE L.

Dat de goethuyt van Godt tot den menſch en

heeft noyt ſoo uytgeſchenen , als in de

Menſchwordinge. Dat dit myſterie betoont

heeft,hoe ſeer dat de Menſchelyke nature ver

heven is boven de andere schepſelen. Dat

den Sone Godts niet verſchenen en is met een

Hemelſch Lichaem, om dat hy de ſelve na

ture moeſt acn nemen, die moeſt verloſt wor

den. Dat hy noch gewelt noch macbt ge

bruykt en heeft om de Menſchen tot hem te

Na 2 trecken



52 Den H. Auguſtinus

trecken. Dat hy door fijne Mirakelen betosni

heeft, dat hy Godt was, en door ſijn lyden,

dat hy eenen Menſch was. Dat hy begeert

heeft, dat fjn exempel eenen geneeſmiddel is

ſoude weſen van alle de quade driften der

menſchen. Dat ſijn leven eene gedurige onder- |

rechtinge geweeſt heeft om ons leven daer naer

te ſchicken,en dat fijne verraſſeniſſe ons betoont,

hoe wy moeten hopen, dat wy ook eens

zullen verloſt zijn van alle onſe qualen.

3°M Aer al is't dat het waerachtig is, dat -

Godt in aller maniere middelen geeft

om de zielen te geneſen volgens de voorval

Ien en geſtelteniſſen der tyden, de welke

fijne oneyndelyke wysheyt ſchickt naer dat

# het goet vint , van welk men of geen

nts en moet ſpreken, of daer van ſpreken

onder de godvrugtige en de volmaekte , en

heeft hy nochtans noyt eenig goet gedaen

aen de menſchen met eene meerdere uyt

gheſtortheyt (a) van ſijne goetheyt , dan

als de wysheyt Godts felve , den eenigen

Sone , die van de ſelve ſubſtantie en eeu

wigheyt is met den Vader, haer geweerdigt !

heeft onſe menſcheyt geheel aen te nemen

om de ſelve met haer te vereenigen , en

dat het woort Vleeſch geworden is, en onder ons

gewoont heeft. Want daen mede heeft ſy #
toon

(a) Van de goetheyt, die Godt ons betoont. heeft

door de Menſchwerdinge van ſijnen Sons. t
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toont aen de gene die vleeſchelyk zyn en de

waerheyt met de oogen van den Geeſt niet en

ſien,en niet en volgen als hunne ſinnë,hoe hoog

dat de menſchelijke nature verheven is boven

de andere ſchepſelen, als ſy haer aen de men

ſchen vertoont heeft, niet alleen op eene ſien

lijke maniere, gelyk ſy coſt doen met een

menſchelyk lichaem aen te nemen, maer bo

vendien noch in eene waerachtige Menſcheyt

om dat hy de ſelve nature, die verloſt moeſt

worden, moeſt aen nemen. En op dat noch

Man noch Vrouwe en ſoude denken, dat ſy

verſtooten waren van haren Schepper, is hy

eenen Man geworden, doch hy heeft willen

geboren worden van eene Vrouwe. -

31. (b) Hy en heeft niet gedaen met macht.

ofgewelt, maer alles met reden en betoog

Den tyt van de oude ſlavernye was voor by,

en den tyt van vryheyt was verſchenen : en

het was als dan, dat den menſch tot zyne za

ligheyt moeſt erkennen, hoe vry dat den

wille was, die Godt hem gegeven hadde, als

hy hem geſchapen hadde. (c) Hy heeft Mira

kelen gedaen, om aen de menſchen te doen

# , dat hy Godt was door de Godde

yke nature, die hem eygen is, hy heeft gele

den om de Menſchen te doen gelooven, dat

hy eenen Menſch was, door de menſchelyke

nature, die hy aengenomen hadde: als hyaen

het volk ſprak als Godt, en wilde hy fijne

E 3 Moeder

(b) Ieſus Chriſtus en heeft noch macht noch ge

mvelt gebruykt, om hem te doen naer volgen.

(c) Hy heeft betoont , dat hy Godt was en de

Menſch.
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Moeder niet kennen, die naer hem quam vra

geu, en als hy jook was, was hy volgens de

uytdrukelijke getuygenis van het Evangelie

aen ſijnen. Vader en aen ſijne Moeder onderworpen.

Hy betoonde door fijne leeringe, dat hy Godt

was, en door het opwaſſen in ouderdom, dat

hy Menſch was. Als hy wilde handelen als

Godt met het Water in Wyn te veranderen,

ſeyde hy aen fijne Moeder : Vrouwe wat heb iek

met u ( te doen) myne are en is noch niet gekomen.

Joan 2. 4. Doch ſoo de ure gekomen was,dat

hy moeſt ſterven als menſch, erkende hy die

ſelve Moeder, als hy aen het Cruys hing, en

hy beval deſe aen den Diſcipel , die hy meeſt

beminde ( a ) terwylen dat de menſchen ver

voert wierden door den ongelukigen drift

van de Rykdommen, die de inſtrumenten

zyn van alle genoegten en welluſten, heeft

hy willen aerm weſen. Terwylen ſy bran

den van eergierighevt om de overheyt en de

eeren van de werelt te hebben, vlugte hy om

geenen Conink te weſen. Terwylen dat ſy

voor een groot goet hielden Kinderen te heb

ben naer het Lichaem , heeft hy het houwe

lijk en de Kinderen veracht. De hooveirdig

heyt van de Menſchen dede hun eenen uyter

ſten afkeer hebben van alle verachtinge, en

hy heeft alle ſoorte van verachtinge geleden.

Het ongelyk docht hun onverdragelyk, en hy

heeft het meeſte ongelyk verdragen, te weten

van verweſen te worden, daer hy rechtveit

dig en onnooſel was. Sy hadden eenen ſchrik

Valun

(a) Hy heeft ons ſijn exempel willen geven voor

eenen genees-middel van alle onſe quade driften,.
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van de lichamelyke ſmerten, en hy heeft

willen gegeeſſelt worden, en andere tor

menten onderſtaen. Sy vreeſden te ſterven,

en hy is geſtorven als een en miſdadigen. De

ſtraffe van het Cruys was voor hun de ſchan

delijkſte van alle de ſtraffen,en hy heeft willen

gecruyſt worden. Aldus heeft hy met ſijn ſel

ven vrywillighlijk te ontrecken die dingen ,

welkers begeerte ons belette wel te leven

alle de ſe ſlecht en verachtelyk gemaekt : en

met te lyden alle die , welkers af keer ons

vervremde van de liefde en van het ſoeken

van de waerheyt, ſoet en verdragelyk. Want

men kan niet ſondigen als op de ſe twee ma

nieren, te weten met te ſoeken het gene dat

hy veracht heeft, ofmet te vluchten het gene

dat hy onderſtaen heeft. -

; 2. (b) Geheel ſijn leven dan, het gene dat

hy hier op deraerde, menſch zynde, geleeft ,

heeft, en is niet anders geweeſt, als eene ge

durige onderrechtinge , hoe dat wy ons moe

ten dragen. Doch fijne verryſſenis heeft ge

noeg betoont, dat er niet verloren en gaet van

de menſchelyke nature, als er niet verloren

en gaet ten opſicht van Godt. Dat alle Schep

ſelen Godt dienen, of tot ſtraffe der miſdaden,

of tot verloſſinge van de Menſchen , en hoe

volkomentlyk dat het Lichaem onderworpen

is aen de Ziele, als de Ziele volkomentlyk

onderworpen is aen Godt, en als dan en zul

Ien de ſubſtantien alleenelijk geen quaet we

ſen, het welk noyt en kan zyn , maer ſy en

- - zullen

(b) Het leven van Jeſus Chriſtus is onſe ſedes

lyke leeringe, - -
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zullen ſelfaen geen quaet onderworpen zyn

gelyk ſy daer aen hebben konnen onderworks,
pen zyn door de Sonde of door de ſtraffe van
de Sonde. Dat zyn dan de Regelen vande

Chriſtelyke Philoſophie (a) rakende de nature te

van de dingen, de welke de minſt verſtaende 'º

houden voor ſeer ſeker, en voor ſeer geloof. ,,

weirdig, en de geleerde voor ſeer fuyver en ,
vry van alle dolinge. i

(a) Dat is,ſiet, wat dat het Chriſtendom ons leert ºnſ

rakende de nature van Godt en van de geſchapene h
dingen van den val en de erſtellinge van de ziele,

van de ſterfelykheyt en onſterfelykheyt van het Lie

baem. -

X VI I , CAP IT TE L. :

Dat de maniere,op welke de Goddelijke onder

wyſinge geleert wort inde Chriſtelijke Reli

gie, een Meeſter ſtuck is van ae Conſte

van te onder rechten dat de verbor

gene waerheden in de beelden van de s

Schriſture dienen om onſe werken te beſtieren:

aat de verſcheydentheyt van de twee Teſta

menten daer van komt om dat de Godt

vruchtigheyt begint met de vreeſe en eyndigt

met de liefde. Dat ten tyde van het oude

Teſtament, het welk eenen tydt was van

ſlavernye het lolſch volk belaſt was met een

groot getal van Ceremonien en afbeelſelen ,

om dat het geen wederhouden en hadde, als
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de vreeſe. Doch dat in het nieuw Teſtament

Ieſus Chriſtus, die ons in vryheyt erſtelt heeft

luttele doch ſeer zalige Sacramenten heeft in

geſtelt, en dat de ceremonien van het Joden

dom afgegaen zyn rakende het gebruyk, en

niet gebleven en zyn, als tot onderrichtinge

van ons Geloove. Dat dien verſcheyden han

delſso van Ceremonien, als van ſedige Ge

boden, die minder zyn in het onde Teſta

ment, als in het Evangelie, niet en belet, dan

den ſelven Godt den oorſpronk is van de

twee Teſtamenten,

"D Och geheel den inhout van de Gode

lyke Heeringe, de welke nu clare re

denen, dan gelykeniſſen en exempelen ge

bruykt, en die zulk eene geſchicktheyt on

derhout in de woorden, in de daden, en in

de afbeelſelen, dat de ziele daer in vint al

de onderrechtinge en het licht, dat ſy van

noode heeft, is een meeſter ſtuck van de

conſte, de welke de reden kan gebruyken om

de menſchen te onderrechten en iet wys te

maken. ( a ) Want het gene dat duyſter is in

de H Schriftnre wort geſchickt en uyt geleyt

door het gene dat claer is. En dat er in de ſel

we niet en waer, als het gene dat ſeer licht is

om te begrypen, men ſoude ſoo geenen iever

hebben om de waerheyt te ſoeken, en zulk

geen vermaek in de ſelve te vinden. Doch

dat er geene teekenen noch afbeelſelen en

wat

(a) De verhalentheden van de H- Schrifture

A
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waren in de H. Schrifture, en in die afbeel

ſelen geene teekenen en ſpeur van de waer

heyt , wy en ſouden onſe werken niet kon

nen ſchicken naer de kenniſſe, die wy daer

uyt trecken. Doch om dat de Godvruchtig

heyt begint met de vreeſe, en eyndigt met de

liefde, wiert het volk van het out Teſtament,

het welk geen wederhouden en hadde, als de

vreeſe, belaſt met een groot getal van cere

monien en afbeelſelen. Maer dien handel

was dienſtig voor dat volk, om dat het ee

ne begeerte ſoude crygen tot de gratie Godts,

de welke de Propheten voorſeyden , dat hy

eens van den Hemel moeſt afkomen op der

aerde. Als hy afgekomen is door de Menſch

wordinge van de Goddelijke wysheyt, de

welke de menſchelijke nature aengetrocken

heeft, en ons erſtelt in onſe vryheyt, heeft

Godt weynige teeckenen en Sacramenten in

geſtelt, maer die ſeer ſalig zyn om de ge

meynſchap te onderhouden van de volkeren,

de welke het Chriſtendom ſamen moeſt ver

eenigen: dat is eene groote menigte van vrye

Menſchen, die Godt alleen ſouden dienen. En

rakende die groote menigte van Geboden, de

welke aen het Hebreeuſch volk opgeleyt zyn

als een Iock, en aen welk ſy gebonden wa

ren als met ketenen onder de heerſchapye

van dien ſelven Godt, die ſy alleen aenbaden

ſy zyn tegenwoordigh afgegaen, en ſy en zyn

niet geſchreven gebleven, als tot onder rech

tinge van ons Geloove, en tot verclaringe van

onſe myſterien. Aldus en verbinden ſy de

menſchen nu niet meer met hun ſlaven"#.
CIls
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maer ſy oefenen hun verſtant, hun vry la

tende

34. Doch indien jemant niet en kan geloo

ven, dat deſe twee Teſtamenten van den ſel

ven Godt geſchikt zyn , om dat wy de ſelve

Ceremonien en de ſelve Sacramenten niet en

hebben, de welke de Joden voor deſen had

de, en noch onderhouden, hy en zal geen

minder reden hebben van te ſeggen, dat het

niet en kan geſchieden, dat eenen Vader des

huysgeſints, die ſeer rechtveirdig is, andere

dingen mach gebieden aen de gene die hy

oordeelt,dat eene herteresſlavernye veel pro

fijtiger is, als aen de gene die hy aen neemt,

en ſtelt onder het getal van ſijne kinderen

dog is 't dat de verſcheydentheyt vAN DE

sEDE GEBODEN (a) DE wELKE MINDER zYN

IN DE ouDE WET , ALS IN HET Eva NGE

Lis, ſommige doet verwonderen, zal dien

met ſoo veel reden vremde konnen denken,

dat eenen en den ſelven Genees-meeſter

door ſijne dienaren andere geneesmiddelen

geeft aen de fieke, die veel kranker zyn,

als dat hy ſelve en geeft aen die veel ſter

ker zyn om hun de geſontheyt te doen cry

gen of wederom te crygen. Gelijk dan de,

conſte van de medecyne, al is't dat ſy al

tijt de ſelve blyft en in haer ſelve niet en

verandert , nogtans hare wetten verandert ,

Onn

(a) Het welk valſch ſoude ºreſen waer 't dat de

chriſtene nu min verbonden waren, als de Joden

Godt te beminnen uyt geheel hun herte, dat vol

gens IEsus CHRustus het meeſte is van alle de

geboden.
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-

om dat de lichamen veranderen, ſoo beſtiert |

ook de Godelyke voorſienigheyt, die altijt |

onveranderlijk blyft in haer ſelve, nogtans

op verſcheyde manieren de veranderlijke t
ſchepſelen, en ſy gebiet of verbiet volgens tº

de verſcheydentheyt van de ſiekten aen de

eene dingen, die geheel verſcheyden zyn van

die ſy gebiet of verbiet aen de andere,om de

ſchepſelen die tot den niet gaen, met hun

van hem af te ſcheyden, te trecken uyt de

bedorventheyt van de ſonde, die de doot

voortgebragt heeft,en uyt de doot ſelve, en

deſe wederom volkomentlijk te vereenigen

aen fijne nature en aen ſijn weſen.

XVIII. CAP IT TE L.

Dat de gebrekelijkheyt van de ſchepſelen daer :

van voortkomt, dat ſy geen openſte weſen

en hebben. En dat ſy geen operſte weſen en

hebben, comt daer van, om dat ſy onder

worpen zijn aen de gene dieſe gemaakt heeft. -

Dat Godt alle dingen van niet geſchapen 3

heeft, om dat er geene nature ſoo onvol

maekt en kan zijn, de welke haer weſen

van hem niet en heeft, en dat aldus de on

gefatſoeneerſte ſtof van God voortkomt om

dat ſy ten minſten de bequaemheyt heeft om

eenig fatſoen te ontfangen,het welkeengoet is, |

dat ſy niet en kan hebben, als van Godt.

- Aet zult my miſſchien ſeggen : "

"M# is't dat# ſchepſelen # l

- af
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afwyken van Godt ? om dat ſy veranderlyk

zyn. Waerom zyn ſy veranderlyk , om dat

ſy geen operſte weſen en hebben. dm dat ſy

onderworpen zyn aen dien, den welken haer

# heeft, wie heeft ſe gemaekt ? die

et operſte weſenbeſit. Wie is dit ? 't is Godt,

de onveranderlyke Dryvuldigheyt, om dat

hy deſe geſchapen heeft door ſijne operſte

wysheyt, en bewaert door ſijne operſte goet

heyt. Waerom heeft hy;ſe geſchapen ? om

dat ſy zyn ſouden. Want het is altyt een goet

dat men is, hoe cleyn dat het doch is het ge

ne dat men weſen kan, gelijk het is het oper

ſtegoet zyn , als men het operſte weſen heeft

Waer van heeft hy-ſe geſchaepen ? van niet.

Want van al dat is moet er nootſakelijk

een weſen zyn , hoe ſlecht en onvolmaekt

dat fijne nature zy. En aldus en zal het

niet laten een goet te zijn, en fijnen oor

ſpronk te hebben van Godt, al ist dat het

het minſte is van al dat goet is. Om dat,gelijk

de operſte nature 'toperſte goet is, de nature,

die de minſte is van alle, ook 't minſte is van

alle goet. Dog alle goet is ofGodt ſelve, of 't

tomt van Godt, Daerom connt ook de minſte

nature van Godt. Het gene dat wy van de na

ture ſeggen ,, kan men ook ſeggen van het

fatſoen of gedaente. Want het en is niet ſon

der reden dat men de weſens gelijkelijk

loft over de verhevéntheyt van hunne natu

re en over de ſchoonheyt van hun fatſoen.

Dat dan, van welk het Godt al gemaekt -

heeft, en heeft geene nature, geen fatſoens

het welk anders niet en is, als eenen niet

- - 4. uyt,
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- uyt welk volgt, dat het gene dat men on

gefatſoeneert en onvolmaekt noemt , als men

dit vergelijkt by het gene dat volkomen en

volmaekt is , en kan voor geenen niet ge

bouden worden,indien het eenig fatſoen heeft,

al is't dat het ſeer luttel en alleenelijk maer

een beginſel daer van en heeft. En vervolgens

trecken die onvolmaekte weſens ſelve hun

weſen uyt Godt, gelijk alle andere dingen.

36, Daerom in dien de weirelt gemaekt is

van eene ongefatſoeneerde ſtoffe, is die ſtoffe

even wel geheel van niet gemaekt. Want het

gene dat nog niet gefatſoeneert en is, en
niet te min eenig beginſel heeft om een fat.

ſoen te konnen crygen, en heeft die bequaem

heyt niet, als van Godt, mits dat het een

goet is gefatſoeneert te zyn, en vervolgens
ook een goet, dat men het kan weſen. En

aldus den ſelven oorſpronk van alle goet,

die het fatſoen gegeven heeft, heeft ook,

de bequaemheyt gegeven om het ſelve te

konnen ontfangen. Daerom al dat is, ſoo

veel als het is, en al dat nog niet en is,

voor ſoo veel als dat het zyn kan, heeft

het al van Godt alleen. Het welk wy kon

nen uytdrucken met andere woorden. Al

dat gefatſoeneert is voor ſoo veel als dat

het gefatſoeneert is , en al dat nog niet ge

fatſoeneert en is voor ſoo veel als dat ge

fatſoeneert kan worden, heeft het al van

Godt, alleen, Dog daer en is niet, dat de

volmaektheyt van fijne nature heeft, tenzy

dat het volkomen is in alle ſijne deelen vol

geasſijne ſoorte; en die den oorſprong is

- van
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van alle goet, is het ook van de voltree

kinge van alle dingen. Mits dat dan alle

goet van Godt komt, ſob moet ook de vol

treckinge van alle goet van Godt komen.

XIX. CAPITTEL.. ,

Dat de bederfenis een quaet is, maer dat de

dingen, die iederven goet zyn, al iſt dat

ſj het sperſte goet niet en zyn. En dat aldus

het goet, dat niet bederven en kan, Godt ſel

ve is. Dat alle goet van hem voortkomt,

en dat het van fijn ſelve onderworpen is

aen de bederfenis, om dat het van ſijn ſilve

eenen niet is. En daer en is niet als Godt,

dat dit of belet dat het niet en bederft ,

of in fijne reynigheyt erſtelt, als het bedor
ven is.

-

17 H Ier uyt konnen alle die wel ſien en

oogen hebben, de welke door eene

ſchadelyke begeirte van eene ydele en on

profijtige victorie , niet onſtelt en zyn , lich

telijk begrypen , dat al het gene dat bederft

en ſterft, een goet is, al is't dat de bederfe

nis en de doot in haer ſelve een quaet zyn.

Want ten waer dat alle de dingen een natu

relijk orden hadden, die haer behout in de

volmaektheyt van haer weſen, en het welk

in eenige van fijne deelen kan onſtelt wor

den, en ſouden de bederfenis en de doot

deſe niet konnen hinderen. Dog de bederfe

nis en ſoude geene bederfenis weſen, als

F 2.
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x

#. niet en ſoude kommen hinderen. Is 't

dat dan de bederfenis contrarie is aen de

naturelyke orden, de welke de dingen be

houd in de volmaektheyt van hun weſen :

en is't dat die orden een goet is,gelijk niemant

daer aen en kan twyfelen , zyn alle de din

gen goet, aen welke de bederfenis contrarie

is. Daer en is dan niet dat# , als 't gene

daer de derfenis contratie a , die dan be

derven zyn goet. En ſy bederven om dat ſy

het operſte goet niet en zyn. Daer uyt volgt,

dat alle dingen van Godt komen, om dat ſy

# zyn, en dat ſy Godt niet en zyn, om dat

ſy in de operſte maniere niet goet en zyn. En

aldus en is het goet, dat niet bederven en

kan, niet anders als Godt. Al ander goet

komt van hem, en van fijn ſelve is het onder

worpen aen de bederfenis, om dat het van

fijn ſelve eenen niet is, en daer en is niet, als

Godt, dat deſe of belet te bederven of erſtelt

in de oprechtigheyt van hun weſen als het be

dorven is.

XX, CAP ITTE L.

Dat de eerſte bederfenis van de redelyke Ziele

is den wille van te doen dat hem door de op

perſte waerheyt verboden is. Dat het daer

door is dat den eerſten Menſch gejaegt is myt

het Paradijs, en dat hy verandert is, niet van

een beſtandigh goet tot een beſtandig quaet,

maer van het eeuwig goet tot het tydelijk

goet, het welk de Ziele niet en kan beminnen

- - - ſonder
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ſonder te ſondigen, om dat het minder is, als

ſy. Op wat ſin dat den Boom van de verbo

den vrucht Adam kennis gegeven heeft van

goet en quaet. Dat et quaetgeene ſubſtantie en

is gelyk de Manicheen wilden ſeggen, en dat

de Schepſelen niet quaet en zyn, maer dat er

niet quaetan is,als 't misbruyk, dat de AAen

ſchen daer van doen met deſe te beminnen

in de plaets van Godt. Tegen de dwalinge

der AManicheen, de welke ons Godt inbeel

den, gelyk een oneyndelyk licht.

38. Och, het eerſte gebreck of bederfenis

van de redelyke ziele is den wille

van te doen het gene hem verboden is door

de operſte en innige waerheyt. Aldus is den

eerſten Menſch uyt het Paradys gejaegt en hy

is in de weirelt gekomen, dat is van de eeu

wigheyt in den tyt van den overvloet in de

aermoede, en van de ſterkte in de ſwakheyt.

Hy en is dan niet gekomen van een beſtandig

of ſubſtantiel goet tot een beſtandig, quaet,

om dat er geene ſubſtantie quaet en is, maer

van het eeuwig goet tot het ſienelyk, en van

het opperſte goet tot het ſlechtſte van alle

goet. (a) daer uyt blykt : DAT ER EEN, GoEr

IS, DAT DE REDELYKE ZIELE NIET EN KAN

BEM INNEN soNDER SoNDE , oM DAT DE oR

DRE, IN wELK HET is, ONDER HAER is. En

vervolgens dat het de ſubſtantie niet en is ,

E3 die

(a). Dat de ziele ſonder ſonde niet en mag be

minnen het goet, dat minder is, altſy ſalve.

V
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die men bemint, als men ſondight , maer de

Sonde ſelve, de welke een quaet is. En al

dus dien Boom, den welken volgens de

Schrifture geplant was in het midden van het

Aerdſci Paradys, en was niet quaet, maer de

de ongehoorſaemheyt alleen aen het Geboſt

Godts was quaet: en ſoo deſe daer naer door

een rechtveirdigh vonnis geſtraft was, gaf

dien Boom , van welken Adam de vrugt ge

pluckt hadde, hem kenniſſe van goet en quaet

om dat de ziele, haer onderworpen vindende

aen het quaet, het welk ſy door hare ſonde

op haer gerrocken hadde, hem leerde door de

ſmerten, die ſy gevoelde , het verſchil, dat

'er was tuſſchen het Gebodt, dat hy niet en

hadde willen onderhouden, en het miſdaet,

dat hy bedreven hadde. Zulks dat ſy nu be

gint het quaet te kennen, als ſy het gevoelt,

het welk ſy niet gekent en hadde, als ſy het

moeſte vluchten, en dat ſy nu met eene meer

dere vierigheyt (a) begint het goet te bemin

nen, als ſy het vergelyckt by het quaet, dat

ſy lijdt, het welk ſy niet genoeg bemint en

hadde, als ſy het Gebodt, dat haer gegeven

was, overtreden hadde. e

,9. Daer uyt blykt, dat de bederfenis van de

Ziele daer in,beſtaet dat ſy tegen Godt gedaen

heeft, en dat de pynelyckheyt, die ſy gevoelt
i . * : naCT

(a) Het welk maer en geſchiet ten ºpſichte van

bes waerachtig goet, als de ziel geraakt is vas

Gedt, en dat ſy te voor in zulk een verblint heye

was dat ſy, gelyk den H. Proſper ſpreekt,hare eygen

ſwackheyt bemint, en dat ſy meyns dat ſy geſont is,

om dat ſy piet en weet, dat ſy ſieck it.
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naer die bederfenis, de ſtraffe is, die ſy onder

ſtaet, en dat daer in al 't quaet gelegen is. Dog

het en is geene ſubſtantie iet te doen of jet te

lyden. Het quaet en is dan geene ſubſtantie.

Aldus en is dan het water geen quaet, noch

ook een Dier, dat in de Locht leeft, mits dat

deſe ſubſtantien zyn : maer de daet door

welk eenen menſch ſich vrywillighlyk in het

water werpt, en de pyne , die hy gevoelt in

het verdrinken zyn quaet. De yſeren Greffie

wort vanden Conſtenaer gemaekt om met

deſe van den eenen kant te konnen ſchryven ,

en van den anderen kant uyt te ſchrabben. Sy

is ſchoon volgens haer ſoorte, en ſy heeft de

gedaente enhet fatſoen, dat ſy moet hebben',

om ons te dienen. Maer waert dat jemant met

deſe wilde gaen ſchryven aen de kant daer

men mede uytſchrabt, of uytſchrabben aen

de kant daer men mede ſchryft, men ſoude

de Penne niet rechtveirdelijk konnen beſchul

digen, dat ſy quact is, al is't dat men dat dat t

rechtveerdelyk ſoude konnen verachten.

Doch waert dat hy dat Inſtrument begoſt wel

te gaen gebruyken, daer en ſoude dan geen

quaet meer weſen. Wy ſien bovendien, dat,

als eenen Menſch geheel op eenen ſtont de

Sonne beſiet, de oogen dadelijk verblint zyn

en ontſtelt, alſoo ſy met een gewelt geſlagen

worden door den luyſter van dat groot licht.

Maer zyn de Sonne en de oogen daerom

et ? Geenſints niet, mits dat het ſubſtan

tien zyn: maer het quaet en beſlaet maer in

de ongeregeltheyt van het aenſien, en in de

ontſtelteniſſe van het geſicht , die daer #
- - - - voor
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voortkomt. Doch iſt dat de oogen naer de

verduyſteringe t” haren ſelve komen, en het

licht met de matigheyt, die daer toe van

noode is, beginnen te aenſien, daer en zal

dan geen quaet meer weſen. Van gelyken als

dat licht, het welk wy met de oogen fien,

aenbeden wort voor het licht van de wys

heyt, de welke men niet en aenſchout, als

met den Gheeſt, en wort ſy# quaet

Daer en is daer geen quaet in, als het wan

geloove, door welke men het ſchepſel meer

dient, als den Schepper. En dat quaet en zal

geen quaet meer weſen, als de ziele, haren

Schepper gekent hebbende, haer aen hem, al

leen onderwerpt, en gevoelt, dat alle dingen

door hem aen haer onderworpen zyn. -

4o. Aldus zyn alle lichamelyke Schepſelen

als de ziele, die Godt bemint, deſe maer en

beſit, een goet, al is dat het ſlechtſte is, en

ſchoon volgens hunne ſoorte, mits ſy de na

ture en de gedaente hebben, de welke haer

eygen is. Doch is't dat ſy bemint worden

van eene ziele, de welke Godt veronacht

ſaemt te dienen, fy en worden daerom niet

uaet. Maer om dat de ſonde, door welke ſy

bemint worden, een quaet is, worden ſy

eene ſtraffe van die hun bemint, ſy wickelen

hem in de ellenden, en ſy voeden hem met

welluſten, die bedriegelyk zyn, om dat

niet altyt in den ſelven ſtaet en blyven , -ſy

en geven hem ook noyt eene volkomene vol

doeninge,maer 'ſy quellen en pynigen hem

ſonder ophouden. Want terwylen dat de or

den en den loop van de dingen voor bygaet

|

'

- IR
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in die ſchoone veranderinge der dingen en ge
durig verloop van de weirelt, verlaet de ſiene

lyke ſchoonheyt, die met zulk eene vierigheyt

# wiert, den genen die haer bemint,

oethem geweldige quellingen gevoelen, als

ſj verre gaet van fijne ſinnen, en ſy ontſtelt
hem door ſoo vele qualen, dat het vleeſch

het welk hy met eene ongeregelde liefde be

minde, hem door de indrukinge van fijne be

driegelyke finnen het Beelt geſneden hebben:
de van die lichamelyke nature , hy # laet

voorſtaen, dat dit de eerſte is van alle ſchoon
heden, daer het maer de leſte en is , en alle

fijne verbeeldingen neemt voor clare en ſeks

te kenniſſen, (2) mits hy bedrogen is door de

beſpottingen en verbeeldingen. Doch, iſ dat
hy, als hy den# handel vande God

delyke voorſienigheyt niet en begrypt , maer

fich alleenelyk inbeelt, dat hy-ſe begrypt , het

vleeſch tracht te wederſtaen, en gaet hy niet

g'

ſt

,4

ſ

boven de gedaenten der fiemelyke dingen, hy

maekt door een ydel en verſiert gepeys on

eyndelyke ruymten van dit lichr, het welk

hyſict binnen ſekere palen begrepen te zyn ,

en hy beloft ſich, dat hy eens in die ver-,

fierde ruymten zal woonen , ſonder dat hy

weet, dat hy niet en doet, als ſijnen drift en

de begeerelykheyt der oogen volgen, en, ſigh
-- inbeel

(*) Dat wilt ſeggen, dat men elare kenniſ van

ingen, die men verſtandigheden noemt, niet en

kan hebben, dan als men deſe begrypt ſander licha

melyke verbeeldingen, het welk heel ſtrydt tegen de
delingen van de gene die hun laten voorſtaan, dat

wºn niet en kan begrypen,als door die verbeeldingen,
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inbeeldende de ſelve dingen, die hy ſiet boº

ven dat hy ſiet , wilt hy met de weirelt gaen

buyten de weirelt, om dat de valſche inbeel:

dingen daer hy in is, hem het claerſte van fij

ne dêêlen doet begrypen als oneyndelyk. (a)
Dat en kan ſy niet# doen met het licht,

'maer even gemackelyk met het water, met

den Wyn, met den Honich, met het Gout,

met het Silver, en ſelf ook met de Muys, van

het Bloedt, of van de Heenen van wat Dier

het ſoude mogen weſen, en alle andere dier

gelyke dingen, als met het licht , mits dat er

niet eene lichamelyke ghedaente en is, van

welke als men maer een deel geſien en heeft,

ofmen kan figh cene oneyndelykheyt van an:

dere heel gelyke inbeelden, en, als men deſe

eſien heeft bepaelt in eene cleyne ruymte,

oor de ſelve kracht van de imaginatie uyt

reycken tot oneyndelyke. Het welk betoont

dat het feer gemackelyk is eenen (b) ſchroom

te hebben van het vleeſch , maer dat het ſter

moeyelyk is (s) geen vleeſchelyk gevoelen
te hebben.

(a) Dwalinge der Manichëen, de welke hun Godt

inbeelden als een oneyndelijk licht.

(b) Gelijk de manichëen, die dit verſaekten als

eene quade nature. - -

(c) Dat is een lichamelijk begryp hebben raken

de de Goilelyke nature, gelijk de Manichëen hadden
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XXI. CA PlTTE L.

Dat alle de lichamelyke dingen maer ydelheyt

en zyn volgens de Schrifture om de ongere

geltheyt der ydele menſchen, de welke met

etnen quaden drijt de ſlechſte dingen ſoeken,

al of ſy de beſte waren. Dat die ongere

geltheyt daer uyt alleenelijk voortkomt, dat

den menſch afgeſcheyden zynde van de eenig

heyt Godts, ſich werpt in de verſcheyde me

nge der tydelijke gedaenten, het welk de

oorſake is van fijne ongeruſtheden en van

ſjne ellenden, om dat al dat hy ſoekt van

hem wechvliet en hem verlaet. Daer hy

met dien te ſoeken, den welken altyt den

ſelven blyft in ſijn weſen, hy verloſt ſoude

worden van alle dolinge, en met hem te be

ſitten, van alle droefheyt. -

“D Oor die ongeregeltheyt van de ziele,

* die voortkomt van hare ſonde en van

de ſtraffe der ſelve, wort alle lichamelyke

nature dat, het gene van Salomon genoemt

wort. Ydelheyt der ydelheden , en alles is ydel

bent, wat wint den menſch door al de moeyelyk

hijt, met welke hy aerbeyt onder de Sonne. Eccl,

#t, doch het en is niet ſonder reden, dat

hydaer by voegt (a) van dele menſchen, om
(a) Auguſtinus hadde in een exemplair, het

wilt niet wel verhetert en was » geleſon vanitas

Yanitantium dog hy heeft dit naderhands geweer

#ºrden l. 1. Rºtraft. dap. 7. dat men moeſt lºſſen

Vanitas vanitatum. - - - - - - - - - - -
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dat het lichaem geen ydel dingen en ſoude

weſen , waert dat er geeneydele menſchen

en waren, die met eenen drift de ſlechte din

gen ſoeken, al oft ſy de beſte waren, maer

men ſoude in hem ſonder eenige dolinge ſien

de ſchoonheyt, die hem eygen is naer ſijne

ſoorte, en die niet te min de ſlechſte is van

alle. Want als den menſch door ſijnen val ſig

afgeſcheyden heeft van de eenigheyt, Godts,

heeft de verſcheyde menigvuldigheyt van ſoo

vele vergankelyke dingen en ydele ſchepſelen

ſijne ziele geſlagen door de lichamelyke fin

nen, en ſijne driften vermenigvuldigt door de

verſcheydentheyt van ſoo vele vergankelyke

voorworpen en ydele ſchepſelen : en aldus

heeft hy een ongemack gevonden in fijnen

overvloet, en, is't dat men ſoomach ſpre

ken, hy is aerm geworden in fijne rykdom

men, ter wylen hy nu het een en dan het an

der volgt, en dat er niet by hem geſtadig en

blyft. Syne begeerten zyn vermenichtvuldigt,

ſedert dat hy overvloet gehadt heeft van Ter

we, Wyn, en Olie, om te ſpreken met de

woorden van de H. Schrifture , het welk

hem belet heeft dien te vinden , den welken

altyt den ſelven is, dat is die eenige en on

veranderlyke nature, de welke hem uyt ſij

pe dolinge ſoude trecken, waert dat hy-ſe

op der aerde volgde, en hem ſoude verloſ:

ſen van alle ſmerten, waert dat hy ſe in den

Hemel beſittede : want het lichaem zal daer

naer ſoo veranderen, dat het niet meer en

zal## weſen, daer nu het lichaem,

dat aen de bedorventheyt onderworpen is ,

- -- -- -- de
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de ziele beſwaert , en deſe aerdſche tente

den geeſt nederdruckt, die vervoert wort

door vele ſorgen : om dat de ſchoonheyt der

lichaemen, de welke de ſlechſte is van alle,

gedreven wort door een en loop en in eene

gedurige veranderinge, en ſy is de ſlechſte

van alle , om dat de ſienelyke ſchepſelen,die

daer een deel van maken, niet allegader en

konnen zyn op eenen ſelven tijt, maer dat,

de eene weg gaende en de andere in de

plaets volgende , ſy aldus tº ſamen eene

ſchoonheyt 'maken en eene toepaſſinge van

# dat groot getal van gedaenten en

thoonheden, de welke de eene achter de

andere voor by gaen in dien ommeloop der

eeuwen. - -

XXII. CAP IT TE L.

Dat de lichamelyke dingen niet quaet en zyn,

al is'tdat ff vergankelijk zyn gelijk eenen rijm

- niet en laet ſchoon te zijn,al is't dat men maer

twee ſillaben van deſen t'ſamen en kan uyt

ſpreeken. Maergelijk't eene ongeregeltheyt is,

dat men de rymen meer bemint, als de con

ſte van deſe te maken, de welke veel verhe

vender is, ſoo is het ook eene, dat men de

tydelyke dingen bemint ſonder te denken op

die Godeljke voorſienigheyt, die alle de ty

den ſchicks en beſtiert. Twee redenen, door

welke wy erger oordeelen van de beſtierin

ge de weirelli, als van de ſchoonheyt van
* * G - eenige
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eenigen rijm, om dat wy lichtelijk eenen ryn

geheel konnen hooren, daer niemant en kan

ſtengeheel het gevolg der eeuwen. 2. Ons

dat wy geen deel en maken van eenen rijm,

daer wy tot ſtraffe van onſe ſonden een deel

maken van de eeuwen, -

“D: alle die dingen en zyn niet quaet,

om dat ſy vermakelyk zyn , gelyk

eenen rijm niet en laet ſchoon te zyn,al is't

dat men op den ſelven tyt maer twee ſylla

ben en kan uytſpreken, mits dat de eene

moet wech gaen, eer men de tweede kan

uytſpreken,en op dat men op ſijn orden ſoo

ſoude komen tot het eynde, in welke,het ge

luyt van de leſte ſyllaben voor by zynde,

daer niet meer overig en is, als dat van de

leſte, die nochtans de vorme van den Rym

niet en eyndigt, en de ſchoonheyt van deſen

niet en vervolt , als met de ſamen bindinge,

die ſy heeft met de eerſte. En nochtans en

hancht de conſte van Rymen te maken van

den tyt ſoo niet, dat hare ſchoonheyt niet

vervolt en wort, als in het achter een vol

gen en het blyven van eenigen tuſſchen tyt,

maer ſy heeft al te ſamen al dat haer dien

ſtig is om Rymen te maken, al is't dat de

rymen niet ſamen alle hare deelen en heb

ben , en dat de leſte maer en beginnen te

komen,als de eerſte voor by zyn, het welk

hun niet en belet ſchoon te weſen, om dat

men eenige voetſtappen en eenige afteekenin

gen ſiet van de ſchoonheyt , de welke in de

- conſte
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conſte is, als in haren oorſpronk, en die daer

geheel en ganſch behouden wort, ſonder oyt

onderworpen te zyn aen de ongeſtadigheyt

en veranderinge, . - -

4-3. Gelyk er dan menſchen zyn , de wet

ke door een ongeregelt oordeel meer de Ry

men beminnen, als de Conſte ſelve van

Rymen te maken, om dat ſy meer het ver

maek van de Ooren ſoeken, als de voldoe

- ninge van het verſtant, foois'er ook vele,

die de tydelyke dingen beminnen ſonder te

denken op die Goddelyke voorſienigheyt ,

de welke alle de tyden fchickt en beſtiert, en

die om de liefde, de welke ſy hebben tot de

vergankelyke dingen, niet en konnen verdra

gen, dat de gene ſy beminnen voor by gaen:

waer in ſy ſoo belacchelijk zyn, als iemant,

die, als men hern eenen uytnemenden rym

ſoude ſeggen , maer altijt eene ſyllabe en

wilde aenhooren. Ondertuſſchen en is er

niemant, die ſod de rymen, aenhoort, en

de weirelt is geheel vol van menſchen,die

ſöo van de dingen oordeelen. Het welk ſoo

gebeurt om dat er niemant en is, die niet

alleen eenen rijm , maer ſelfs een geheelen

dicht, niet gemackelijk en kan aenhooren,

daer nochtans niemant en kan ſien al het ge

volg van de eeuwen. Bovendien w V en ma

ken geen deel van eenen rym, maer tot ſtraf

fe van onſe eerſte ongeoorſaemheyt maken

wy een deel van de eeuwen. Aldus ſpreekt

men de rymen voor ons uyt, en men onder

werpt deſe aen ons oordeel , daer den tyt in

ons voor by gaet en ons doet onderſtaen fijne

G z verander
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veranderlykheyt. Het is het ſelve van de ſpe

len in de ſtrytbane. Die daer overwonnen -

worden, en ſchynen niet meer aengenaem

te weſºn , en nochtans en verlieſen ſy niet

van hunne aengenaemheyt, al is't dat die

daer ſtryden de eere verlieſen van de victorie.

Ick brenge dit exempel by , om dat er in

dienſtryt een afbeelſel is van de waerheyt

En men verbiet ons die ſchouwſpelen om

geene andere redenen, als om dat wy , be

drogen zynde door de ſchaduwen van de din

gen, deſe niet en ſouden aenvatten voor de

dingen ſelve. Soo en mishaecht dan de or

den en de beſtieringe van de weirelt aen nie

mant , als aen de godelooſe en aen de ver

domde om den ellendigen ſtaet, daer ſy in

zyn. Doch hun ellende ſelf is voor alle goede

zielen eene oorſake van Godt te loven en ſij

Ren handel goet te keuren, het zy dat ſy de

ſen noch beſtormen, het zy dat ſy de victo

rie behalen op de weirelt, het zy dat ſy tri

umpheren in den hemel : want daer en

mishaegt niet aen de rechtveirdige , het gene
dat rechtveirdig is.

xxiii. c AP ITTE L.

Dat'er niet en is dat quaet is in de ganſche na

ture. Dat de ziele, vernieuwt zijnde en

volkomentlijk onderworpen aen Godt, geen

quaet meer en zal hebben, om dat alle din

gen volkomentlijk aen haer zullen onderwor.

pen zijn, en dat ſr in plaets van te lyden
179e
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met een deel te maken van deſe weirelt,

ſy zal regneren over de ganſche weirelt.

Dat de ſonde en de ſmerten van de ziele gee

ne ongeſchoftheyt en veroorſaken in de wei

relt, om dat Godt de ziele, de welke haer

ſelve bedorven heeft door de ſonde weet te

ſtellen op de plaets daer de ſondaren moeten

weſen, en alle de ſchepſelen te doen dienen,

of tot ſtraffe van de ſondaren, of tot oefe

ninge der rechtveirdige, oftot volmaaktheyt

der gelukzalige.
-

44A Engeſien dan dat alle redelijke zielen

of ongeluckig zyn door haere miſda

den of geluckigh door haere deugden, en

dat alle onredelyke , of wyken voor die ſter

ker zyn,of geoorſaem zyn aen die beter zyn,

ofverſamelen met die aen haer gelyk zyn, of

tegen een ſtryden, of dienen tot ſtraffe van

den menſch , die pligtig is, en verweſen tot
de pyningen van dit leven en aengeſien

dat alle lichaem onderworpen is aen de ziele

ſoo veel als de verdienſten van de ziele en de

orden van de weirelt het toelaten, blykt daer

uyt, dat er geen quaet en is in den ſtaet van

de ganſche nature , en dat geen dingen quaet

en wort,als voor die het ſelve misbruykt door

ſijn eygen foute. Maer als de ziele door de

ratie Godts zal erboren zyn , en geheel er

# in hare eerſte volmaektheyt, en aen

dien alleen onderworpen, den welken haer

geſchapen heeft, en dat het lichaem , ge
G 3 racky
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raekt zynde tot fijne voorgaende ieucht, ſy

niet meer en zal onderworpen zyn , gelijk

de andere dingen van de weirelt , maer de

weirelt ſèlve zal aen haer onderwerpen , en

zal ſy geen quaet meer hebben, om dat in

plaets dat die ſchoone veranderlykheyt der ty-- ,

delyke en nedrige dingen nu rontom haer

draeyt, en haer medeſſeypt in haren loop,

zal ſy dan drayen boven de ſc , en daer zal

volgens de Schrifture eenen nieuw en hemel ens

eene nieuwe aerde weſen, Iſa. 65. 17. En de ziele

en zal niet meer lyden met een deel te ma

ken van de weirelt, maer ſy zal regneren

over de weirelt : want alles is uwe,gelyk den.

Apoſtel ſeght, I. Cho. 3. 2 I. En gy ſijt aen

Chriſtus, en Chriſtus is Godts. En op een an--

der plaets. Den Man is het Hooft der Vrouwe ,,

1eſus-Chriſtus is het Hooft van den Man, on

Godt het Hooft van Ieſus-Chriſtus: I. Cho. 1 I

3- mits dat dan de bedorventheyt van de zie

le, de welke beſtaet in de Sonde, en in de

ſtraffe van de Sonde , hem niet naturelyk ens

is, maer contrarie aen de nature, volgt daer -

uyt, dat er geene nature en is, oft om beter te :

ſeggen, dat er geene ſubſtantie, of weſen en

is, dat quaet is. En van den anderen kant en -

brengen de Sonde en de pynen van de Ziele

geene ongeſchoftheyt in de weirelt, om dat, .

als de redelyke ſubſtantie vry is van alle Son

de, en haer onderwerpt aen Godt, alle de an

dere dingen aen haer onderworpen zyn , en.

ſy over alle deſe Meeſter is. En rakende de

# die haer ſelve bedorven heeft door de

onde,Godt ſtelt haer op de plaets, daer de
w ſondag

w



- /

vande waeraehlige Religie xxiij. Cap. 79
föndaren moeten weſen , zulkx dat er in de

weirelt niet en is, als dat ſchoon is, het zy:

in het weſen , dat Godt deſe gegeven heeft,

het zy in de maniere, op welk hy de ſelve

beſtiert. Aldus en kan men niet ſeggen op

de algemeyne ſchoonheyt van alle ſchep

ſelen, mits dat ſy allegader dienſtig zyn, of

om de ſondaren te ſtraffen, of om de recht

veirdige te oefenen, of tot de volmaekt.

heyt der geluk-zalige.

XXIV. CA PlTTE L.

Dat er twee middelen zijn om de Zielen te gee

meſen te weten de autoriteyt en de reden, dat

de autoriteyt, of het Geloof op een ander,den:

AMenſch tot de reden geleyt, en dat de reden

hem voorder brengt tot eene claere kenniſſe,

die men wetenſchap noemt. Dat de autoriteyt,

al iſt dat ſy de leſte is rakende de Orden van:

verhevenheyt, de eerſte moet weſen in de

orden van den tyt. Om dat de ſonde,ons vaſt

gehecht hebbende aen de ſinnen, wy niet

gewoone en zyn te begrypen als door lic

hamelyke verbeeldingen, moet de autoriteyt

ons eerſt doen gelooven het gene wy niet en

konnen begrypen,mits de Goddelyke dingen niet

en kennen begrepen worden als van degene die

hun konnen aſtrecken van die verbeeldingen. -

45.VA7Y bevinden ook, dat de geneſinge
W van de Ziele, de welke eenuytw:
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ſel is van de voorſienigheyt Godts, en van

ſijne onuytſprekelyke goetheyt, oneyndelyk

ſchoon ſchynt in de orden van hareTrappen,en

in de verſcheydentheyt van hare deelen. Want

ſy wort verdeelt in twee Trappen, te weten

in de autoriteyt en in de reden. De autoriteyt

vereyſcht Leerſaemheyt en Geloove, en ſy

geleyt en bereyt den Menſch tot de reden, en

de reden brengt hem tot eene clare kenniſſe,

de welke men wetenſchap noemt. Doch men

moet evenwel belyden, dat, als men de au

toriteyt volgt, men niet en laet eenigſints de

reden te volgen, als men ovetlecht, wie dat

men moet gelooven. En men moet ook toe

ſtemmen, dat er geene betere autoriteyt en is,

dan die de waerheyt heeft over de gemeede

ren, als ſy bekent en claer is. Maer om dat

wy hier geboren worden onder de verganke

lyke dingen, en dat de liefde, van deſe ons

belet de eeuwige te beminnen, is er eenenty

delyken middel, den welken die tot de zalig

heyt geleyt, de welke noch niet bequaem en

zyn om de dingen claerlyk te kennen, maer

die alleen bequaem zyn om deſe te gelooven.

En dien middel is den eerſten rakende den tyt,

al is't dat hy den eerſten niet en in de Orden

der nature en van verheventheyt.Want op wat

plaets dat eenen Menſch valt, hy moet ge

welt doen om ſich op te rechten. En aldus,

mits wy ſoo langen tyt gehecht geweeſt heb

ben (a5 aen de lichamelyke en vergankelyke
- - C

(a) Dat is aen de lichaemelijcke vaining: p

die "yt de ſinnen voortkomen, of gemaakt wor

den in de imaginatie. -
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gedaenten, moeten wy op deſe ſelve gelyk

noch ſteunen om ons op te# tot die,

de welke onlichamelyk en onbederfelyk zyn.

Ick noeme die lichamelijk,de welke men met

de lichamelyke ſinnen,gelyk zyn de oogen,de

ooren en de andere , kan vatten. Rakende

de liefde van die gedaenten en beelden,

daer is eene volkomene nootſakelijkheyt in

de liefde, die de kinderen tot deſe hebben,

daer is by naer eene nootſakelijkheyt in die de

iongelingen en de voorgaende ionkheyt daer

toe hebben , en die nootſakelijkheyt gagt

weg (b) na gelyken, dat men voortgaet in

de iaren. -

(a) Dat is tot kenniſſen die ſuyver geeſtelijk

zyn , en tot een begryp van de Godelijcke dingen,

de welke men niet en kan begrypen , als met ſig

af te trecken van alle verbeeldingen.

(b) Dog die iaren nemen meer uyt door de ver

voorderinge in de deugt en in de wijsheyt , als door,

de menigvuldigheyt van de iaren, gelijk hy ſegt

in het 26. Cepittel en in het 1o. van de maniere
van leven van de Chriſtene. n

XXV. CA P IT TE L.

Dat Godt begeert heeft, dat hetgene dat hy ge

daen heeft voor de Zaligheyt van de Men

ſchen in het gemeyn aen de nakomelingen,

ſoude bekent zyn door middel van de Hiſto-,

zien en de Prophetien. Dat wy dan eerſt:

moeten overdenken, welke AMenſchen en wet

ke Boeken wij moeten gelooven. Dat het on

twyſeſyk is, dat men die meer moet volgen,
- dis

*
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die ons leeren, dat men eenen Gadt alleen

moet aenbidden, als die ons leren, dat men

vele Goden moet aenbidden. Dat rakende het

dienen van eenen God alleen, mits het ſeker

is, dat onſe Voer- Ouders dat niet gelooft en

hebben, als beweegt zynde door clare A4ira

kelen, hun Geloovegedaen heeft, dat de Mi

rakeſen, die hun beweegt hebben om te geloo

zien, niet meer nootſakelyk geweeſt en hebben

voor de gene die naer hun gekomen zin. En:

dat die wel verdienen, dat men hun maer

volgt, de welke verkondigende eene Leerin

, ge, die ſoo lutiet menſchen begrypen , het

volk niet te min hebben komen wijs ma

ken, dat men deſe moeſt volgen.

“M Its dat dan de Godelijke voorſieni

'A gheyt niet alleenelijk beſorgt en is

voor elken menſch in het beſonder, maer

voor alle menſchen in het gemeyn , en weet .

niemant het goet, dat Godt doet voor de

zaligheyt van ieder in - het beſonder , als

Godt alleen, die het doet, en die,voor wel

ke hy het doet, dog hy heeft begeirt, dat

het gene dat hy gedaen heeft voor de zali

gheyt van de menſchen in het gemeyn door

middel van de hiſtorien en van de Prophe

ten ſoude bekent zyn aen de nakomelin

gen. Rakende het geloove , dat wy hebben

van de dingen, die voor by zyn of toeko

mende , het ſteunt meer op het ſeggen van

- CCRG-4
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vuuwardig zijn zeven B,
ander, als op de eygene kenniſſe. Dog wy

moeten toeſien, welke menſchen of welke

boeken, dat wy moeten gelooven om aen

Godt de eere te bewyſen, die wy hem ſchul

dig zyn , en door welke alleen wy konnen

zalig worden. Het eerſte dat wy moeten

onderſoecken is te weten, of wy die meer

moeten gelooven , de welke ons leeren,dat

wy vele goden moeten aenbidden , als de

gene die ons vercondigen, dat men maer

eenen en mag aenbidden. En wie kan twy

felen, of wy moeten deſe leſte volgen, de

Welke ſeggen, dat men maer eenen Godt

alleen en mag aenbidden: mits dat die ſelve,

de welke vele Goden aenbidden, belyden,

dat dien den Heere is en den meeſter van

alle dingen ? bovendien is de eenheyt het

beginſel van alle getallen. Wy moeten die

dan eerſt volgen, de welke ſeggen, dat er

maer eenen operſten Godt en is, eenen waer- ,

# Godt, die alleen moet aenbeden

worden. En men moet deſe niet afwyken,

ten zy als men de waerheyt by hun niet

en vint. Want gelijk er in de weirelt geene

meerdere macht en is , als die van eenen

Perheer, den welken het al brengt op fijne

Eenheyt : en gelyk eene menigte van men

hen geene macht en heeft, ten zy dat ſi

#l van een geſinte zyn : ſoo verdienen oo

in de religie die, de welke maer eenen Godt

alleen en beminnen, meer geloof en vermo

Een als atle de andere. -

47. Het tweede, daer men op moet let

ten, is de verdeelinge, die onder de men
ſchen
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ſchen gemaekt is rakende den dienſt van ,

dien Godt alleen. Dog men kan in dit ſtuk

bemerken het gene dat wy geleert hebben

uyt de Hiſtorie en uyt de overleveringe, dat

onſe voorvaderen hun niet ten onder gegeven

en hebben, gelijk ſy ook niet anders en ko

ſten doen, als doorſienelyke mirakelen, en

dat ſy, door den trap van de tydelyke dingen

opgegaen zynde tot de eeuwige , hun geloo

vè gemaekt heeft , dat de mirakelen, de wel

ke hun beweegt hebben om te gelooven, niet

meer nootſakelyk geweeſt en hebben aen de

gene die naer hun gekomen zyn, Want als de

Catholyke Kerke verbreyt is en beveſtigt door

de ganſche weirelt, (a) en heeft Godt de

mirakelen niet willen laten duren tot onſen

tyt, uyt vreeſe dat den geeſt altyt mocht ſie

nelyke dingen blyven ſoeken , en dat de

menſchen mochten verfſouwen , als die won

derheden gemeyn en# ſouden gewor

den zyn,daer ſy de ſelve met eenen is ver ont

fangen hadden, als ſy ongewoone en nieuw

waren. En men mach tegenwordig niet twy

- , ..." - felen

(a) Het welke op die wyſe niet en moet genomez.

worden, gelyk by te kennen geeft in ſijne retraat -

l. I. c. 1; . gelyk of er nu geene mirakelen meer ez

geſchieden in den naem van Jeſus Chriſtus, wane

ick ſelve, ſagt hy , wiſt , als iek deſen boek ſchreef:

dat eenen blinden het geſicht hadde wederom gekre

gen met te raken de Reliqaien van eenige Martelar

ren van Milan en , en ick wiſt noch vele andere

mirakelen, daera'er nu ſoo vele van geſchieden ,

dat het niet licht en is de/e alle te weten, noch te

pellen de gene die men weet.
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felen, ofmen moet die volgen, de welke

eene leeringe vercondigende,die ſoo weynige

menſchen begrypen, 't volk even wel hebben

konnen wys maken,datmen die leeringe moet

volgen. Want men handelt nu niet welke dat

men moet gelooven , eer dat men bequaem

is om de godelyke en onſienelyke dingen te

oordeelen door de reden. Ick weet wel, dat

geene menſchelyke autoriteyt en moet geſtelt

worden voor de reden van eene ſuyvere ziele,

die geraekt is tot eene clare kenniſſe van de

waerheyt. Doch de menſchelyke hooveirdig

heyt en kan ons tot zulk geene kenniſſe ver

heffen. En ſonder die hooweirdigheyt en

ſoud'er noch Ketter weſen , noch Schiſmati

ken,noch Jode , noch aenbidder van ſchepſe

len en van Afgoden. Doch men ſoude de

waerheyt met zulk geenen iever ſoeken in

eenen tyt , op welken het volk Godts noch

nietgekomen en is tot de volmaektheyt, die

het ſtilve beloft is, waert dat deſe daer niet

en waren. - - *

xxVL CAPITTEL.

Om uit te leggen de maniere, op welke Gode

fijne gratien uptreykt in den loop des tyts,

let hy op den menſch ſco volgens ſijne bedar

vfntheyt, het welk hy noemt den ouden

menſch, als volgens ſne vernieuwinge,

het welk hy noemt den nieuwen menſch, en

by beſchrif, de verſcheiden oude van diſe

twee menſchen. ' - -

H j 48, Dat
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48.' At is dan de maniere, op welke

'A Godt in den loop der tyden ſijne gra

tie en de geneeſmiddelen uytreykt, de wel

ke fijne voorſienigheyt geeft aen de gene die

door de ſonde de doot verdient hebben. (a)

Men moet dan eerſt letten op de nature en op

de geſteltenis van elken menſch , die geboren

wort. I. Sijne eerſte oude, die de kintsheyt is,

aet voor by met het lichaem te voeden, die

hy heel vergeet, als hy ouder wort. II. Naer

de kintsheyt komt de tweede oude, in wel

ke wy beginnen eenig gebruyk te hebben van

de memorie. III. Naer deſe comt de derde,

in welke den menſch van nature bequaem

wort om kinderen te konnen crygen en te

konnen Vader zyn. IV. De vierde oude

maekt iemant beguaem tot de publieke bedie

ningen van de overheyt , en ſy praemt hem

om ſijn leven te ſchicken naer het Gebodt van

de wetten. In die oude onſteken de ſtrenge

verboden van eenige miſdaden te bedreven,

en de ſtraffen voor de gene die deſe bedreven

hebben , de welke de menſchen wederhou

# door den toom van eene favelyke vree

ſe , noch eene pieerdere en geweldigere be

geerte van# driften te voldoen, en ſy

maken hun dobbel plichtig in alle hunne miſt

daden, mits dat er meer ſonde gelegen is in

eenig daet, het welk niet alleen quaet en is ,

maer bovendien noch verboden. V. Naer den

aerbeyten de hoelinge van die jaren komt den

- - menſch

(a) vaſthuis enden van den menſch in db" van de bedorven return mſe v?



van de Waerachtige Religie xxvi, Cap. 87

-

menſch tot den ouderdom in welken hy ( aj

eenigen vrede en eenige ruſt vint VI. Én h
komt eyndelinge tot de leſſe oude, die hem

door pynelykheden en ongemack, door krank

heden en ſiekten geleyt tot de door. Dit is

het leven van den menſch, die naer het lic

haem leeft, en het welk door de geweldige
driften, dië de liefde van de vergankelyke

dingen in hem verwecken, gelijk vaſtgebon

de is. Dit noemt men den ouden,denuytwen

digen, en denaerdſchen menſch , hoe gelue

kig hy doch weſen kan in dat weirelijk wel

varen, daer het volk alleen kenniſſe van

heeft, in hoe goet orden dat de Stadt, daer

#y in woont geſchickt is, het zy dat ſy be.

ſtiert wort (b) door Coningen , (t) door

Princen (d) of door de wetten, (e) ofdoor

alle deſe machten ſamen afbo het onmo.

gelijk is : dat het volk, het welk niet en be

tracht als de aerdſche goederen, kan leven

in eene borgelyke maniere, en die ſchoon
heyt behouden, die mei vint in de Borgely

ke orden van de Ryken en de gemeynten,

ten zy.dat ſy onderworpen zyn aen. eenige

van die manieren van regeringe. --

49-Daer zynder ſommige, die van ſooſy

- ... 2, H. * . . . . . geboren
( a ) Mits fijne quade driften dan ſos geweldig

-witt en zyn. (b) Dat is eene Monarchie, of

eene maniere van regeren, in welke eenen Koning

alleen regeert. (c) Ariſtocratie of regeringe, is

welke de beſte van de gemeynten regeren. (d) De

mocratie of regeringe,in welk het volk regeert. ( e )

#regering', die vermengelt is met de dry na.
fitere/7s,
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die, als ſy

geboren zyn tot hun doot toe niet en leven,

als naer dien ouden , uytwendigen, en aerd

ſchen menſch, het zy dat ſy eerlijk en ge

matigt zyn, (a)ſoo veel als dat menſchen,

die naer de weirelt leven, dit konnen we

ſen, het zy dat ſy die matigheyt niet en on

derhouden , en dat ſy niet recht veirdig en

zyn volgens de ſlavelyke en menſchelijke

# Doch daer is er ſommige,

egoſt hebben te leven naer den

ouden menſch (gelyk ſy niet anders en ſou

den konnen doen ) daer naer, erboren zynde

door eene inwendige geboorte, het overig

van dien ouden menſch en van de bedorvent

heyt door de cracht, die ſy crygen in het

geeſtelyk leven, en door den voortgang, die

y doen in de wysheyt van het Chriſlendom,

te niet doen, en hem pramen ſich te onder

werpen aen de hemelſche wetten , tot dat

naer de lichamelyke doot, de ziele en het

lichaem geheel vernieuwt zyn. Dit noemt

men den nieuwen, dén inwendigen, en den

hemelſchen menſch, die door de toepaſſinge,

de welke hy heeft met den ouden menſen ,

ook fijne geeſtelyke ouden heeft, doch die

men beter kent door de verſcheyde trappen

van fijne vervoorderinge in de deugt , als door

het getal van fijne jaren. (b) I. In ſijne eer

ſte oude voed hy ſich met de goede exempelen,

die hy wint in de Hiſtorien, en dat voedſel is

elyk het melk van fijne kintſcheyt. II. In

e tweede oude begint hy van dan af de

menſchely

(a) Eerelijke menſchen naer de weirelt.

(b) Verſcheyde ouden van den nieuwen menſb.
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menſchelyke dingen te vergeten, mits hy niet

en betracht, als tot de godelyke , en (a) hy

en blyft niet meer op den ſchoot, en gelyk

in de aermen van de (b) menſchelyke autori

teyt, maer hy gaet met ſchreden van #c.)

de reden tot de operſte en overanderlyke wet.

III. In de derde komt den menſch tot eene

meerdere cracht en ieucht, en, ſijn vleeſch

volkomentlyk onderwerpende aen den geeſt,

gelijk eene vrouwe onderworpen is aen ha

ren man ,,gevoelt hy eene inwendige vreugt,

en gelyk eene ſoetigheyt der huwelyke liefde.

Alſdan vereenigt en voegt ſich het onderſte

deel met het bovenſte , en het bedeckt ſigge

lyk met een deckſel van ſüyverheyt en

ſchaemte, en verre dat het ſoude moeten

met gewe# worden om wel te le

ven, en ſoud'et niet willen ſondigen, al

waer dat geheel de weirelt hem dit toeliet.

IV. In de vierde oude doet hy het ſelve gelyk

in de derde, maer hy doet dit met eene be

tere beſtieringe en vaſtigheyt. Hy begint dan

eenen volwaſſen man te weſen, en hy is

bequaem om alle de vervolgingen der men

ſchen af te ſien, en om te wederſtaen aen

al den ſtroom , en al het onweder van de

- " H. 3. weirelt.

( a). Dat is dat hy begint te begrypen het gene

dat hy te voor maer enkelijk## (b) Ter

eerſake van den menſchelyken dienſt, die Godt ge

bruykt, om ons fijne waarheden te doen gelooven.

(c) Niet enkelijk door de menſchelijke reden,

maer door de reden , die geſuyvers is door de god

vruchtigheyt, en die van het geloove komt tot de

kenniſſe. - -

n
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weirelt. V. Als 'hy tot de vyfde oude gekoi

men is, geniet hy eenen volkomen vrede en -

eene volmaekte ruſte, levende in de Ryk

dommen en in dien overvloet van het on

veranderlyk ryck van de operſte en onuytſpre

kelyke wysheyt... VI. In de ſeſde vernieuwt:

hy en hy verandert ſich geheel en ganſch , hy
vergeet geheel dit tydelijk en vergankelijk le

ven, en hy en peyſt niet, als op het eeuwig- -

Dan neemt hy die volmaekte en volkomene

edaente aen, de welke geſchapen is naer

# beelt en gelykenis van Godt ſelve. VII. -

Ten leſten in de ſevenſte oude beſithy 't eeu

wigryck en een altytdurende welvaren, het -

welk niet en kan onderſcheyt worden door

het achter een volgen van de ouden. Want

gelijk de doot het eynde is van den ouden

menſch, ſoo is het eeuwig leven het eynde

van den nieuwen menſch. Om dat den eerſtens

den ſondiger menſch is, en den tweeden -

den rechtveirdigen menſch.

XXVII. G AP ITTE LE

Dat men geheel het menſchelijk geſlachte kans

verdeelen in twee deelen, en elk deel aenſſen,

ah,ket leven van eenen menſch alleen. Het

een deel begrypt den ganſchen hoop van de - -

booſe, die van het beginſel tot het eynde des

zweirelts het beelt voeren van den aerdſchen

Menſch, En dat deel is gelijk eenen menſch

alleen, den welken alden tijt, die hy op de

wrirelt if, niet en lief als natt den ouden

- - - - menſchy

-
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ſ

menſch. Het ander deel begrypt al het gevolg,

van het volk, het welk maer eenen Gods'

en aenbidt. En dit vertoont eenen menſch'

alleen, die een leven leeft van den nieuwen

menſch. Maer om dat men niet en kan lek

ven naer den nieuwen menſch', ten zy dat

men eerſt begoſt heeft met het leven van den

onden, komt daer van, dat al dat volk van

Adam tot Joannes den Dooper het beek'

gevoort heeft van den Aerdſchenemenſch,

mitsſjmaer eene ſlavelyke rechtveirdighert

gehad en hebben, en dat er waarachielijk'

geen nieuw volk geweeſt en heeft ,- van

welk het te voor een enkel afbeelſel was, als '

van de eerſte komſte van Iesus CH Rºt

stus tot ſijne tweede

"De# alſoo de nature van deſe twee

menſchen ſoodanig is, dat eenen'

menſch alleen al den tyt, die hy hier op de

werelt leeft,naereenen van die twee maeren'

kan leven, te weten naer den ouden en aerd

ſthen, maer dat niemant hier en kan leven'

naer den hemelſchen en dennieuwen , ſon

der ook te leven naerden ouden , mits dat

men met den ouden begint, en dat, al is't

dat men de bedorventhevt vermindert naer

gelyken' dat men opwaſt in de deugt , dea

rechtveirdigen niet te min genootſäekt is mete

te leven tot de lichamelyke doot toe , ,

de welke hun van een ſcheyt, Aldus "#
- - - - --- - - - - ---- -- âEX *

-
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3 dan geheel het menſchelyk geſlagte, wiens 1,

leven van Adam te beginnen tot het eynde des :

weirelts toe , maer aenſien en wort gelijk het is

even van eenen menſch alleen, ſoo beſtiert

door de wetten van de Godelyke voorſienig

heyt, dat het ſchynt verdeelt te zyn in twee

deelen, van welke het een behelſt den gan

ſchen hoop van de booſe, die van het begin- .

ſel des weirelts tot het eynde toe het beelt

### ; en #
ander behuyt ge et gevolg van het wolk,

dat maer eenen Godt en aenbidt , doch (a)

dat niet te min van Adam tot Ioannes den

Dooper toe altyt voert het beelt van den aerd

ſchen menſch,mits dat het noch niet en heeft,

als eene ſlavelyke rechtveirdigheyt, en wel
kers. Hiſtorie is hetgene datwy het outTeſta

ment noemen, om dat het niet en ſchynt te

beloven, als een aerdſch en tydelyk ryck ,
en dat het maer een afbeelſel en is van het

nieuw volk van het nieuwe Teſtament, het

welk beloft het ryck der Hemelen, ##
- - - - - - e

(a) Men moet hier uytnemen een cleyn getal#
rechtveirdige, gelijk de Patriarchen en de Prophe

ten, en eenige verborgene heylige, die door het la

vende geloove , dat ſy hadden van de myſterien

van Ieſus Chriſtus, den-melken mag ſtent te ka

men, van het nieuw volk waren , makende daar

#" ſae vele mytneminge van dan algemeynen re

gel, , tº : - -
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van de waarachtige Religie. wwvij. Cap, 93,

delyk leven van dat nieuw volk ( a) begint in

deſe weirelt met de eerſte komſte van den

Heere, in welke hy verſchenen is in eene

uyterſte ootmoedigheyt, tot den dag des oor

deels, op welken hy zal verſchynen in eene

operſte glorie. Godt zal naer dit oordeel, als

den ouden menſch in ons geheel zal te niet

gedaen-zyn, in ons die wonderlyke verande

ringe doen, door welke hy ons belooft heeft

ons leven gelyk te maken aen dat van de En

gelen : want wy zullen allegader verryſen', maer

niet allegader verandert worden. 1. Ch. 15. 5 1 •

aldus zal het heylig volk verryſen, om het

ene dat het van den Ouden menſch noch ove

rig heeft te veranderen in den 'nieuwen. Daer

het boos volk, het welk geleeft zal hebben

volgens den ouden menſch van het beginſel

tot het eynde, zal verryſen, om geworpen te

worden in de tweede doot. Die de Schrifture

aendachtelijk leſen, bemercken genoeg het

onderſcheyt van die ouden, en ſy en zyn niet

verergert door het gene dat overkomt aen de

booſe, die gelyk het ſtroy zyn en het on

kruyt, mits dat den godelooſen maer en leeſt

º , VOOr

(a) Het welk betoont, dat het Rodſche volk voor

Ieſus Chriſtus het nieuw volk niet en was, als in

eene afbeeldinge, en vervolgens niet toe en hehoor

de aenden nieunen , maer aen den ouden menſch , .

mits dat het in ſijn Jelve wa erachtelijk maer een

deel en was van Babylonien , dat is van de ſtadt

van de weirelt, dog een deel, het welk Gods heeft

willen gebruyken om Jeruſalem te vertoomen , das

is de ſtadt Godts, volgens dat den heyligen ſegt ds.

Civ. Dei lib. 13• Ca 2 •
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voor den onnooſelen en den ſondaer voor'

den rechtveirdigen, om te maken dat de goe

de, hun vergelykende by de quade, met eene'

meerdere vierigheyt hun begeven tot de

deucht, tot dat ſy gekomen zyn tot de vol

maektheyt van de rechtveirdigheyt.

XXVIII. CA P 1TTE L.

Pat de Patriarchen en de Propheten, die ten ty&

de van het aerdſch volk door eene gratie, de

welke op voordeel gegeven wiert, toebehoor

dan aan het nieuw volk door de Prophetien

of voorſeggingen duyſterlijk beteekent heb

ben het gene alſdan niet en gaſte claerlijk te

ontdecken. Dat men ten tyde van de nieu

we VVet ſelve dikwils die diſcretie moet

gebruyken met van de zwijtheyt, dat is van

de verhevenſte waerheden niet te ſpreken,

als met de volmaekte, gelijk den Apoſtel

Paulus ſegt , en met niet alle dingen te

ſeggen aen die, de welkt, al is't dat ſy ver

nieuwt zijn, evenwel nog kinderen zijn,

niet tegenſtaende dat men hun niet en mach

,

N

ſeggen dat valſch is. Dat de ſonde van het I

menſchelijk geſlachte de ſchoonheyt niet be

let en heeft van de beſtieringe des weirelts.

r-R Akende die het geluk gehadt hebben

AN. van ſelften tyde van het aerdſch volk

het licht te ontfangen van den inwendigen
S- menſeh',
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menſch , ſy hebben de menſchen geholpen

ſoo veel als dat ſy dan koſten doen, hun

niet anders voorſtellende als het gene ey

gen was aen die eerſte eeuwen en hun door

de Propheten duyſterlijk betoonende het

gene geen pas en gaf hun claerlijk uyt te

drucken. Aldus hebben de Patriarchen en de

Propheten gedaen, en het is ſeer licht om

bemerken, als men niet gelijk de kinderen

en tiert tegen(a)die dingen,maer dat men aen

dachtelijk en met eerbiedinge die gewichti

ge en wonderlyke verholentheyt van den

handel Godts over de menſchen overlecht.Ick

bevinde, dat felfop deſentijt van het nieuw

volk groote mannen, de welke opgebragt

zyn in den ſchoot van de Catholyke Kerke

en ſeer verlicht in de geeſtelyke wetenſchap,

de ſelve regelen onderhouden , dat ſy wet

toeſien van niet in het publiek te handelen

van het gene dat ſy oordeelen dat nog niet

cn moet verhandelt worden, en gedurig en in

overvloet uytſtorten het melk van eene lich

te en gemeyne leeringen als toepaſſende aen

de ſwakheyt en de godvrugtige begeirte van

vele zielen , en dat ſy de crachtihſte ſpyſe

voor hun ſelven houden, de welke ſy ſelve

etcn met een cleyn getal van wyſe. Sy en

ſpreken van de wijsheyt niet , als met de

volmaekte. Maer rakende de lichamelyke

en ſinnelijcke menſchen, die, al is't dat ſy
WCIe

(a) Gelijk de Manichsën deden, de welke tegen

de schrifture tierden van het snt Teſtament. Van

de groote diſcretie, die men waar houden in het teg?

reycken van de waerheden,
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vernieuwt zyn , niet te min nog kinderen

zyn, ſy en maken hun alle dingen niet wijs,

als is't dat ſy hun niet en ſeggen dat valſch

is. Want ſy en zyn niet uyt om daer mede

dele eeren en #te behalen, maer ſy aer

# voor het welvaren van die , met

welke ſy vereenigt zyn in eene gemeynſchap

van dit leven. Want dit is EEN WEr van

de godelyke voorſienigheyt , dat niemant van

-die boven hem is geholpen en wort om de

gratie Godts te kennen en te vercrygen, die

niet met eene rechtſinnige liefde de gene die

onder hem zyn geholpen en heeft om de

ſelve gratie te vercrygen. Aldus is door die

ſonde, de welke ſoo ſeer niet geweeſt en

heeft van den eerſten menſch, als van geheel

- de menſchelyke nature, de welke in hem

ſondigde, het menſchelyk geſlagte geworden

de eere en het cieraet van de aerde, en de

godclyke voorſienigheyt heeft dit met ſoo

een rechtveirdig orden en ſoo eene volmaek

te voorſienigheyt beſtiert, dat de onuytſpre

kelyke conſte van dien operſten Genees

r meeſter de leelykheyt felve van de qualen

en van de ſiekten verandert heeft in eene ſe

ke:e ſchoonheyt-
-

w

XXIX, CA

-
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XXIX. CAPITTE L.

Naer dat hr den eerſten middeluytgeleyt heeft

van de ziele te geneſen, te weten de autori

teyt en het geloove, komt hy tot den twee

den, te weten de reden en de wetenſchap.

Dat het aenſſen van de tydelycke dingen ons

moet helpen om ons op te heffen tot de kenniſſe

van de eeuwige. Dat het ſinnelijk leven be

ter is, als het lichaem, en het redelyk leven

beter, als deſe als beyde, om dat het van de,

ſe beyde oordeelt. -

52 • Ot hier toe hebben wy geſproken van

T het goet,dat men ## uyt de

autoriteyt, en, ſooickmeyne, genoeg tot

ons voornemen. Laet ons nu eens ſien, hoe

verre dat de reden kan gaen met haer van de

ſienelyke dingen op te heffen tot de onſiene

lijcke en van de tydelyke tot de eeuwige.

Want wy en moeten niet vruchteloos aen

ſchouwen de ſchoonheyt van den hemel, de

orden en roeringen van de ſterren , den luy

ſter van het licht het gedurig achtervolgen

van de dagen en van de nachten, den loop

van de Maene, de welke de maenden maekt,

die rechte orden van de vier tyden van het

iaer, de welke over-een-komt met de vier

Elementen, die wonderlyke cracht van het

zaet, het welk ſoo vele verſcheyde ſoorten

en menigten voortbrengt, en eyndelinge alle

de dingen van de weirelt , de welke elk
K I taCT
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a

naer fijn ſoorte behouden de eygendommen

van hun weſen en de volmaektheden van

haer nature. Men moet alle deſe werken

Godts niet overdenken met een ydele en

vergankelyke nieuwſgierigheyt , maer het

aenſien van die dingen moet ons dienen

gelijk voor eenen trap om op te klimmen

tot de onſterfelijke en eeuwige. Dat aenſien

moet ons eerſt bewegen om te overdenken,

hoedanig dat die levende en bezielde nature

is , die ziele , de welke alle de voorworpen

ſiet en kent , de welke buyten twyfel weer

diger moet weſen, als het lichaem, mits dat

ſy het ſelve doet leven. En ſekerlijk hoe

groot en breet dat eenig lichamelijk ſchep

ſel kan weſen , en hoe ſeer dat het glinſtert

door den luyſter van het licht, men moet

het niet veel achten, is't dat het geen gevoe

len nog leven en heeft, mits dat volgens de

wet der nature de minſte ſubſtantie , die

leeft, weirdiger is, als de volmaekſte, die niet

en leefr. -

53. Doch om dat het even wel ſeker is,

dat de onredelyke dieren ook leven, en ge

voelen hebben, en kan de cracht, door wel

-ke den menſch gevoelt, de weirdigſte niet

weſen van de ziele, maer die, door wel

ke hy oordeelt. Want vele beeſten ſien be

ter en ſy raken de lichamelyke dingen va

ſter met hare andere finnen, als de men

ſchen , dog het en is niet genoeg, dat men

het uytwendig of ſinnelijk leven heeft, om

van de lichaemen te oordeelen, maer men

moet bovendien nog het redelijk leven heb

. . . . . 1 -, ben
-
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ben hebben, het welk de beeſten niet en heb

ben , en de eere en eene byſondere weirdi

heyt is van den menſch. Het is bovendien

icht om begrypen, dat die van eenige din

gen oordeelt weerdiger is, als het dingen ,

daer hy van oordeelt. Dog de redelyke ziele

en oordeelt niet alleen van de lichamelyke

voorworpen, maer van de finnen ſelve. Sy

oordeelt , waarom dat eenen roeyer , in het

water moet ſchynen crom te wefen, al is't

dat hy recht is, en waerom dat onſe oogen

em noot ſakelijk moeten ſien, al oft hy crom

ware : het kan dan wel voor het verſtant

brengen het gene dat het ſiet , maer niet

oordeelen. 'Het is dan claer, dat gelijk net

ſinnelijk leven weirdiger is als de lichaemen,

het redelijk leven of de redelyke ziele weir

diger is, als deſe alle beyde. -

XXX. CA PIT TE L.

Dat de ziele de weirdigſte niet en is van alle

de Naturen, om dat ſy van de dingen niet

en oordeelt door haer ſelve, maer door een

licht, dat boven haer is: het welk betoont

wort op deſe maniere. Alle deuytwendige

ſchoonheden en behagen ons niet, als omde

toepaſſinge en het over een komen: en die

toepaſſinge en over een komen en behagen

- ons niet, als om de eenigheyt en de gelyk

heyt, de welke men nogtans niet volkoment.

lijk en kan vinden in al het gene dat on

l 2 der
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'derworpen is aen plaetſen en aentjt. Zulkt "

dat er eene geeſteljke eenigheyt en gelijkben

en moet wiſen,de welke nog van tiji nog van

plaats en hangt, en volgens welke wy oor-,

deelen van alle ſchoonheden, die daer van

hangen: dogde ziele, de welke verandelijk is,

en onderworpen aen het aerloop van den

tijt, mits dat ſy nu wetende is en dan on

wetende, en kan die onveranderlykegedus

te niet weſen, Soo en oordeelt de ziele dan

van de dingen niet door haer ſelve, maar g

door een licht en modelle, die boven haar zijn.

1+VV Aer't dat dan de redelyke ziele

naer haer ſelve oordeelde, ſy

ſoude buyten twyfel de volmaekſte weſen

van alle Naturen. Maer alſoo het claerbly

kelijk is, dat ſy onderworpen is aen de ver

anderinge, mits dat ſy nu wetende en dan

onwetende is, en dat ſy ſoo veel te beter is

oordeelt, als dat ſy meer weet, en dat ſy

ſoo veel te meer weet,als dat ſy meer ver- St.

licht is door het licht van de conſte , of van

de wetenſchap, of van de wysheyt, moeten

wy nu eens gaen onderſoecken de nature |

van de conſte. Ick en verſtae niet te ſpreken

van de conſte, die men crycht door de on

dervindinge, maer die gevonden wort doºr

de redeninge. Want wat weet dien al veel die

weet, dat, als men bauwt met kalk en zavel,

de ſteenen beter aen elkander houden dan

alſ men alleenelijk bauwt met moder &#
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die ſoo ordentlijk bauwt, dat de deelen van

den bauw , de welke veel in getal zyn,paſ:

ſen op elkander, en dat , daer maer een van

en is, geſtelt wort in het midden ? dog het

is even-wel waerachtig, dat die aengenaem

heyt van onſe ſinnen rakende die toepaſſin

ge ſeer naerby komt aen het oordeel van

de reden, en aen het licht van de waerheyt,

het welk glinſtert in onſe zielen. Dog dat

moeten wy eens onderſoecken, waerom dat

het ons ſtoort of mishaegt,als wy ſien, dat

van twee venſters, die niet op elkander, maer -

nevens elkander gemaekt zyn, de eene meer

der is, als de andere, als ſy koſten gelyk

weſen : en waerby dat het komt, dat on

ſe oogen niet geſtoort en worden door de

ongelykheyt , als ſy gebragt, worden de

eene boven de andere en in het midden

geſtelt worden, niet tegenſtaende dat ſy

ongelyk zyn , en van waer het komt, dat,

als er maer twee en zyn , wy niet veel en

achten, hoe veel dat de eene meerder is als

de andere. En als er dry zyn de ooge ſchynt

te vereyſchen, dat die tuſſchen de meeſte en

de minſte is, ſoogepaſt wort, dat ſy ſoo veel

meerder is als de minſte, als dat ſy minder

is als de meeſte. Aldus gaet men in die

dingen de nature ſelve eerſt te rade, om te

weten , wat dat ſy aenneemt, en wat dat ſy

verwerpt. Wy konnen hier beſonderlykin be

merken, dat wy het gene dat niet onaenge

naem en ſchynt te weſen, als men daer

alleen op let, verwerpen en verachten, als

men het vergelykt by# , dat weirdiger is

3 Uyt

ºf
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Uyt welk blykt , dat die ſlechte en gemey

te conſte , de welke alle de werken beſtiert

van de werklieden, niet anders en is, als ee

ne gedenkenis van de dingen, daer men on

dervindinge van gehadt heeft , en die ons

behaegt hebben gevoegt by eene gewoonte

van het lichaem en een gebruyk van wer

ken. Dog, als die twee dingen iemant ont

breken, al is't dat hy niet en kan werken

in fijne conſte, hy kan even-wel oordeelen

van den aerbeyt en van het werk van de

andere, het welk veel weirdiger is,

55. Maer alſoo de toepaſſinge is het genre

dat meeſt behaegt in alle conſten , en dat

het deſe is, de welke de volmaektheyt en

ſchoonheyt maekt, en dat die toepaſſinge de

gelijkheyt bemint en de eeuwigheyt of in de

gelykenis, die er is tuſſchen twee gelyke dee

#in de over een komminge, die er is tuſ:

ſchen die ongelyk zyn : wie zal in de lich

aemelyke dingen een operſte gelykheyt of

gelyckenis vinden , en , als er hy wel op

gelet heeft, derren ſeggen: dat elk lichaem

waerachtelyk en enkelijk een is, mits dat

wy ſien, dat ſy allegader veranderen ofvan

gedaente tot gedaente, of van de een plaets

tot de ander, en dat ſy beſtaen in deelen,

de welke elk hun beſonder plaets hebben,

en maken, dat het lichaem niet en is in een

plaers alleen,maer verbreyt en verdeelt wort

in vele ? Men kan de waerachtige gelykheyt

en de operſte gelyckenis niet ſien met de

lichamelijke oogen of vatten met eenige an

dere ſinnen, maer alleenelijk met de oogen
-

- Van

--

:



van de waarachtige Religie xxx Cap. 1eg

van den geeſt en door het licht van het ver

ſtant. Want waerom ſoude men eene gelyk

heyt willen vinden in de lichamelyke din

gen, hoe onvolmaekt dat ſy is, en hoe ſoude

men konnen betoonen, dat ſy oneyndelyk

verre is van de gene die volmaekt is, ten

waer dat men met het verſtant die volmaekte

gelykheyt ſage , is't dat men dog deſe vol

maekt mag noemen, mits dat ſ; noyt ge

maekt en is.

56. En aengeſien dat al dat eene uytwendige

ſchoonheyt heeft, 't zy van nature ofdoor het

werk van de conſte,eene ſchoonheyt heeft die

hangt van de plaets en van den tijt, gelyk de

lichamen en de roeringen van de lichaemen,en

wort nogtans die gelijkheyt en eenigheyt, de

welke men niet en kent,als met het verſtant

alleen, volgens het begryp van welk men

oordeelt van de ſchoonheyt der lichamen ,

maer dat de ſinnen het ſelve aenbrengen,

niet verbreyt in de ruymten van de plaetſen,

en het en verandert niet in de veranderinge

des tijts. Want men kan niet wel ſeggen,

dat men volgens die eerſte gelykheyt wel

kan oordeelen van de ronde van een rat,

en niet van de ronde van een vat, of dat

men wel kan oordeelen van de ronde van

een vat, en niet van de ronde van eenen

# Het ſoude van gelyken belacche

ijk weſen te ſeggen, rakende den tijt en de

roeringen der lichamen, dat men door die

inwendige gelijkheye-wel kan oordeelen van

de gelijkheyt der iaren, en niet van die van

de maenden : of dat men wel kan oordee

Ien

w
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len van de gelykheyt van de maenden en

niet van die van de dagen. Want door wat

ruymte van tijt dat eenig ding door eene

ordentlycke roeringe roert, het zy op het

verloop van de iaren en maenden , het zy

op het verloop van uren, het zy op een cor

ter verloop : men oordeelt dit door die ſelve

gelykheyt, die altyt een en onveranderlyk

blyft. Dog is't dat de groote en de cleyne

uytreykingen van beelden en roeringe alle

gader genomen worden naer die ſelve wet

van gelykheyt , of van gelyckenis, of toe

paſſinge, volgt daer uyt, dat die wet meer

grootte en ruymte heeft , als alle dingen,

dog eene grootte en ruymte van macht en

niet van uytreyk inge, Want ſy is nog meer

der nog minder. Volgens de verſcheyde ryum

ten van de plaetſen of tyden, mits men

door haer niet en ſoude konnen oordeelen

van mindere dingen, waert dat ſy meerder

ware, en waer't dat ſy minder waer, men
ſoude door haer niet konnen oordeelen van

meerdere dingen. Alſoo het dan door de ſel

ve wet van een vierkantig beelt is, dat-men

oordeelt van een vierkantige plaets, van ee

nen vierkantigen ſteen , tafel, en diamant,

en mits het ook door de ſèlve wet van ge

lykheyt is, dat men oordeelt van de toe

paſſinge, de welker is in de roeringe van de

voeten van eene miere, die loopt, en van

eenen Olifant, die gaet, wie kan d'er twy

felen, of die wet en is nog meerder nog

minder in de verſcheyde ruymten van de

Plaetſen en tyden , en dat ſy haer niet te

- In1ET
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min in macht uytreykt boven alle deſe ? en

aengeſien dat die operſte wet van alle de -

conſten geheel onveranderlyk is, en dat het

verſtant van den menſch?, aen welk Godt

deſe heeft laten aenſchouwen en fien , on

derworpen is aen de veranderinge en on

geſtadigheyt, die voort-komt uyt de dolin

ge, blykt daer uyt claerlijk, dat die wet,

de welke de waerheyt genoemt w

heven is boven ons verſtant.

XXXI. CA P ITTE -

Dat Godt die onveranderlijke wet en regel'

is, volgens welke wy van de dingen oor

deelen, en van welke wy niet en oordeelen.

Dat den Vader ſelve van die openſte waer

heyt niet en oordeelt , om dat ſy aen hem

gelijk is, mits fyſijnen Sone en fijn Beelt is..

Dat het om die reden is, dat den geeſtey

ken menſch oordeelt van alles volgens den

Apoſtel Paulus, en van niemant geoordeelt

en wort, omdat hy, volkomentlijk met Godt

vereenigt zijnde, ſelve de Wet wort vol

gens welke hy van alles oordeelt, en van

welke niemant en mag oordeelen.

"D Och men kan nu niet twyfelen, of

die onveranderlyke nature, de wel

ke boven de 2iele en boven de reden ver

heven is, is Godt ſelve : en dat daer het eer

ſte leven en het eerſte weſen is, waer de

eerſte wysheyt is. Want het is deſe onver
- 8ſl"
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anderlyke waerheyt , de welke de Wet is

van alle conſten , en de conſte van den oper

ſten en Almagtigen Conſtenaer. Aengeſien

de ziele dan toeſtaet, dat ſy van haer ſelve

niet en oordeelt van de nature en van de

roeringen der lichamen, moet ſy ook bely
w den, dat hare nature weirdiger is, als de

gene, daer ſy van oordeelt, en dat die, vol

gens welke dat ſy oordeelt, en die ſy niet

en kan oordeelen, weirdiger is, als ſy. want

ick kan wel reden geven, waerom dat in

een lichaem, als er in het ſelve twee gelyke

Hitmaten zyn , fy een overkomen en toe

paſſinge moeten hebben met elkander, met

te ſeggen, dat dit is, om dat ick de operſte

gelykheyt beminne , de welke ick niet en .

ſie met de lichamelyke oogen, maer met #

de oogen van het verſtant: daerom oordeele

ick de dingen, die ſck met de oogen fie,

ſoo veel te volmaekter, als dat ſy volgens

hun nature naerder komen aen die ick ken

ne met het verſtant. Maer rakende die leſte,

de welke geheel geeſtelijk en inwennig zyn,

daer en is niemant, die daer van kan reden

geven, of die wel kan ſeggen, dat ſy ſoo of

ſoo ſouden moeten weſen , gelyk of ſy an

ders koſten weſen, als dat ſy zijn..

58. Doch waerom dat ſy ons believen,en

waerom dat wy deſe , als wy meer licht en

wysheyt hebben, ſeer heftig beminnen, en

zal dit ſelf niemant, ist dat hy de ſake wel

verſtaet, derren ſeggen. Want gelyk wy en

alle de redelyke zielen wel oordeelen van

de aerdſche dingen volgens de waelier:
09I:
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oordeelt de operſte waerheyt ſelve alleen ook

wel van ons, als wy met de ſe vereenigt zyns

Dog van deſe en oordeelt niemant wel,

ſèlf niet den Vader, mits dat ſy niet min

der en is, als hy,en dat om die reden den

Vader oordeelt al dat hy oordeelt. En ge

meynelijk al dat de eenigheyt betragt heeft

deſe operſte waerheyt voor ſijnen regel,voor

fijne vorme , modelle , en exempel,maer

daer en is niet als deſe alleen , dat uyt

drukt en volkomentlijk vertoont het beelt

en de gelyckenis van den dien, van wie ſy

het weſen gehadt heeft. Is't dat men nog

tans mag ſeggen, dat ſy het ontfangen heeft

om te bemerken de hoedanigheyt van den

Sone, mits dat het woort, voor ſoo veel

als dat den Sone is, ſijn weſen niet en heeft

van fijn ſelven maer van het eerſte en oper

ſte beginſel, het welk den Vader genoemt

wort uyt welken alle Vaderheyt in den hemel en op

der aerden genaemt wort Éph.3 15. want ook den

Vader en oordeelt niemant, maer hy heeft al het

oordeel aen den Sone gegeven. Ioa. 5, 22. Doch

den geeſtelyken menſch onderſcheyt wil alle dingen,

maer hy ſºlve en wort van niemant onderſcheyden

1. Ch. 2. I5, dat is van geenen menſch. Daer

en is niet, als die wet ſelve, door welke hy

van alles oordeelt , de welke hem kan oor-,

deelen, mits dat die woorden van de Schrift

ture ſeer waerachtig zyn : Dat wy allegader

moeten verſchynen voor den Rechterſtoel van

I E s u s CH RS 1 r u S. 2. Cor. 5. 1o. Den

eeſtelyken menſch oordeelt dan van al

es, om dat hy is boven alle dingen, als hy
- - IT1G tº
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met Godt is. En hy is met Godt , als hy

hem met eenen ſeer ſuyveren geeſt kent,

en hem kennende uyt geheel fijn herte be

mint. Daer door wort hy ook ſoo veel als hy

kan ſijnen eygenen wet , volgens welke

hy het al oordeelt, en van welke niemant

en mag oordeelen. Gelyk in de borgerlyke

Wetten, al is't dat de menſchen van deſe

voordeelen , als ſy-ſe inſtellen, als ſy nogtans

ingeſtelt zyn en beveſtigt, en mach den rech

ter deſe niet oordeelen,maer hy moet oordee

- len volgens deſe. En is't dat van den anderen

kant de wetgeversde welke tydelyke en ver

gankelyke wetten ſtellen, wys en deugdelyk

zyn , gaen ſy die ſelve eeuwige wet te rade,

de welke geene ziele en mag oordeelen,

op dat ſy volgens die onveranderlyke rege

len konnen onderſcheyt maken, wat dat

ſy in de verſcheyde voorvallen destijts moe

ten gebieden of verbieden. Men kan dan

de eeuwige wet wel kennen met het licht

van eenen ſuyveren geeſt, maer men mag

deſe niet oordeelen- Dog tuſſchen die te

kennen en te oordeelen is dat verſchil, dat

het genoeg is om deſe te kennen, dat men

ſiet, of ſy ſoois : maer om te oordeelen voe

gen wy daer iet toe, door welk wy betee

kenen, dat het ſoo en anders zyn kan , ge

lyk als wy ſeggen, het moet 'ſoo zyn, het

heeft ſoo moeten zyn , het zal ſoo moeten

zyn,gelijk de coſtenaers doen in hunne wer

ken

-
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XXXII. CAP IT TE L.

Dat de lichamelijke dingen geen ſchoonheyt en

hebben, en ons niet en behagen, dan om dat

ſj in hun overeen komen en toepaſſinge tree

ken tot de eenighert, dat ſy nogtans deſe

noyt en konnen beſitten in den hooghſten trap.

Dat wy daer uyt leeren, dat de aperſte ee

nigheyt is boven alle lichamen, en boven alle

plaetſen, en dat men ſe niet en kanſen, als

met de oogen van het verſtant.

59.D Och vele en aenſien deſe dingen

maer,om daer eenig vermaek in te

hebben het welk heel menſchelyk is , en ſy

en willen hun tot de operſtedingen niet op

rechten om te oordeelen , waerom dat deſe

ſienelyke dingen ons behagen. Maer indien

ick van eenen bauwmeeſter vrage, waerom

dat, als hy van den eenen kant eenen bogen

gemaekt heeft, hy van den anderen kant

ook eenen maekt, die aen deſen geheel ge

lyck is , hy zal my buyten twyfel antwor

den, dat hy dit doet, om dat alle de dee

len van den bauw ſouden over een komen ,

en paſſen de eene op de andere. Is 't dat ick

hem voorder vrage, waerom dat hy die toe

paſſinge wilt onderhouden , hy zal my ant

worden : dat dit betamelyck is, dat het eene

ſchoonheyt geeft , dat het aengenaem is aen

het geſicht. Hy en zal niet voorder konnen -

want hy licht nedergebogen , en hy en gaet

niet voorder, als dat#' met fijne oogen ſien

- GIR
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en kan, en hy en heeft geen kennis van die

eerſte modelle, de welke denoperſten regel

is van fijne conſte. Doch is't dat ick iemant

vinde, die oogen inwendig in de ziele heeft,

en die onſienelijk ſiet , ick zal hem pramen

om my te ſeggen , waerom dat die dingen

aengenaem zyn, op dat hy, edelder gedag en

hebbende, ſelve den rechter zy van de ſinne

lyke welluſten. Want hy heeft fijne ziele

boven deſe, en hy ontbintſe van de banden

der ſelve, als hy niet volgens haer, maer

haer ſelve oordeelt. En, is't dat ick hem eerſt

vrage, oft hy gelooft, dat die dingen ſchoon

zyn om dat ſy hem behagen, oft of ſy hem

behagen, om dat ſy ſchoon zyn : hy zal my

buyten twyfel antworden, dat ſy fiem beha

gen , om dat ſy ſchoon zyn. Ick zal hem

daer naer noch vragen waerom dat ſy ſchoon

zyn. En is't dat ick ſie,dat hy niet wel en kan

vinden, wat dat hy my moet antworden,

ick zal hem vragen oft het niet en is om dat

alle de deelen elkander gelyken , en dat de

overeenkominge, die deſe bint met elkan

der , de ſelve toepaſſinge maekt.

6o. Als hy zal bevonden hebben, dat het

ſoo is,zalick hem noch vragen, of ſy die ee

nigheyt,de welke gelyk het claerblykelyk is,

ſy betrachten , beſitten in den hooghſten trap,

en of de eenigheyt, die ſy hebben , veel

ſlechter is, als die eerſte, en of ſy daer

maer eene ſchaduwe en eenen ſchyn van en

is. Indien dit ſoo is, wie en zal dan niet ſien,

dat er geene ſchoonheyt en is noch eenigh

lichaem , of het heeft eenige afwerkel:
aIS
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al is't dat ſy flouw zyn , en eenige teeke

nen, al is't dat ſy onvolmaekt zyn, van de

eerſte eenigheyt : en dat de ſchoonſte lichae

men van de weirelt, al is't dat ſy dit gedu

rig betrachten, deſe niet en konnen betref

fen, mits dat ſijne deelen nootſakelyk moe

ten verdeelt zyn volgens de verſcheydent

heyt van de plaetſe, die elk deel beneemt.

Is't dat dit dan ſoo is, zal ick hem vragen

waerdat hy die eenigheyt ſiet, of hoe dathy

die ſiet, terwylen het onmogelyk is, dat hy

deſe niet en ſoude ſien, mits het hem ſon

der dit ſoude onmogelyk weſen te weten,

waer in hy de ſchoonheyt van de lichamen

ſoude konnen nacrvolgen, en waer in niet.

Doch is't dat hy aen de lichaemen gelyck

comt te ſpreken,en deſe te ſeggen : ten waer

dat er van den eenen kant ez me eenigheyt

waere, de welke alle de deelen van uw we

ſen ſamen hout , gy en ſout geenſins konnen

zyn , en van den anderen kant, indien gy

ſelve die eenigheyt waert , gy en ſoud geen

lichaem weſen: men ſoude hem konnen yra

gen: van waer kent gy die eenigheyt , door

welke gy van de lichamen oordeelt, mits,

waert dat gy deſe niet en ſaecht, gy niet en

ſoud konnen oordeelen, dat ſy de ſelve niet

volkomentlyk en konnen vergelyken. Doch

indien gy'deſe ſaecht met de lichamelyke oo

gen, gy en ſoud met de waerheyt niet kon

nen ſeggen, dat , al is't dat ſy daar eenige

aftreckſelen en teekenen van hebben, ſyn

heel verre zyn van haere operſte ſchoonheyt

Want gy en ſiet met de lichamelyke oogen

- - K. a. In16t »
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niet, als lichamelyke dingen, ſoo moet #
dan deſe fien met de oogen van de ziele.

Maer waer ſien wy deſe ? waert dat fy op de

ſelve plaets waer daer ons lichaem is, en ſou

de die in den ooſten is,en van de lichamen al

dus oordeelt, deſe niet konnen fien Sy en is

dan in geen plaets beſloten, en mits dat , op

wat plaets dat dien is, den welken oordeelt,

ſy voor hem altyt tegenwordig is, volgt daer

uyt , dat ſy nergens en is volgens het uytreyk

en ruymte van de plaetſen , en dat ſy over al

is door de cracht en macht. . s

xxxIII. CAPIT TE L.

Dat, al is't de lichaemen maer onvolmaektelijk

haere Godelijke modelle, die de perſte eenig

heyt is, en vertoonen, men deſe even-zavel

niet en znach betichten van leugen , niet

meer als onſe ſinnen , die ons maer en

bedriegen door de valſche oordeelen, die

enſe reden ſtryckt van het gene dat de ſin

men haer volgens hare nature aenbrengen.

Maer dat al het gebreck komt by de men

ſchen, die met het verſtant willen begrypen

hetgene dat men maer en kan doen met de

ſinnen, en met de ſinnen 't gene men maer en

kan begrypen met het verſtant, gelijk zijn

de Geeſtelijcke dingen. - -- -

«1.TS't dat dan de lichamelyke dingen

maer eene valſche verbeeldinge en ver

toonen,
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toon en , en moet men deſe niet gelooven,

op dat wy niet en vallen in de ydelheyt der

ydele menſchen. Maer men moet liever on

derſoeken, oft dat, als ſy maer eene valſche

verbeeldinge en vertoonen, om dat ſy deſe

willen vertoonen aen de oogen van het lich

aem, daer ſy niet en kan geſien worden, als

door de oogen van den geeſt,en dat van eenen

ſuyveren geeſt, ſy deſe vertoonen voor ſoo

veel als dat ſy aen haer gelyk is, of voor

ſoo veel als dat ſy niet en kan vergelyken de

operfte volmaektheyt van haer weſen. Want

waert dat ſy deſe vergeleeken , ſy ſouden

volkomentlijk vertoonen die ### IIlG

delle, de welke ſy naer volgen. Doch waert

dat ſy deſe volmaektelyk vertoonden , ſy

ſouden volmaektelyk aen deſe gelijk weſen.

En waer dat ſy aen deſe geheel gelyk waren,

daer en ſoude geen verſchil weſen tuſſchen

die operſte en die onderſte nature. En waert

dat dit ſoo waer , ſy en ſouden defe niet

valſchelijk vertoonen, mits ſy niet anders en

ſouden weſen, als het gene dat ſy ſelve is.

En nochtans, als wy de#
gen,en mogen wy niet ſeggen, dat dit valſe

vertoog een leugen is, om dat eenen

menſch liecht, als hy wilt ſchynen te we

ſen het gene dat hy niet en is : maer als ee

nig ding genomen wort vooriet dat het niet

en is , ſonder dat het van ſijnen kant iet doet

tot de dolinge , men mach wel ſeggen, dat

het bedriegt, maer niet, dat het liecht. Mits

dat er dit verſchil is tuſſchen die liecht en die

bedriegt, dat al die liegt eene begeerte heeft
K 3 Wall
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van te bedriegen, al is't dat ſijn voornemen

niet altyt ſoouyt en valt, gelyk als men hem

niet en gelooft, en dat al die bedriegt geenen

bedrieger en is, ten zy dat hy in der daet

bedriegt. Aldus en kan dan de ſchoonheyt

der lichaemen niet liegen, ter wylen ſy gee

nen wille en heeft. En ſelfen bedriegt ſy niet,

is't dat men niet en gelooft, dat ſy ie t is het

gene dat ſy niet en is.

62. Doch de oogen ſelve en bedriegen

niet, mits dat ſy niet en konnen aenbrengen

aen het verſtant, als volgens de indruckinge,

die ſy ontfangen. Is't dat dan de oogen en

alle de andere lichamelyke ſinnen het ver

ſtant niet aen en brengen, als volgens de in

druckinge, die ſy ontfangen hebben , ick en

ſie niet, dat wy recht hebben van hun iet

meer te vragen. Weirt dan de ydele men

ſchen uyt de weirelt, en daer en zal geene

ydelheyt meer weſen. Indien iemant gelooft,

dat eenen roeyer breekt in het water, en dat

hy wederom gemaekt wort, als men hem

daer uyt treckt, ſijn ooge en heeft hem niet

aengebracht dat valſch is, maer hy heeft een

valſch oordeel geſtreken. Want de ooge en

heeft niet anders moeten ofkonnen doen |

volgens hare nature, als ſy hare werkinge

gedaen heeft volgens haren voorworp, die

in het water was, om dat de locht en het

water, verſcheyde van aert zynde, de voor

worpen, die hunne gedaenten door die ele

menten ſènden moeten, verſcheyde indruc

kingen doen in het geſicht. Aldus ſiet de oo

gedan, gelijk ſy moetſien, mits dat ſy niet

geſchapen
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# en is, als om te ſien-Maer het is

et verſtant, dat niet en oordeelt, gelyk 't

ſoude moeten oordeelen, mits dat het de

ooge niet en is, maer de reden, die hem ge-s

geven is, om de operſte waerheyt te aen

ſchouwen. En hy wilt in tegendeel fijn re

den keeren naer de lichamen , en de oogen

naer Godt ( a ) en aldus door het verſtant

en de wetenſchap de godelijcke dingen ken

nen, en met de ſinnen ſien de Geeſtelijke,

het welk niet en kan geſchieden.

(a) Dat is , dat hy eene clare wetenſchap

zwilt hebben van het gene datmen niet met het

vetſtant, maer met de ſinnen begrypt , gelijk zyn

de lichamelyke dingen genomen in het beſonder,en

dat hy in tegendeel met de ſinnen het zy de uyt

wendige of inwendige, gelyk is de imaginatie, wils

vatten , het welk men niet en kan vatten als

met het enkel verſtant , mits het even belachelyk

is, dat men Godt of onſe ziele wilt inbeelden,

als dat men het geluyt wilt vatten met de wegen,

ºf de coleuren met de ooren,

XXXIV. c AP ITT EL:

Dat men de minſte ſchoonheden, gelijk zijn

de lichamen niet en mach beminnen, al oft

ſy de meeſte waren. Dat het mooiſakelijk is

om de waerheyt met het verſtant te begrypen

ſich te onthechten van de ſinnen, de inbeel

dingen van fijne imaginatie te verwerpen en

de valſcheyt der ſetve te kennen, te weder

ſtaan aan de valſche gewoonten der men

ſchen
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ſchen en aen hunnen lof, en in het heymrº

lijck van ſijn herte te werken aen de erſtel

linge van ſijne ziele.

**D En menſch moet dan aerbeyden om

die ongeregeltheyt te verbeteren ,

want ten zy dat hy het gene dat om leeg, is

om hooch ſtelt, en om hooch het gene dat

- em leeg is, hy en zal niet bequaem weſen

tot het ryk der Hemelen. En laet ons dan de

operſte ſchoonheyt niet ſoeken in de nedrige

dingen, en ons aen die ſlechte dingen niet

vaſt hechten. Laet ons ons daer de rechters van

maken, op dat wy daer mede niet geoor

deelt en worden , dat is en laet ons de ſe niet

meer ſchatten , als dat haere ſchoonheyt, de

welke de minſte van alle is, weerdig en is

op dat wy , het eerſte weſen ſockende in

het leſte, dat eerſte weſen ons ſèlve niet en

ſtelle onder de leſte. Het welk die leſte ten

, minſten niet en hindert, maer aen ons ten

e

uyterſten. En dat quaet, dat ons toekomt: ,

en maekt den handel der voorſienigheyt Gods

niet min ſchoon en verheven, om dat de

orden en de toepaſſinge, die hy hout in de

ſtraffen der godelooſe, eene wonderlyke

rechtveerdigheyt doet uytſchynen in hunne

onrechtveirdigheyt en eene beſondere ſchoon

heyt in hunne leelykheyt en ongeregeltheyt.

- Is't dat de ſchoonheyt der ſienelijke dingen

ons bedriegt, om dat ſy , eene eenigheyt in

haer hebbende, niet en beſt de operſte eenig--

keyt, Iaet ons trachten te erkennen, is t

dat wy konnen , dat ſy ons niet en bedriegt
GROOT
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door het gene dat ſy heeft, maer door het

gene dat ſy niet en heeft. Want alle licha

men hebben de waerachtige nature van de

lichaemen , maer fy en hebben niet, als ee

ne valſche eenigheyt. Want het en is niet

een op die operſte maniere, of het en volgt

dit ſoo ſeer niet naer , dat ſy het vervolt: en

nogtans en ſoude het lichaem geenſints w e

ſen, ten waer dat het eenigſins een waere,

Dog het en ſoude geenfins konnen een we

fen ,ten waer dat het dit hadde van het ge

me dat in de operſte maniere een is.

44. O hertneckige zielen ! toont my eenen

menſch,die met de inwendige oogen fietſon

der eenige inbeeldingen en gedaenten te

maken van ſienelyke en lichamelyke voor

worpen. Toont my eenen menſch die fiet ,

dat er geen ander beginſel en is van alle de

naturen, als die eerſte eenigheyt , de welke

den oorſpronk is van de eenigheyt van alle

de dingen, de welke een zyn , het zy dat ſy

die eerſte eenigheyt vergelyken, of dat ſy

de ſelve niet en vergelyken. Toont my ee

nen menſch , die fiet, en niet eenen, den

welken niet en kan als krakeelen , en die

wilt, dat men gelooft, dat hy ſiet het gene

hy niet en ſiet. Toont my eenen menſch

die wederſtaet aen de lichamelyke ſinnen en

aen de wonden,de welke hy in de ziele ont

fangen heeft door de indruckingen, die ſy

hem gedaen hebben, die wederſtaetaen de

# gewoonten der menſchen, die we

erſtaet aen hunnen lof, die in het heyme

lyk van ſijn herte geraekt is door eene hey

lige
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(lige vermorſelinge, die op een nieuw het

Beelt van Godt drukt in fijne ziele, die buy

ten hem geene ydele dingen en bemint,

en die geene valſche en bedriegelyke en

ſoekt, die van nu afbequaem is om te ſeggen

aen ſijn ſelven : is't dat er maer eene#

van Roomen en is, die men door eenen ſe

keren Romulus ſegt gebauwt te zyn op den

Tyber , is die valſch, de welke ick my in

mijn verſtant inbeelde, mits dat het die

niet en is, en dat ick-er tegenwordig niet

en ben, want waer't dat ick-er waer , ick

ſoud' op deſen ſtont, als ick ſpreke , weten

wat dat er nu in gebeurt. Is't dat er maer

een Sonne en is, is die valſch , de welke

ick my in mijn verſtant inbeelde, mits dat

de waerachtige Sonne haren loop maer en

doet op ſekeren tijt en op ſekere plaetſen,

daer ick deſe ſtelle,alwaer ick wille en doe

roeren, als ick wille. Is't dat mynen vrient

maer eenen menſch en is, is den genen die

ick my inbeelde in mijn verſtant eenen val

ſchen, mits dat ick niet en weet, waer

dat mynen vrient is, en dat ick my den

anderen inbeelde, alwaer ick wille. Ick ſelf,

die ſpreke, en ben maer een , en ick gevoe

le, dat mijn lichaem tegenwordig in deſe

plaets is, en nogtans gae ick in myne inbeel

dinge alwaer ick wille', en ick ſpreke aen

wie het my belieft. Alle die dingen zyn

valſch, en nogtans en kan het gene dat het

verſtant door die claere kenniſſe, de welke

men wetenſchap noemt, begrypt, niet valſch

weſen. Het en is dan geene waenſen:3.
- S
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als ick my die dingen vertoone,en dat ick-ſe

geloove want het gene dat ik door de we

t/nſchap kenne , moet nootſakelyk waer

yn. Zyn dat miſſchien de dingen, die men

gemeynelyk inbeeldingen noemt ? Van waer

is dan myne ziele vervolt met bedriegeryt t

Waer is die waerheyt , die men met den

geeſt ſiet ? Als iemant zulke dingen peyſt,

mag men hem ſeggen : dat is het waerach

tig licht, door welk gy kent, dat alle die

dingen niet wacrachtig en zyn. Door dat

ſet gy die eerſte eenigheyt, die u doetoor

deelen, dat alle de andere dingen, de wel

ke gy ſiet , een zyn, en dat nogtans al dat

gy ſiet , het welk veranderlyk is, die eerſte

eenigheyt niet en is. -

XXXV. CAP IT TE L.

Dat men om die operſte eenigheyt, de welke

Godt is, te kennen, deſe moet ſoecken met

een eenvoudig herte, het welk in ruſte blyft,

het welk beſtaet in ſg te onthechten van alle

liefde der tydelyke en vergankelyke dingen,

de welke de oorſake is van alle onſe ſmer

ten en ongeruſtheden, en dat daer in gelegen

is de ſoetigheyt van het iock van J Es U s

C H R 1 s T U s.

“M Aer is't dat de ooge van het verſtant

te, ſwack is, en ſchemelt , als ſy

ſoo hooge en verhevene dingen wilt aen.

ſchouwen, en onſtelt u niet, en is't dat gy

beweegt zyt, dat uwe beweginge niet voor

- der
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der en gaet, als om die quade gewoonte,

die u vaſt bint aen de ſinnen en aen het lich

aem , te beſtormen. Ti acht deſe te overwin

nen, en gy zult het met haer al overwon

nen hebben. Sekerlyk wy ſoecken dien,den

welken een is, en die den enkelſten of een

voudigſten is van al dat er is. Laet ons hem

dan in de eenvoudingeyt van ons herte ſoec

ken. Houd u ſtille, ſegt de Schrifture , en gy

zult bemerken, dat ick den Heere ben Pſal. 45.Io.

Ick en vrage u geene ſtilte van ledigheyt,

maer eene ſtilte of ruſte van het verſtant en

van de gedagten, op dat uwe ziele ſtille zy

van de indruckingen, die den tijt en de plaet

ſe daer in doen. Want die verbeeldingen

die de veranderlykheyt en bereyk der ver

gankelyke dingen in onſe zielen drucken

en laten ons die ſtantvaſtige en onverander

lyke eenigheyt niet aenſchouwen. De plaets

ſen brengen ons dingen voor , op dat wy ſê

ſouden beminnen, den tijt neemt ons afhet

ene dat wy beminnen , en ſy laten in de zic

e eene groote menigte van verbeeldingen,

die haer door verſcheyde driften onſtellen ,

en nu tot een en dan tot een ander dingen

bewegen. Aldus is het gemoet gedurig on

geruſt en in pyne , willende te vergeefs de

dingen vaſt houden, daer het ſelve van ge

houden wort. Het wort dan van Godt ge

ropen tot de ſtilte of ruſte, dat is om niet

meer die dingen te beminnen , de welke

het niet en kan beminnen ſonder onruſte en

arbeyt. Door dien middel ſal den menſch daer

ſooden meeſter van worden, dat ſy hem niet
DIRCCT
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meer ſullen en vaſt binden aen haer,maer dat

hy-ſe ſal houden onder hem. want mijn ietk

is licht ſegt JEsus CHR1stus in het Evange- '

lie. Die onderworpen is aen dat iock, heeft *

al het ander onderworpen aen hem. Hy en

zal dan geene pyne meer hebben, mits dat

het gene onderworpen is niet meer en we

derſtaet. Maer die ellendige minnaers van de

weirelt, die daer van meeſters ſouden wor

den, waer't dat ſy wilden kinderen Godts

weſen volgens de macht, die hy aen de 9

menſchen gegeven heeft van dit door het 2

geloove te worden, vreeſen ſoo ſeer van de

weirelt afgeſcheyden te worden , daer ſy

door eenen geweldigen driftaengehecht zyn,

dat er hun niet pynelyker en is, als geene

pynen te hebben.

xxxvi. CAPITTEL.

Dat, gelijk alle de geſchapene dingen maer on

volmaektelijk en volgen de perſte ee

nigheyt, daer een is, dat diſc volmaekrelijk

naervolgt en vergelijkt, te weten het woort :

Gadu. Dat de Vaſtbijt van de dingen niet
voort en komt van de dingen nog van de

'ſinnen, maer van de bedorvenrheyt van het 2

menſchelijk gemoet, het welk ſoekt hetgene

waer is met de waerhertjelve te verlaten en u

het welk, meer bemint hebbende de werken ,

der nature als de perſte conſte en dan can. 1

ſtenaars tot ſtraffe van fijne miſdaden ver: ,
"regenereer:
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dient heeft de werken te nemen voor de

conſte en voor den conſtenaer.

66. Aet die dat ten minſten claerlyk ſiet,

dat de valſcheyt beſtaet in te geloo

ven dat hetgene dat niet en is, is , verſtaet

ook, dat de waerheyt ons doet ſien het

gene dat waerachtelyk is. Doch is't dat de

lichamelijke dingen ons dan maer en bedrie

gen voor ſoo veel als dat ſy niet en vergelijken

die eenigheyt , de welke ſy naervolgen, en

die het beginſel is van de eenigheyt van alle

dingen, en die ons naturelijk doet goet keu

ren al dat daer aen tracht gelijk te weſen,

gelijk wy naturelijk quaet keuren al het gene

dat daer van afwykt,en aen deſe tracht onge

lijk te zyn dat moet ons voorder doen peyſen,

dat er iet is , het welk ſoo gelijk is aen dat

eenig operſte weſen, dat het het beginſel

is van de eenigheyt van al het gene dat een .

is,op wat maniere het zy, dat het dit vol

komentlijk vergelijkt, en een dingen met

dit is , en dat dit de gegeneerde waerheyt is,

het woort , dat van het beginſel was, en

het woort, dat Godt is in Godt. Want is't

dat de valſcheyt voortkomt van de dingen,

die de eenigheyt naervolgen, niet voor ſoo

veel als dat ſy deſe naervolgen, maer voor ſoo

veel als dat ſy deſe niet en konnen vergely

ken, is de waerheyt buyten twyfel het gene

dat die operſte eenigheyt volkomentlijk heeft

konnen vergelijken# ene dataſy

is. Het is, die waerheyt, de welke het we

ſen van die operſte eenigheyt doet kennen,
-uit- -- CI)
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en die daerom met recht genoemt wort ſijn

woort en fijn licht. Men mach ſeggen, dat

alle de andere dingen, die zijn , voor ſoo

veel als dat ſy zijn, aen die eenigheyt gelijk

zijn, want ſy en zijn eygentlijk niet, dan

voor ſoo veel als ſy aen haer gelijk zijn.

Doch die waerheyt is fijne gelijkeniſſe ſelve,

en daerom is ſy de waerheyt ſelve. Want

gelijk de dingen, die waer zijn, door de

waerheyt waer zyn , ſoo zyn die gelijk zijn

gelijk door de gelijkenis. Gelijk dan de

waerheyt de vorme is van de dingen die

*waer zyn, ſoo is de gelijkenis de vorme van

de dingen, die gelyk zijn. En aldus om dat de

dingen,die waer zijn,maer waer en zyn voor

ſoo veel als dat ſy zijn,en dat ſy niet en zijn,

dan voor ſoo veel als dat ſy gelijk zijn aen

die operſte en oorſpronkelijke eenigheyt,

volgt daer uyt, dat die volkomene gelijkenis

van het eerſte beginſel, de welke ook de

waerheyr ſelve is, de vorme is van alle de

dingen die zijn , om dat ſy aen haer gelijk is

ſonder eenige ongelijkheyt.

67. Daer uyt blykt dan claerlijk, dat de

valſcheyt voortkomt, niet uyt de dingen ſel

ve, die ons bedriegen, mits dat ſy aen, het

verſtant, het welk den rechter is, niet over

en brengen, als de indruckingen, de welke

ſy ontfangen volgens de naturelyke geſtel

tenis van het lichaem daer ſy zijn : maer ſy

comt daer uyt , dat de fonden de 'ziele be

driegen, als ſy het gene waer is willen ſoe

ken met de warrheyt te verlaten en te ver

achten. Want alſooſy de werken meer be
- M. a. * Im1IAS
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mint hebben, als den conſtenaer en als de

conſte ſelve, vallen ſy tot ſtraffe van hun

miſdaet in die dwalinge , dat ſy de conſte

' en den conſtenaer ſoeken in de werken , en

dat ſy, als ſy hem daer niet en konnen vinden

4 mits men Godt door geene lichamelijke

ſinnen en kan vatten, die oneyndelijk ver

heven is boven het begryp van de ziele ſelve)

de wercken nemen voor de conſte en voor

den conſtenaer.

xxxvii, CAPIT TE L.

Dat gelijk alle geſchapene dingen de sperft

eenigheyt maer onvolmaektelijk naer en vol

gen, daer eene is, dat deſe volmaektelijk

naervolgt en vergelijkt, te weten het Go

delijk woort : dat de valſcheyt noch van de

dingen noch van de ſinnen en komt, maer

van de bedorvenheyt van het menſchelijk

verſtant, dat ſoekt hetgene dat waer is met

de waerheyt ſelve te verlaten, en het welk

door dien dat het de werken van de nature

meer bemint hadde, al dan perſten een

ſfenaer en conſte, tot ſtraffe van ſijn miſdael

verdient heeft de werken te nemen, zwoor de
Conſte en voor den conſtenaar. - l

- r

“D At is dan den oorſpronk van alle go

A-A7deloosheyt, niet van die alleen, de

welke eerſt geſondigt hebben maer ook van

die, de welke om hunne ſonden verweſen

* zijne
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zijn. Want ſy en willen niet alleen met eene

nieuwſgierigheyt in de ſchepſelen de dingen

ſoeken, die Godt hun verboden heeft, maer

ſy hebben noch liever die ſchepſelen te ge

tiieten , als het geloove en de waerheyt ſel

we, het welk de ſonde geweeſt heeft van

den eerſten menſch, als hy ſijnen vryen

wille qualyk gebruijkt heeft:doch dat voegen

ſy in de ſehve verwyſinge daer nog toe,dat ſy

de ſchepſelen niet alleen en beminnen, maer

deſe boven dien liever dienen als den Schep

per , en deſe aanbidden in alle hare deelen

van het hooghſte en het verhevenſte tot het

leegſte en 't verworpenſte. Sommige houden

op met de redelijke ziele te aenbidden voor

Godt,en 't eerſte redelijk ſchepſel,'t welk den

Vader door fijne operſte waerheyt gemaeckt

heeft, op dat het altyt die waerheyt ſoude

aenſchouwen, en den Vader ſelve door haer,

mits ſy aen hem heel gelijk is. Van daer val

len ſy tot dat vruchtbaer leven, en oorſpronk

des levens, het welk een ſchepſel is, door

welk den eeuwigen en onveranderlijken

Gedr maekt alle fienelijke en tydelijke din

gen, de welke in haer de cracht hebben van

andere voorttebrengen volgens hun ſlach. Sy

vallen dan ſoo verre, dat ſy dieren en de

lichamen ſelwe aenbidden, uyt welke ſy eerſt

de ſchoonſte kieſen. En om dat de Hemel.

ſthe eene uytnemende ſchoonheyt hebben,

is de Sonne het eerſte, dat ſy aenbidden, en

ſommige en aenbidden deſe maer alleen. An

dere gelooven, dat het licht van de Maene

ook verdient aenbeden te worden, want ge
- ,, u * * * * “L 3' v. - - - - - - - - - - - - lij
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lijk men vaſt gelooft,dat ſy ons nader is als de

andere ſterren, ſien wy ook claerder hare

ſchoonheyt.Sommige aenbidden nietde Mae

me noch de andere Planeten, en geheel den

Hemel met alle de Sterren.Andere aenbidden

de Locht en die ſuyverſte ſubſtantie, de welke

boven de locht is, en onderwerpen aldus hun

me zielen aen die twee elementen, de welke

verhevender zyn als de andere. (a) Dogon

der die Afgodiſten meynen die noch#
vruchtigſte van alle te weſen , de welke hun

laten voorſtaen, dat alle de ſchepſelen ſa

men, dat is geheel de weirelt met al dat er

in is, en de ziele, die deſen doet leven en

aeſemen, de welke ſommige gemeynt heb

den, dat ſy lichamelijk, en ſommige dat ſy

onlichamelijk was: eyndelinge ſy meynen,

dat geheel deſe weirelt ſamen eene Godtheyt

is , van welke alle de andere dingen de dee

len zyn. (*) De oorſake van deſe dwalinge

is, dat fy den oorſpronk en het beginſel van

alle ſchepſelen niet en kennen. Dat doet hun

vallen in die dwalinge en verblintheyt , dat

ſy Afgoden en Beelden aenbidden voor Go

den , en dat ſy , de werken Godts daer la

tende , hun vernederen tot de ſlechtſte AE

goderye, te weten van hunne eygene wer

ken teaenbidden, de welke niet te min allet

gader ſienelyke dingen zyn. ' - ºok 4,

(a) Het is dat, het welek Varro meende dººf

naturelijke Theologie volgens dat den H- Angsſfi

aus vertelt, die hem wederlecht in de hoeken van

de ſtad Godts. (b) Men kan ook ſien wat dat

Cicero ſegt in de boeken van de nature der Geden,

als hy het 4euvelen van de Stoicinytlegt,

Y
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xxxvili. C & P IT TE L. is

Dat de gevarelijkſte Afgoderie is ſjºe eigene

inbeeldingen en geras te aanbidden, gelijk

de Mancheen deden. En dat door alle

die trappen van godelooſhey, de menſchen -

ten teſten ſis verre vallen, dat hºgere
een 6udt meer en kennen en wij te

- zyn van alle ſlavernye. Maar dat ſj, verre

van hun daer mede vry te maken ,ſy ſlaven

worden van alle de dingen, daer ſy hun

gehuck in ſoeken en beſonderlijk van e

mige van die dan genegenheden, die din

e oorſpronk zijn van alle de ſonden, te wet

en de winſten, de herverdightyr, en de

, nieuwſgierighert, of deſe, alle dry, ſamen
Dat die dry begeerilijkheden beteekent zijn

2 van den H. Joannes, en in de WWoeſtyne

-3 overwonnen zijn van Jesus CHR1s rus;

: om ons ook te leren deſ te ºverwinnen,
"M Aer daer is noch eene erger en ſlech

ter aenbiddinge van beelden en Af

goden, te weten van die ( * ) menſchen, de

welke hunne verbeeldingen en indruckingen

aenbidden, en die hunnen Godtſdienſt ma

ken van al tgene dat hun hooveirdigheyt en

ydelheyt hun indeuytſpoor1gheyt van"#
** , - - - - ' - - , 3

(a) Hy wilt de Manuhien ſtten,die 3#
meynden Gods te aenbidden, niet en aanhadden »

als verſieringen en droemen, zº is *
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ſtant voorlecht:ieneynielinge daer zynder,

# ſoo verre komen, dat ſy hun laten voor
aen, dat men niet en moetVaenbidden, en

fat het eene dwalinge van de rhenſchen is ſig

te wentelen in onnuttige ſuperſtitien en ver

binden in eene ellendige ſlavernye, Paige.

voelen is niet te min ſet ydel, mits dat het
niet en belet', dat ſy ſelvé geenë haven en

#ygêdurig vaſt blyºna en die gebre

ºken, de welke hun bewegen om niet te sen

bidden Sy zijn ſlaven van dry quade44)driften'

## de welluſten,vande hooveijdig
eyt, en van de#hey: Want

ick houde vaſt, dat er niet eenen en is van

'alle die gelooven', datmen niet en moet de

bidden, den weiken geen ſlave en is van

de swelluſten van het vleeſch, of die niet

# en is om macht of vermogen te

:bben, of die fijne oogen of fijn verſlaat

niet en ſoekt te voldoen door ydele en oºk

# Aldus beminnen iſ, de
Eydelyke dingen ſoo, dat# daer hun ºrde'

lijk welvaren in ſoeken ſonder dat ſy het wel

ten Doch al drs syn selven wil rest
zuckIG MAKEN Door HErs Besi gºren van

EENIGE DINGEN - MARKT syn sELvEN Noot

saKELYu. Een slave : HEr zy bar. Hy wil"

* oF nier en wilt. Want hy volgt deſe al dan

ſy hem leyden, en hy vreeſ alle die de

welke hy meynt, dat ſy hem deſe konnen

afnemen, en ondertuſſchen loanen dit een

kleyn ſprankel vier en een cleyn b:

• (a) De dry begeerlijkheden, de welke dººr

oorſpronk zyn van alle ſonden. · · · "
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doen. En eyndelinge ſonder nu te ſpreken

van oneyndelijke voorvallen en ongevallen,

den tyt alleen ſleypt nootſakelijk met hem al

het gene dat tydelijk en vergankelijk is.

Overzulks, mits in de weirelt niet en is, als

dat tydelyk en vergankelijk is, moeten die

nootſakelijk, de welke niet met allen en

willen aenbidden om geene ſlaven te wor

den , ſlaven zyn van alle de deelen des

weirelts. »

7o. Doch al is't dat ſy tot die uyterſte ele

lenden gekomen zyn, dat ſy verdragen, dat

hunne gebreken hun meeſter zijn, ter wylen

vervoert zyn of door hunne welluſten,

of door de hooveirdigheyt,ofdoor de nieuwſ: -

gierigheyt, of door twee van deſe dry drif.

, ten, of door alle dry ſamen, zyn ſy niet te

min, ſoo lank als ſy in dit leven zyn , ge-"

lijk in eene ſtrytbanen, altyt geſtelt om te

ſtryden en om te winnen , is't dat ſy *

voor eerſt gelooven het gene ſy noch niet en

konnen begrypen, en de weirelt niet en be.

minnen, mits dat al het gene dat in de weirele

iſ, volgens het Godelijk woont, niet anders en

is als begevelijkheyt des vleeſcht, begerelijkheys

die oogen, of eergierigheyt des waivelts. Die

woorden drucken de dry gebreken uyt, daar

wy hiervoor van geſproken hebben. De bege

'elijkheyt des vleeſchs beteekent die , de welke

ſocken de nedrigſte welluſten en die meeſt

derdſch zijn. De begeerelijkheyt der mogen be

tºekent de nieuwſgierige, en de eergierighe
des levens de#' : : : : : « tºn

71. Dat zijn de dry bekoringen, de":
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ke de waerheyt Vleeſch geworden ons door

ſijn voorbeelt heeft leeren beſtryden en ont

vlugten : gebiet die ſteenen, ſeyde hem denten

teerder, dat ſy in broot veranderen, op welk

dien, den: welken eenen en alleen meeſter

is, antwoorde : den menſch en leeft by met

beert alleen niet, maer hy alle woort Godts , ons

daer mede leerende, dat de begeerte der

welluſten ſoodanig in ons moet getemt wor

- den, dat wy ſelfs niet en moeten wyken

voor den honger. Maer miſſchien koſt dien ,

den welken niet en hadde, konnen bedrogen

worden door de welluſten des vleeſchs, be

drogen worden door eene eergierige begeer

te van een tydelijk meeſterſchap. Daerom

toonde den duyvel hem alle de ryken des

weirelts , en hy ſeyde hem : ick zal u geven

* al dat gy ſiet , indien gy u voor my wilt neder

werpen, en my aenbidden. Op welk J E s u s

"C H R 1 s T us aent worde : gy zult den Heere

auwen Godt aenbidden, en hem alleen dienen , al

dus ſmeet hy de hooveerdigheyt en de ydel

heyt onder de voet. De nieuwſgierigheyt is

den leſten drift, die hy overwonnen heeft.

Want hy en leyde hem niet voor,dat hy ſich

van het hoochſte van den Tempel ſoude

werpen, als om dat hy daer, door eene be

geerte ſoude krygen, om te beproeven, of

de Engelen hem ſouden onderſteunen. Maer

hy en liet fich door die bekoringe niet meer

overwinnen, als door de andere, en hy

gaf hem eene antwoorde, die ons leert, dat

men om Godt te kennen, hem niet en moet

beproeven, en betoog hebben van ſijnenw#
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- - - - -

leen van ſijne machtdoor ſienelijke onder

vindingen. Gy en zult den Heere uwen . Gede

niet tenteren Luc. 4. 12. daerom is't dat alle

die inwendig met het woort Godts gevoet

2 worden geene welluſten en ſoeken in de

• Woeſtyne van dit leven. Die aen niemant

a onderworpen en is, als aen Godt alleen,

# en ſoekt geene glorie en ydelheyt op den berg,

g, dat is in de verheventheyt van de weirelt.

3 Al die ſich vaſt hecht aen het eeuwig aen-,

, ſchouwen van de onveranderlijke waerheyt,

en wort door het operſte van dit lichaem ,

dat is door deſe oogen niet neder geworpen, º

om kenniſſe te crygen van de tydelyke en

weireltſche dingen. - -

XXXIX. CAPITTE L.

Hr neemt aan te tonen, dat de spirſte

ſchoonheyt Godts ſcodanig uytſchynt in alle

dingen, dat er in de ſonden ſelve daer van "

voetſtappen bhven : mits dat het gene de

menſchen ſoeken door de welluſten, door de ,

hooveerdigheyt, en de nieuwſgierigheyt ,

waerachtelijk nergens te vinden en is, als -

in Godt. Hr begint met de welluſten, van

welke hr handelt tot het 45. Capittel. Dat

'er niet en is als de gelykenis en de toepaſſin--

die ons vaſt honden in de ſinnelijke wet."

1 -

#ſten ! Maar dat men de ſpitſte opiſ.

ſinge niet en kan ſien, als met de ogen

* - - - ZAA73
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van het verſtant, als het in ſjn ſelven aan. "

ſchouwt het licht van de waerheyt met ſch

te heffen boven ſjn ſelven en boven ak

'tchamelijke verbeeldingen. Dat dengenen een

die dingen twyfelt maer en moet letten, oſt

hy niet ſeker en weet, dat hy twyfelt, en

dat alleen kan hem leeren, dat er nouſaki- |

lijk eene waerheyt moet weſen, welk licht

hem dieſekerheyt doet hebben, dat hy tuſfilt. l

7WE#
,,VW le niet en kan helpen om haer te doen

-# die eerſte ſchoonheyt, die ſy vet

aten heeft, mits hare eygene gebreken dit

konnen doen? want de wysheyt Godts ſtreckt

haer ſoo crachtelijk uyt van het een eynde tot

het ander, en dien operſten conſtenaer heeft

ſoodanig ſijne werken ſamen weten te bin

den en alle de deelen ſoo welby een gevoeg',

op dat ſy allegader op eene ſelve ſchoonheft b

ſouden uytkomen, en eyndelinge die onen

delyke goetheyt, het zy dat men deſe aen

ſiet in de hoochſte, het zy in de leegte

# heeft haer ſoo- mildelyk mede

gedeelt aen alle de ſchoonheden de weireles,

de welke haer weſen van haer alleen ontfan

gen, dat er niemant ſich oyt af en keert van
de operſtewaerheyt,# ſamen

tot eenige gelykemis of a#
heyt,# dat de ſinnen in de, ith:

amelyke welluſten ophout, en gy zult be |

vinden, dat het niet is, als een ſeker over in

# x: een
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een-komen en toepaſſinge van de dingen met

elkander.Want gelijk hetgene dat wederſtant

doet ſmette veroorſaekt, ſoo veroorſaekt het

gene dat over een komt en toepaſt vermaek.

Érkent dan, welke dat de opérſte toepaſſin

ge is : En w1 LT BuyTEN u sELvEN NIEr

GAEN , keert u inwendig, in den inwendi

gen menſch woont de waerheyt. En indien

# vint,dat uwe nature veranderlijk is, heft u

oven u ſelve. Maer als gyu ſelve op heft,zyt

gedagtig, dat gy u heft boven de redelyke

ziele , en klimt aldus tot op de plaets, daer

de reden ſelve haer licht haelt. Want waer

toe geraken alle die, de welke wel redenen,

als tot de waerheyt ? mits dan de waerheyt

door het redenen ſekerlijk niet en geraekt tot

haer ſelve, maer dat ſy ſelve is het gene

dat die redenen verſoeken, erkent in de ſe

eene opeiſte toepaſſinge, die de eerſte van

alle is, en tracht ſelve eene toepaſſinge en

over een komen met haer te hebben. Belyt,

dat gy niet en zyt het gene dat ſy is : mits

ſy haar ſelye niet en ſoekt, en dat gy met

Haer te ſoeken tot haer geraekt zyt, niet met

lichamelijke ſchreden, maer door de bewe

gingen van de ziele, op dat den inwendigen

menſch ſoo ſoude over een komen met den

genen die in hem woont met fich door een

ganſch geeſtelijk en niet door een aerdſch en

vleeſchelyk vermaek met hem te vereenigen.

73. Indien gy noch niet en begrypt het ge

ne dat ick ſegge, en dat gy# aen de

waerheyt van myne woorden, ſiet ten min

ſten, of gy niet en twyfelt, dat gy daer aen

- M twyfelt ,

N
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twyfelt, en indien gy ſekerlijk vint , dat gy

twyfelt , onderſoekt van waer dat u die ſe

kerheyt komt. Voor ſeker dat het licht van

de ſienelyke Sonne u in dit onderſoek niet

en zal verſchynen , maer dat iraerachtig licht,

het welk allen menſch verlicht, die in de wei.

relt komt. Ioa. 1. 9. Het welk men niet en kan

ſien met de oogen van het lichaem , noch

met die van de verbeeldinge, door , welke

men ſich die inbeeldingen voorſtelt, de wel

de paſſerende door de oogen van het lichaem

eene indruckinge maken in de ziele, maer

die men ſiet door de oogen, door welke men

aen die inbeeldingen ſelve ſegt : gy en zyt

niet het gene dat ick ſoeke,en # en zyt den

regel niet, door welken ick u ſèlve ſchicke,

en door welken ick verwerpe het gene ick

in u ongeſchoft vinde, en aenneme het ge

ne datick in u ſchoon vinde, mits dat de mo

delle, volgens welke ick verwerpe of aen

neme hetgene dat in u is, ſchoonder is als

gy : het welk my beweegt om deſe meer te

achten en om haer te ſtellen niet alleen voor

is, maer voor alle de lichaemen , uyt wel

ke ick u gehaelt hebbe door de uytwendige

ſinnen. Als gy deſen regel aldus in uw ver

ſtant zult gemaekt hebben , druckt hem uyt

met deſe woorden : al die weet, dat hy er

gens aen twyfelt kent eene waerheyt en

weet ſeker,dat hy twyfelt.# weet dan ſe

kerlijk eene# En aldus al die twy

felt , of er eene waerheyt is, heeft in ſijn

ſelve niet, dat waerachtigis, daer hy niet

aen en twyfelt : doch daer en is niet waer
t achtig,
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achtig, dat door de waerheyt niet waerach

tig en is, vervolgens al die ergens aen macht

twyfelen , en mach niet twyfelen, of daer is

eene, waerheyt Men ſiet deſe dingen daer

een licht is, dat niet en hancht van ruymten

van plaetſen of tyt, of van eenige indruc

kinge van alle lichamelijke verbeeldingen.

Konnen alle die waerheden vergaen, alwaert

dat alle die redenen vergingen, of dat ſy

noch blinder wierden in het geſelſchap en

nedrigheyt van de lichamelijke menſchen ?

want de redeninge en maekt de waerheden

niet, maer ſy achterhaelt-ſe. Sy is dan on

veranderlijk in haer ſelve voor dat men ſe ge

vonden heeft, en ſy vernieuwt ons, als wy

ſe vinden. -

XL. CAP TT E L.

Dat den uytwendigen en lichamelijken menſch

leelijk is vergeleken by den inwendigen, al

is't dat hy ſchoon is naer fijn ſlach. Van de

ſchoonheyt der lichamen, de welke den

voorworp is van de ſlechtſte van alle de wek

luiten. Van de pynen en de bitterheden,

die Godt met deſe vermengelt heeft, om de

menſchen te leeren deſe niet te beminnen. Van

het meeſterſchap dat de duvelen hebben over

de ſand iren : maer dat ſy ſelve en gemeyne

lijk alle dingen ſoo geſchickt zijn om te die

men tot de ſchoonheyt van de weirelt, dat er

niet en is, dat ons ten uyterſten niet en moet
M 3 behagen
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-

behagen, als men dit aenſſet met fijn ge

heel, mits dat er geen quaet en is, als de

- ſonde, en de ſtraffe van de ſonde.

74. A Ldus wort den menſch erboren, en

4 A bederft den uytwendigen van dag tot

- dag Maerden inwendigen ſiet den uytwen

digen aen , en hy bemerckt, dat deſen by

hem vergeleken leelyk is, al is't dat hy

ſchoon is naer ſijn ſlach, en dat hy fijn Ebeha

gen heeft in het overeenkomen en de toe

paſſinge, die de lichamen met hem hebben,

en dat hy bederft het gene dat hy keert tot

ſijn eygen goet, gelijk de ſpyſe van het lich

aem, de welke nochtans , als ſy bedorven is,

dat is, als ſy haer eygen gedaente verloren

heeft, verandert in het maken van de lit

maten, en door haer eygen verlies erſtelt het

ene den menſch van ſijne ſubſtantie verloren

adde, aennemende eene andere gedaente

door het over eenkomen, dat hy met deſe

hadde, en dat verdeelt is door de roeringe

van het leven, het welk in ons is, de welke

eenigſints oordeelt en onderſcheyt maekt,met

te blyven houden al dat dienſtig is tot haer

onderhout en tot de uytwendige ſchoonheyt

van het lichaem, en het overig door eene

beſondere beſtieringe wech werpende : zulks

dat het dickſte en het ſwaerſte deel weder

om keert tot de aerde, daer het eene andere

gedaente crygt, een ander deel dampt uyt

door heel het lichaem : en een ander , dat

eene heymelijke cracht crycht, de welke in

het cort beſluyt alle de deelen van een dier,

- WOIt
* *
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wort bereyt gemaekt om eenen menſch voort

te brengen,en beroert zynde door de toepaſſin

ge, die er is tuſſchen twee lichamen, of door

de cracht van de verbeeldinge daelt het door

de wegen van de naturelyke generatie tot het

leegſte en 't plompſte van alle de vermaken.

En als het daer naer is in 't ingewant van de

moeder crycht 't allenskens op ſekere tyden

fijne gedaente en 't ſchickt hem met zulk een

overeenkomen op fijne plaetſe,dat elk litmaet

fijn plaets neemt, en, is't dat ſy het over

eenkomen onderhouden, het welk onder

hun moet weſen, en dat het coleur den

luyſter geeft, daer wort een lichaem gebo

ren, dat ſchoon is, en ſeer heftig bemint

wort van die het beminnen , ſoo nochtans

niet dat in het ſelve de gedaente meer be

egt , die beweegt wort, als het leven,

het welk beweegt. Want indien dat ſchep

lons bemint, het treckt ons crachtiger aenz

en indien het ons haet, wy ſtellen ons in

gramſchap, en wy en konnen het niet lyden,

hoe groote voldoeninge ſjne uytwendige

heyt ons doch geven kan. En daer in

#ſtaet het rvck van de welluſten, en de

oonheyt van de leegſte van alle, mits dat

onderworpen is aen de bederfenis, ſonder

welk gebreck ſy ſoude geacht worden voor

de eerſte van alle de ſchoonheden. In
75. Doch de Godelijke voorſienighsythse -

ſonderlijk beſorgt geweeſt om te betoonen,

dat ſy niet quaet en is met haer ſoo claerlijk

in te drucken ſoo claer een ſpeur van de eer

*e toepaſſingen , in welke de oneyndelijke

M 3 fwysheyt
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wysheyt Godts uytſchynt, en dat ſy niet te

min de leegſte en de ſlechſte is van alle

ſchoonheden, met deſe te onderwerpen aen

ſmerten , en aen ſiekten, en aen ſoo meni

# miſmaektheden, die overkomen of door

het verlies van eenig litmaet, of door het

veranderen van coleuren, mengelende aldus

onder die valſche welluſten ſcheuringen,

ſtekingen, en twiſten, om ons daer door te

waerſchouwen, dat wy een goet moeten

ſoeken, dat## is. Hy werkt dit

uyt door den ſlechſten dienſt van die ſchepſe

len, de welke hun vermack nemen in de

menſchen quaet te doen, die de H. Schriftu

re noemt de uytroeyers en de Engelen, die

de gramſchap Godts uyt werken, al is't dat

ſy, aldus handelende, het goet niet en we

ten , dat Godt uyt hunne werken treckt.

De menſchen, die hun verheugen in de el

lenden van een andere, en die hun vermaek

nemen in hetgewelt en in het bedrog,dat ſy

uytwerken of doen uytwerken aen de ande

re, zyn gelijk aen die duyvelen. En aldus

worden de goede in alle deſe tegentheden

vermaent, en geoefent, en ſv winnen, ſy

triumpheren, en ſy regneren. Maer de qua

de worden bedrogen, gepynicht, overwon

'nen, en verdomr, en ſy dienen niet eenen

en denoperſten Heere, maer de verwor

penſte ſlaven, te weten die Engelen, die

# voeden met de ſmerten en ellenden der

verdomde, en die om dien uyterſten haet,

den welken ſy tegen de menſchen hebben

hun pyne hebben om dat de menſchen vers

loſt worden. - -- - - -- -

-

I
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76. Aldus worden alle de ſchepſelen in

haer bedieningen en eynden ſoodanig beſtiert

van Godt, om te dienen tot de ſchoonheyt

van de weirelt, dat het gene dat ons mis

haecht , als wy het alleen ſien, en gelijk een

afgeſneden litmaet, ons ten uyterſten be

haegt, als wy dat ſien in fijn geheel. Men

moet ook om van de ſchoonheyt van eenen

bauw te oordeelen, niet aenſien eenig cleyn

deel , noch om te oordeelen van de ſchoon

heyt van eenen menſch op het hair alleen

letten, noch om te oordeelen van de ſchoon

heyt van de daet van eenen menſch , die iet

yercondigt, alleen letten op de roeringe van

fijne handen, noch om te oordeelen van den

loop van de maene alleen dry of vier dagen

hare gedaente bemerken. Want indien wy

wel willen oordeelen van die dingen, de

welke de verworpenſte en ſlechſte van alle

zijn, om dat ſy onvolmaekt zyn in alle hare

deelen, al is't ſy volmaekt zyn in haer ge

heel, wy moeten de ſe nootſakelijk allegadet.

ſamen aenſſen, het zy dat haer ſchoonheyt

gelegen is in de roeringe het zy in de ruſte.

En is't dat ons oordeel waerachtig is, het zy

dat wy oordeelen: van het geheel, het zy

alleenelijk van een deel, het is altyt ſchoon,

om dat wy ons altyt heffen boven de wei

relt, en dat wy met naer de##
oordeelen aen geene van fijne deelen vaſt

zyn. Doch de dwalinge , daer wy in zijn,

als wy blyven in een deel alleen te aenſſen,

is leelijk en miſmaekt van haer ſelven. Maer

gelijk het ſwaert coleur ſchoon wort#
CIlllGG
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Schalderve,als het met andere vermengelt is ,

en dat ſy ſamen een geheel maken:ſoo ſchickt

ook de godelijke en onveranderlijke voor

fienigheyt Godts met een wonderlijk orden

al het gene dat in den ſtryt van dit leven ge

ſchiet, met op verſcheyde manieren te han

delen met die overwonnen zijn, met die

noch ſtryden, met de winnaren, met de aen

ſcnouwers, en met de vredſamige zielen,

de welke haer leven overbrengen met Godt

alleen te aenſchouwen : alſoo in alle deſe

geen quaet en is, als de ſonde en de ſtraffe

van de ſonde , dat is, de vrywillige afſchey

dinge van het loperſte weſen, en de onvry

willige ſmerte, die den ſondaer lydt in de

ſlechſte dingen te beminnen. Het welk men

anders kan noemen een vryheyt van onder

werpinge aen de rechtveerdigheyt, en de

ſlavernye onder het iock van de ſonde.
rº - - - ,

- J - XLI. CAP TT EL. I - -

Dat de ſtraffe van de Sondaren een ſchoon

heyt is in de weirelt. Dat, ter wylen wij

kannen geluckig zijn met de waerheyt ſel

vette beſttten, wrongeluckig zijn, als wy

maer eenige ſchaduwen en feiten, en dat

noch mear, als wr, ons vaſt hechtende aen
de welluſten des vleeſchs s- , maer en be

Jitten de leſte en ſlechſte van alle de ſcha

duwen. Dat de mans en de vrouwen die

laske driften moeten overwinnen met Je
- . . sus
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sus-CHR1stus, die ons hooft is, maer te

volgen. Als het onderſte deel het openſte en

de reden komt te overwinnen, wort den

menſch ellendig en leelijk, doch Godt zal

hem op zulk een plaets ſtellen, dat er geen

wanorder of leelijkheyt en zal zijn in de
weirelt.

'. n DE uytwendigen menſch wortbe

dorven en te niet gedaen of door het

aenwaſſen van den inwendigen, of door ſij

me eygene, bedorventheyt. Doch hy wort

ſoodanig te niet gedaen door het opwaffen

van den inwendigen, dat hy , als het uyter

de trompet zal ſteken, vernieuwt zal weſen

in alle fijne deelen, en erſtelt in eenen veel

volmaekteren ſtaet, ſonder dat hy noch oyt

zal konnen bedorven worden ( a ) of iet an

ders moeten bederven om te konnen in ſtant

blyven. Maer als hy ſich bederft door ſijne

eygene ongeregeltheyt , valt 'hy daer naer,

en hy werpt fig in de ſchoonheden,de welke

noch bederfelijker zyn , als hy , dat is in de

orden van de ſtraffen, tot welke Godt hem

verwyſt. En niemant en moet ſich verwon

deren over dat ick-ſe noch ſchoonheden noe

me,mits dat over al, daer eenige order is, ook

# ſchoonheyt is,en dat al order,gelijk den

Apoſtel ſpreekt, van Godt komt. Rom. 13. 1.

Moeten ## niet belyden, dat eenen menſch,

die weent beter is, als eenen worm , den

welken

(a) Om dat de zalige geen ſpyſe meer en zul

lºs van noode hebben,
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welken op fijne maniere blyde is ? nochtans

mach ick met de waerheyt in eenen ( a)

worm vele dingen pryſen , als ick lette op

den luyſter van ſijn coleur, op de ronde van

ſijn lichaem , op de toepaſſinge van ſijne eer

ſte deelen met de middelſte, en van de mid

delſte met de leſte, de welke volgens de

nedricheyt van haer nature in alles bchou

den de genegentheyt tot de eenigheyt, en

eyndelinge als ick lette, dat er niet een

deel en is van d'een ſyde, met welk een

ander van de andere ſyde geen volkomen

overeenkomen en heeft. Maer wat zal ick

van de ziele ſeggen , de welke dat cleyn

lichaem bezielt ? met wat toepaſſinge roert

ſy haer ? met wat ſorghvuldigheyt ſoekt ſy

het gene haer dienſtig is ? net wat eene vie

righeyt tracht ſy te overwinnen of te ont

vlugten de dingen, die haer contrarie zyn ?

en ten leſten met wat eene beſtieringe ſchickt

ſy het al tot het eenig eynde, dat ſy voor

heeft van haer te behouden,betoonende aldus

veel claerder, als eenig lichaem die operſte

eenigheyt, de welke alle dingen geſchapen

heeft. Ick ſpreke van het minſte wormken,

dat leven heeft. Daer zynd'er ſelf geweeſt,

die eenen grooten lof gemaakt hebben van

het meſt en van de aſſchen. Wat is't dan te

verwonderen , dat de ziele van den menſch,

die alty: beter is als het lichaem, in wat

deel en ſtaet dat ſy mach weſen, altyt be

ſtiert wort door een ſchoon order, en dat

men ſelf van hare ſtraffen andere enoot,
en

( a ) Hoe wonderlijk dat den minſten worm is.

r
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den , maekt , mits dat , als ſy ellendig is,

ſy niet en is op de plaets daer de geluckige

moeten weſen • maer daer de ellendige

moeten zyn ? ( a )

78. Dat er ons dan niemant en bedriege.

Al het gene dat rechtveerdelijk veracht wort,

en wort maer verworpen, als men het ver-,

gelykt by iet, dat beter is. Doch het ſlechſte

en het nedrigſte van alle dingen mach met

recht geloft worden, als men het vergelykt

by den niet. En hoe datmen geſtelt is , men

is noyt wel, als men noch beter zijn kan.

Is't dat wy dan konnen geluckig zyn met

de waerheyt ſelve te beſitten, ſoo zijn wy

ongeluckig, als wy maer eenig ſpeur of ſcha

duwe van de waerheyt en beſitten. En ver

volgens zyn wy dit noch veel meer, als wy,

aen de welluſten van het vleeſch vaſt zynde,

maer en beſitten de ſlechſte en de nedrigh

ſte van alle de ſchaduwen. Laet ons die ge

negentheyt overwinnen, het zy dat ſy ons

aenlockt door haer genoegte , het zy dat ſy

ons pynigt door haer heftigheyt : laet ons

die vrouwe aen ons onderwerpen, is't dat

wy waerachtige mans zijn. Als wy deſe

zullen beſtieren, zal ſy ſelve beter worden,

en wy en zullen-ſe niet meer eenen quaden .

drift noemen, maer eene matigheyt, Want

als ſy ons geleyt, en dat wy haer volgen,

wort ſy begeirelykheyt en quade genegent

heyt genoemt , en wy lichtveirdigheyt en

dwaes

(a) Het welk waerachtig is ten opſicht van

de naturen , en niet ten opſicht van de ſonde

gelijk den H. bemerkt in fijne reſtraif, l. 3. c. 13
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dwaesheyt : laet ons dan Jesus CHRIsrus

volgen, die ons hooft is, op dat deſe ons

volge, van welke wy ook moeten het weſen

hebben. Men kan dit ook de vrouwen gebie

den niet door het mannelijk maer door het

broederlyk recht, door welk Wy in JEsus

CHR stus nog mans nog vrouwen en zyn.

Want ſy hebben ook iet, dat manhaftig

en cloekmoedig is, het welk haer de cragt

geeft van alle die lacke welluſten te over

winnen, van JEsus CHRISTus te dienen ,

en van de qua de driften te gebieden. Het

welk Godt, naer dat hy het Chriſtendom

opgerecht heeft, betoont heeft in vele hey

lige weduwen en maegden en ſelf in vele ge

trouwde vrouwen , maer die met hare mans

leefden als met hunne ſuſters.Dog indien dat

onderſte deel, het welk Godt wilt dat wy

ſouden gebieden, en ons vermaent en helpt,

op dat wy aldus ſoude mogen erſtelt wor

den in ons erfdeel, indien , ſeg' ick, dit

week deel door onſe onachtſaemheyt en

godeloosheyt dat in ons manhaftig en cloek

moedig is, dat is den geeſt en de reden komt

te overwinnen, zal den menſch in der waer

heyt ſchandelyk en ellendig worden, maer

hy is even wel geſchikt en naer ſijne doot

geſtelt op die plaets, daer dien operſten

Meeſter en Heere oordeelt te behooren vol

gens de orden , daer hy zyn moet. Aldus

en is er geen wanorder nog ongeregeltgeyt

in de algemeyne geſteltenis van alle de
Schepſelen. yne s -

XLII. CA

w,
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XL 11, CAPITTEL

Dat men ſich tot God moet keren om verlicht

te worden door het licht van fijn woort,

het welk het waerachtig licht is. Van de

wonderlijke kracht, die er is in het zaet der

naturelijke dingen. Van het ſoet geluyt van

den ſank de vogelen, en van het over

een komen, dat er is in de roeringen en

- werkingen van alle de dieren,

7”L Aet ons dan voortgaen ter wylen het

4. noch dag is, dat is ter wylen wy de

reden noch konnen gebruyken, op datwy ons,

tot Godt keepende verdienen verlicht te wor

den door het licht van fijn woort, het welk

het waerachtig licht is , op dat den

nacht ons niet en overvalle : want den ,

dag en is niet anders, als de tegenwordig-,

heyt van dat licht, het welk allen menſch ver-,

licht, die in deſ weirelt komt : hy noemt dien,

menſch, die reden kan gebruyken , en deR ,

welken 'deſe moet helpen om hem daer te

trachten op te rechten, waer hy gevallen is,

Is't dat wy dan de welluſten van het lic

haem beminnen , laet ons deſe aendachte

lijk overleggen, en als wy eenig- teeken !

zullen gevonden hebben van toepaſſinge en

over en komen, wy en zullen dan maer moe

ten ſoeken, waerdeſe te vinden is ſonder ee

nige uytreykinge of vermenigtvuldigen: mits

indien

dat al hetgene dat ſoo is,volmaekter een is. En .

- N
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indien ſy aldus ſonder eenige

den wort inde roeringe van 't leven, dat in

het zaet werkt, ſy is daer# als

in de lichamen, Dog, het is ſeker, dat ſy daer

ſoo is. Want waert dat die toepaſſinge, de

ºn

welke beſloten is in de cracht van het zaet,
eenige plaets benaem gelyk het zaet die be

neemt ,,ſoude de helft van een, k
- van ee- ,

nen Vygeboom de helft van# tº

voortbrengen : en als het zaet van de dieren
ſoude verdeelt zyn in het ontfangen, daer

en sſoude geene geheele en volmaekte dieren

van voortkomen,en een graentien zaet, het

welk ſoo cleyn is, en ſoude de cracht niet

hebben van oneyndelijke dingen van fijn

ſlach voort te brengen. Want van een zaey

tien alleen kan het cooren een menigte van

cooren voortbrengen , Boſſchen boſſchen."

cudden Schaepen cudden Schaepen, en vol

keren volkeren,door eene gedurige achtereen

volginge in alle de eeuwen, ſonder dat er ge

durende geheel die lange achtereenvolginge

van voortbrengingen# een blat op eenen

Boom is of een hair opeenen menſch, welks

oorſpronk niet en is beſloten geweeſt in dat

eerſte zaeytien Laet ons daer naer eens over'

leggen,hoe groot dat het over een komen is

van ſoo veel verſcheyde en aengenaem ge

luyt, het welk in de bocht is, als eenen

nachtergael ſingt, al welk overeen-komen de

ziele van dat cleyn vogelken, elke reyf als

het wiſt, ſoo gemackelijk niet en ſoude kon

nen maken, ten waer dat het deſe door ee

ne roeringe van leven en op eene lid:
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lyke maniere in fijn ſelven gedruckt hadde.

Men kan dit ook bemerken in de andere die

ren, de welke finnen hebben , al is't dat ſy

geen gebruyk en hebben van de reden. Want

daer en is niet een, in welk men niet en

wint of een geluyt van ſtemme of andere be

wegingen of werkingen van de litmaten, en

eenige toepaſſinge en over een komen vol

gens fijn ſlach, niet dat ſy dit doen met ken
niſſe , maer oid dat dit al in hun geſchiet

door eene verholene order en inwendige ge

ſtelrenis van hun nature, de welke aldus in

geſtelt is door de onveranderlijke wet en

door de eeuwige voorſienigheyt. | | | | |

- X L 11 l, C A P1TTE L. n

- . . . . . . . * . . .

Dat wy, om ons door het menſen van de liek

amelijke dingen op te rechten tot de kenniſſe

van de Godelijke, moeten overleggen, dat

de lichamen maer clyn of groot en zijn

volgens dat ſy by elkander vergeleken wor

denken dat er het ſelveis rakende identyt.

oyt welk wr leren, dat de ſchoonheyt
*

van de weirelt, die gemaakt is van lich
* *

amelijke en vergankelijke dingen, niet en
komt van hun lengde of lankduren, maar

van de toepaſſinge en het wonderlijk over

een komen, dat daer in is. En daer upt

moeten wy oordeelen, dat den operſten re

gel van die toepaſſinge en van dat orden le

- - N
2, - vendig
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- vendig is in de eeuwige waerheyt, de

welke noch urgereykt en is door eene licha

melijke lengde, noch veranderlijk door

het achter een volgen van de deelen, die ge

durig vloeyen, maer die door de oneyndelijk

ke grootte van haer macht alle plaetſe te bo

ven gaet, en al dentijt door haar onveran

- derlijke eeuwigheit, al iſ dat er ſander

- deſe geen menigte of ruimte van tyt en

kan weſen. * * * *

Bo. I Aet ons nu wederom keeren tot ons

ſelve , en daer laten het gene wy

emeyn hebben met de planten en met de

# Want een Swaehm heeft eene beſon

re hmaniere van haren neſt te maken, en

alſoo hebben alle de andere Vogelen elk ee .

Re eygene. Wat is er dan in ons , door welk

wy bovendien van alle die dingen oordee

len, welke de gedaenten zyn , die alle die

dieren beken in hunne neſten, en hoe ſcher
pelijk ſy die onderhouden, en dat wy ſel

ve, als meeſters zijnde van alle die gedaen

ten , oneyndelyke dingen ondervinden in

de bauwkonſte en in alle de ſienelyke en

lichamelyke werken ? wat is er in ons ,dat

inwendig kent, dat dieſelverſienelijke lich

hamen noch groot noch cleyn en zijn, dan
als men ſe vergelykt de eene by de andere,

en dat er niet een lichaem 'ſoo cleyn en is ,

ofhet kan in twee verdeelt worden, en dat ,

vervolgens niet en kan verdeelt worden in

, - - -- oneyn
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oneyndelyke deelen, en dat er aldus niet een

graentien melie en is, ef het is ſoo groot

ten opſicht van een van fijne deelen , het

welk de ſelve toepaſſinge met dit heeft, die

ons lichaem heeft met geheel de weirelt vol

‘gens dat de weirelt groot is ten opſicht van

ons : en dat de ſchoonheyt van de weirelt in

emeyn niet gelegen en is in het uytreyk

van ſijn grootte, maer in het over een komen

van fijne verſcheyde gedaenten, om dat, in

dien hy groot ſchynt te zijn, het niet en is

om fijne grootheyt, maerom onſe cleynheyt,

dat is om de cleynheyt van de dieren, daer

hy vol van is, de welke, mits dat ſy noch

oneyndelijk konnen verdeelt worden, ſoo

eleyn niet en zyn in hun ſelve, als vergele

ken by de andere,die meerder zyn , en na

mentlijk vergeleken by geheel de weirelt.

Het ſel ve heeft ook plaets in den tyt, mits

dat er geenen ſoo langen tyt en is, of hy kan

in twee gelyke deelen verdeelt worden ſoo

als alle de verregelegentheden van plaetſen,

mits hoe cortdurig hy is, hy altyt een begin

ſel, een vervolg, en een eynde heeft : en

aldus moet hy nootſakelijk een midden h eb

ben, als hy daer verdeelt wort, daer hy

naer fijneynde gaet, en ſoo is den tyt cort,op

welken men een corte ſyllabe moet uytſpre

ken, indien men deſen vergelijkt by dien,

w welken men eene lange uytſpreekt. (a)
! .

- - - -

:: N , 5 * 27 º Gefijk

’, ( a) Volgens de oude gewoonte , de welke altyt

» tyt van den opgang der sonne tot haren onder

tang verdeelde in twaalfuren, die vervolgens moe

om langer zijn in den Somer, als in dan winter.

'- - - - - -- - - - - - -- en--------
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Gelijk de uren van den winter cort zijn,

indien men deſe vergelijkt by die van den

Somer. En ſoo is het duren van eene ure ſcer

cort,is't dat men dit vergelijkt by dat van ee

nen dag, en dat van eenen dag is cort , is't dat

men dit vergelykt by dat van eene maent, en

dat van een maent,is't dat men 't vergelykt by

dat van een jaer,en dat van een jaer,is't datmé

't vergelykt by dat van vyfjaren - en dat van

vyf jaren,is't dat men 't vergelykt by een eeu

we,en dat van een eeuwe,is't dat men 't ver

#kt met 't algemeyn verloop van alle dety

den.Al is't dat dit gevolg en die ſorte van trap

pen om ſoo te ſpreken van de ruymten van tyt

of van plaetſen altyt ſchoon zyn nier ſooſeer

door haer lengde en duren,maen doorde won

derlijketoepaſſinge en overeenkomé die erin is,

, 81. Doch denoperſten regel van die order

leeft in de eeuwige waerheyt, de welke

nochuytgereykt en is door eene lichamelyke

lengde, noch veranderlijk door het achter een

volgen van de deelen, de welke ſonder op

ouden verloopen, maer die door de oneyn

, delyke grootte van haer macht alle de plaet

ſen te boven gaet, en al dientyt door hare

onveranderlijke eeuwigheyt , al is't dat er

ſonder haer nocb lengde en is, die alle hare

deelen wederom kan by een brengen om een

geheel te maken, noch eenige ruymte, van

(tyt, die haeren regel en orden kan houden,

of dat immers een lichaem ſonder haer geen

, lichaem en kan weſen,noch eene roeringe ee

ne roeringe. Het is dan het eenig en oper

8e weſen, het welknoch door eene":
* - - - - - - - * * * N
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lyke noch door eene oneyndelijke ruymte

uytgereykt en is, noch veranderlyk door ee

men eyndelijken of oneyndelyken tyt. Want

in Godt en is niet iet anders hier en iets an

- ders daer , of nu iet, en daer naer iet an

ders, om dat hy in het operſte een is den

Vader van fijn waerheyt, den Vader van fij

ne wysheyt,die, mits ſy aen hem volkoment

lijk gelijk is, om die reden genoemt wort

fijne gelykeniſſe en ſijn beelt, als van hem

voortgekomen zynde. Aldus ſecht men ook

met de waerheyt, dat den Sone van hem is,
en dat al het ander door hem is. Want de

modelle van alle dingen heeft voor alle din

# geweeſt, vergelykende volkomentlyk

" - ſooveel als dat ſygelyk zyn aen die opeiſte

operſte eenigheyt, uyt welk ſy voortkomt,

en door die #t.# de ſchepſelen ge

nackt , mits dat ſy niet en zyn, dan voor

ernigheyt. - , J. 'r

XL ! V. CA Pl'T TE L. . .

Da'er van de ſchepſelen, die door de Godelijk

ke wyſheyt gelijk door eens perſte modelle

gemaakt zijn, ſommige zijn, die niet alleen

door haar gemaekt en zijn, maer ook om

won haer te geraken, gelijk de verſtandige

en redelijke dieren zijn. Het welk de oor

ſaks is , dat, als de ziele haer onderwerpe

am Gods, alle andere ſchepſelen, en boſon

drlijk't lichaem zullen aen haer onderwer

gen zijn, het welk naar de verr/ſenit volko

. . . . . . . . . . mentlijk.

- --
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mentlijk aen haer zal onderworpen zijn:

Sluytreden van deſe redeninge van de

- zwelluſten. Dat de ſchoonheyt der lichamen

ons kenniſſe geeft van de ſchoonheyt Godts,

doch dat dien, den welken bequaem is om

het operſte goet te genieten,ſch ſonder ſchan

de en verachtinge aen de ſlechſte goederen

niet en mach vaſt hechten, en dat die on

* geregeltheyt van de driften voortgekomen is

van de ſonde. " " , -

U2. Aer onder die ſchepſelen zynd'er

ſommige ſoo gemaekt door de oper

ſte en eerſte modelle,dat is door de Godely

ke wysheyt, dat ſy ook gemaekt zyn om

tot haer te gaen, te weren alle de verſtan

dige en redelyke ſchepſelen. Daerom is er

waerachtelijk van den menſch geſeyt , dat

hy gemaekt is naer het beelt en de gelyke

miſſe Godts : mits hy anderſints door de oo

gen van het verſtant niet en ſoude konnen

en de onveranderlyke waerheyt. Maer de

andere ſchepſelen zyn ſoodanig gemaekt door

de ſelve, Godelyke wysheyt , dat ſy onbe

uaem zyn om tot haer te# , daerom is't,

t , als de redelyke ziele haer vrywillig

onderwerpt aen haren Schepper, van wie,

door wie, en om wie ſy haer weſen ont

fangen heeft, alle dingen aen haer zullen

onderworpen zyn , en niet alleen dit groyen

de en finnelijk leven, het welk het ſlechſte is

Nan alle levens, door welk het lichaem be

* * * ſtiert,
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ſtiert wort,maer het lichaemſelves dat 't leeg

ſte is van alle naturen en van alle dingen,

het welk ſy ſoodanig zal gebieden, dat het

haer zal geoorſaem zijn ſonder den minſten

wederſtant te doen en de minſte ſmerte, om

dat ſy alſdan het welvaren niet meer en zal

ſoeken in het lichaem noch door het lichaem,

maer dat ſy dit zal ontfangen van Godt ſelve

door haer ſelve. En aldus zal ſy het lichaem

ſtieren, het welk vernieuwt zal weſen en

geheylicht, ſonder dat het in het toekomende

zal veranderen door de bedorventheyt ofbe

ſwaert worden door het gewicht. Want in de

verryſſenis en nemen ſy niet ten houwelijke , nog

' en worden niet ten houwelijke gegeven , maer ſy

*yn als Engelen Godts ln den Hemel. Matt. 22.

3o de ſpyjen zyn voor den Buyk en den buyk voor

de ſpyſen, maer Godt zal beyde deſe en die te

niti doen I. Cor. 6. 13. Want het ryck Godts en

is noch ſpyſe noch drank, maer recht weirdigheyt,

vrede, en blytſchap, Rom. 17. 127. ... ... -

'83. Daerom vinden wy ook in die licha

melijke welluſten ſelve dingen, die ons ver

titanen, dat wy de ſelve ſouden verachten ,

niet dat de nature van het lichaem quaet is,

naer om dat dien, den welken de bequaem

eyt# heeft van het operſte goet te

genieten, ſonder ſchande niet en kan vroe

telen in de liefde van de leſte en verworpen

de goederen. Als eenen Voerman van fijne

Bºerden wech getrocken wort, en daer me

de betaelt de ſtraffe van fijne lichtveirdig

heyt, wilt hy de ſchult niet te min daer van

leggen op al hetgene dat hy op den,#
-, CiACIAEA-
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beſicht. Maer als hy om hulpe zal geropen

hebben,en dat den Heere van alles zal gebo

den hebben, dat men hem ſoude byſtaen ,

dat de Peerden opgehouden worden, die een

nieuw betoog doen van fijnen val, en noch

een ander ſouden doen van fijne doot, ten

waer dat hy geholpen wiert : als hy op fijn

plaets zal erſtelt zyn, als hy op ſijnen ſtoel

zal ſitten, en hem den teugel in handen zal

egeven zyn , en dat,de beeſten getemt zyn

e hy deſe nu met betere ſorge en behendig

heyt beſtiert : dan zal hy bekennen, dat aen

den wagen niet en ontbrack, en dat alle de

deelen van deſen wel ſamen gevoegt wa

ren, al is't dat, als hyſich hadde laten af

vallen, en dat hy die toepaſſinge en goede

orden verloren hadde,door welke hy den wa

gen hadde moeten beſtieren, deſen hem

nergens toe en koſt dienen, als om hem te

verpletteren. Aldus is het de quade genegent

heyt van de ziele geweeſt, die hare macht

misbruykt heeft, de welke die uyterſte

fwackheyt veroorſaekt heeft in de ſelve, als

fy in het Paradys tegen het Geboºdt van den

operſten geneeſmeeſter, in welk te onder

houden de eeuwige geſontheyt gelegen is,

de verboden vrucht ge-eten heeft.

XLV. CAP HTTE L.

Hy gaat van de hooveerdighert tot de eergie

righeyt,wan welke by ſpreekt tot het 49.

> Capittel, en hy betoont, dat wy reden heb

ben van te willen machtig zijn en onver

winnee



de Waerachtige Religie elv. Caf: zjy.

--w

winnelijk , maar dat het den middel niet en

is van het ſelve te worden, dat wy ons -

laten overwinnen van onſ gebreken. ,,

“I S't dat dan die cranckheyt van 't ſiene

A. lyk vleeſch ſelve, in welk het geluck

zalig leven niet en kan gevonden worden',

ons niet te min vermaent,dat wy de zaligheyt

ſouden ſoeken om de ſchoonheyt, die van

het hooghſte komt en daelt tot het leegſte ,

hoe veel is dat meer te vinden in die eergie

rige# , de welke den menſch heeft

om verheven te zyn in grootte en in macht,

en in alle hooveerdigheyt en ydele pracht

van de weirelt ?. want wat is't dat den

menſch door dien drift verſoekt, als dat,waert

dat het# waer, alle andere dingen

en heun alleen ſouden onderworpen zyn ,

het welk niet anders en is, als eene onge

regelde naervelginge van de almogentheyt

Godts. Maer dat hy deſe waerachtelijk naer

volgde met hem aen Godt te onderwerpen en

te leven naer ſijne wetten, Godt ſoude ook

al het ander aen hem onderwerpen, en hy

en ſoude rot zulk geene ſchandelijke krank

heyt komen , dat hy, die alle de menſchen

# gebieden, de minſte beeſtiens vreeſt.

De hooweirdigheyt heeft dan ook eene be

geerte tot de eenigheyt en tot de almogent

heyt, doch het en is maer om meeſterſchap

te hebben over de tydelijke dingen, de wel

ke allegader voor bygaen gelyk eene ſcha

duwe.

85. Wy willen onwinbaer zyn en wyh: -

* - - -- - 2t t1.
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ben reden van dit te willen, mits dat den

aert van onſe, ziele dat eygen met Godt

heeft, volgens wiens beelt ſy geſchapen is:

- wy moeſten dan ſijne geboden onderhouden

n, en met deſe te onderhouden ſoa

den wy altyt onwinbaer gebleven hebben.

Maer als die nu, wiens woorden wy ſoo

ſchandelijk bewilligt hebben, getemt wort

door de ſmerten in het baren , en wy in de

aerde werken, worden wy ſchandelijk over

wonnen door al het gene dat de opſteltenis

en de driften in ons gemoet kan verwecken.

En alſoe willen wy niet overwonnen, wor

den van de menſchen , en wy en konnen en -

ſen toorn niet over winnen. Wat is er ver

vloekelyker, als ſoo eene ſchande. Wy be

kennen, dat eenen menſch is het gene dat wy

zyn , die, niet tegenſtaende dat hy gebrec

kelyk is, even wel ſelve 't gebreck niet en is,

Hoe veel eerlyker is't dan van eenen menſch

overwonnen te worden als van een gebreck?

doch wie twyfelt'er of den nyt is een groot

gebreck , en ondertuſſchen moet dien noot

ſakelyk, den welken in de tydelyke dingen

noyt en wilt overwonnen zyn van een ander,

gequolen worden van dat gebreck , en aen

het ſelve onderworpen zyn. Het is dan beter

van eenen menſch overwonnen te worden

als van de nydigheyt, of door wat ander ge

breck dat het ſoude mogen weſen,

- ” v- ººk

- - - - - - - - - - - - -- *

* | | -- -- -- --

' -- - - -* - ' XLVI.
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XL VI. CAPITTE L. ''

' Dat'er niemant waerachtelijk onwinbaer en is

- als die Godt bemint uyt geheel fijn herte, en

fijnen evenmenſch gelijk ſjn ſelven : mits

dat wy nopt overwonnen en zyn, dan als

enſen vrant ons afneemt het gene dat wy

beminnen,het welk niet en kan gebeuren met

die, de welke niet en beminnen als hetgene

dat hun niet en kan afgenomen worden. -

Dat men den evenmenſch moet beminnen,

niet uyt inſicht van eenig vermaek of van

eenig tydelijk gerief, noch uyt inſicht van

- afkomſte naer het lichaem , maer door de

Godelijke verſamelinge, die alle de men

ſchen ſamen hebben, mits dat ſy allegader

maer eenen ſelven Vader en hebben , den

welken Godt is, en dat ſi allegader door

het ſelve Teſtament geropen zijn tot een

erfdeel." - 1 re

“M Aer die fijne gebreken meeſter is en

VA kan van geenen menſch ovefwon

nen worden, dan als ſijnen vyant hem af.

neemt het gene dat hy bemint. Het is dan

buyten alle twyfel , dat die maer een din

gen en bemint, dat men niet en kan afne

men van die het bemint , altyt onwinnelyk

is, en niet gepraemt en wort door eenige ( a J
O - nydigheyt

(a) Die njet en beminnen als Godt, en ken

men door geen mydigheyt beweegt worden.
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mydigheyt, mits dat het gene# bemint ſoo

een dingen is, dat, hoe meer dat er zyn om

dit te komen beminnen en te kennen,hy ſich

ſoo veel te meer met deſe ºverheucht. Want

alſoo hy Godt bemint uyt geheel ſijn herte,

uyt geheel zyne ziele, uyt geheel ſijn ge

moet, en ſijnen evenmenſch gelijk ſijn ſel

ven, zal hy ſich wel wachten van te beny

den,dat deſen is het gene dat hy ſelve is ,

maer hy helpt hem in tegendeel ſoo veel als

hy kan. En hy en kan fijnen evenmenſch

niet verlieſen, die hy bemint gelijk ſijn ſel

ven, om dat het gene hy in ſijn ſelven be

mint iet is, dat men met de oogen niet ſien

en kan noch met eenige uytwendige ſinnen

achterhalen. Hy heeſt dan by ſijn ſelven den

genen die hy bemint gelijk ſijn ſelven.

87. Doch den regel van die liefde behelſt,

dat hy hem wenſcht het ſelve goet, het

welk hy ſelf geern ſoude hebben, en dat

hem het ſelve quaet niet en ſoude gebeuren ,

het welk# niet geern en ſoude heb

ben. Hy heeft dien wille voor alle men

ſchen, mits hy weet, Dar MEN NIEMANr

GEEN QUAET EN MAcH DOEN , EN DAT DE

LIEFDE DEN NAEST EN GEEN ouAET EN DoEr

Rom. 13. 1o. laet 9ns ſelfonſe vyanden bemin

nen volgens dat ons geboden is, indien wy

waerachtelijk willen onwinbaer weſen.

Want geenen menſch en is onwinbaer door

ſijn ſelven, maer alleenelijk door die onver

anderlyke wet, aen welke alle de gene, die

willen vry weſen, hun moeten onderwer

Pen, om dat men hun alſdan niet en kan aſ

-
- - nemen

s
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nemen het gene dat ſy beminnen, het welk

het eenig is, dat de menſchen onwinbaer

en volmaekt maekt. Maer hier toe is nood

fakelijk, dat men ſelf, als wy eenen menſch

beminnen, defen beminnen gelyk ons ſch

3 ven. Want die hem maer en bemint gelyk

hy ſoude beminnen een Peert, de baden ,

een vogelken, dat ſchoone pluymen heeft

of wel ſingen kan , dat is om daer uyt ee

nig vermaek oftydelyk voordeel te halen, is

nootſakelijk een ſlave niet van den menſch ,

maer ( het gene veel ſchandelyker is) van dat

Vuyl en vervloekelijk gebreck, door welk

hy den menſch niet en bemint gelyk hy

hem moet beminnen. En als dat gebreck in

hem de meeſter is, doet het hem vallen tot

den ſlechſten ſtaet van leven, of immers tot

de doot. . . . . . - - - - -

88. Doch men moet ſelf eenen menſch

niet beminnen, gelijk men fijne lichamely

he Broeders bemint', of gelijk men fijne

vrouwe, fijne kinderen, of ander manſchap

aengetrouwde , of medebroeders bemint,

om dat die liefde eene lichamelijke liefde is.

Want wy en ſouden (a) alle die verſame

ingen, die van de geborte en van de door

omen, niet hebben, waert dat onſe,natu

re,geoorſaem zynde aen de Godelyke gebo

den en haer behoudende in het geluck van

fijn beelt te weſen, niet en hadde verweſen

, O z geweeſt

(a) Hy ſpreekt, al of er in den ſtaet van de

*neeſelheyt geene lichamelijke generatie en ſoude

teweeſt hebben. Maar hy heeft daer naer het con

Marie gelaert, gelijk hy belyt l. 1. Rect. C. 13.
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# tot deſe bedorventheyt en baling

hap. Bovendien gebiet ons de waerheyt

ſelve, ons roepende tot de Volmaektheyt

van onſe voorgaende nature, dat wy ſou

den wederſtaen aen die lichamelyke be

wegingen, als ſy ons leert, dat er niemant

equaem en is tot het Rijk Godts, als die

alle die lichamelyke vrindtſchappen en ver

binteniſſen verſâekt. En men moet niet

meynen, dat er eenige##
in dat gebot is. Het is in tegendeel eene

# onmenſchelykheyt , dat men in

den menſch niet en bemint het gene eygent

lijk den menſch is, dat men in hem maer

en bemint het gene het ſlechſte en het ver

# is, mits dat dit niet en is bemin

nen het gene dat Godt aengaet, maer allee

nelijk hetgene dat ons raekt. Moet het dan

tvremt denken , dat den genen die het ge

meyngoet niet en ſoekt,maer ſijn eygen bite,

in 't Ryk Godts niet en gaet. Maer is't dat gy

my ſegt, dat gy deſe alle beyde ſoekt, Jesus

CHRIsrus antwoort u, dat hy maer ſijn ey

en bate en ſoekt : mits dat de waerheyt

eer waerachtelijk geſeyt heeft, dat niemant

geen twee Heeren en kan dienen. Niemant

en kan volmaektelijk beminnen het gene

daer hy toegeropen wort, ten zy dat hy haet,

daer, hy van wederropen wort. . Doch wy
Worden# tot de volmaektheyt van

de menſchelijke nature , gelyk Godt deſe ge

- ſchapen hadde voor de ſonde, die wy bedre

ven hadden, en wy worden wederom gero

Pen van de liefde van den ſtaet, tot welken

, de
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- de ſonde ons gebracht heeft. Wy moeten

dan de geſtaetheyt nootſakelijk haten, van

welke wy ſoeken verloſt te zyn. e

- 89- Laet ons dan de vergankelijke vriend

ſchappen haten, is't dat wy eene begeerte en

iever hebben tot de eeuwigheyt. Dat den

menſch ſijnen naeſten bemint gelijk ſijn ſel

ven. Doch niemant en is ten opſicht van fijn

ſelven noch Vader, noch Sone, noch aen

getrouwt, of iet deſgelijk, maer alleenelijk

menſch. En aldus die een ander bemint ge

lijk fijn ſelven, moet in hem beminnen het

ene dat hy is ten opſicht van fijn ſelve. De

lichamen en zyn niet het gene dat wy zyn

* Men moet dan in de liefde , die men tot ee

nen menſch heeft, geene begeerte hebben

tot ſijn lichaem, midts dat het ook verboden

is door dit Gebot , gy en zult niet begeeren

van het gen e dat uwen evenmenſch aengaet Exo.

zo. 17- daerom al die in ſijnen evenmenſch

iet anders bemint, als het gene dat hy aen

ſijn ſelven is, en bemint hem niet gelijk ſijn

ſelven. Men moet dan de menſchelyke na

ture beminnen ſonder inſicht van iet dat het

vleeſch raekt , het zy dat ſy de volmaekt

heyt betracht, of van nu aen volmaekt is.

Die Godt beminnen en ſijnen wille volbren

gen zyn allegader ſamen verſamelt, en alle- -

gader maeſchap, mitsſy allegader maer ee

- nen Vader en hebben, die Godt is. Sy zyn

allegader den eenen ten opſicht van den an

deren. Vaders, als ſy elk anderen raet geven,

en kinderen, als ſy gehoorſamen, en be

ſenderlyk Broeders,# ſy, allegader maer

- - 3 eew
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eenen Vader en hebben, die hun door

Teſtament roept tot het ſelve erfdeel. ,

XLVII. C AP ITTE L. ''

Dat den deug ſamen menſch onwinbaer is, ſelf

, in de liefde, die hy tot de menſchen draagt,

om dat hy deſe ſoo bemiut, dat hy den

niemant vaſt en is, als aen Godt, die hem

niet en kan afgenomen worden. Van de

wonderlyke maniere, op welke dun deugt

ſaemen menſch ſg draegt met ſjnen naeften

volgens de verſcheyde voorvallen en geſtel

teniſſen van den menſch en hoe hy alle dingen

gebruykt totſjne vervoorderinge.

»eW Aerom en ſoude dien dan niet on
- winbaer weſen in de liefde, die hy

den menſch draegt, mits dat hy in hem niet

en bemint , als het gene eygentlyk den

tmenſch is, dat is het ſchepſel - Godts, het

welk naer fijn Beelt geſchapen is : en dat

hy die volmaekte nature , die hy bemint ,

nootſakelijk moet hebben, als hyſelve vol

maekt is ? gelijk by exempel : waer 't dat

- *

4

iemant eenen menſch beminde , die wel

ſingt, niet dien of deſen, maer al die wel

ſingt, door die genegentheyt , die hy tot

het ſingen heeft , wenſcht hy ſoodanig, dat

alle andere wel ſouden konnen ſingen, dat

hy niet te min niet en ſoude laten te heb

ben het gene hy bemint , alſoo hy ſelve

volmaektelyk kan ſingen. Dog is't dat hy

emant benyt die wel fingt,het en is dan##
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'fink niet, die# maef#den#
van de menſchen of iet anders , het welk

hy door het ſingen tracht te bekomen, en

het welk in hem kan verminderen of hem

afgenomen worden, als-er nog iemant an

ders is, die wel kanſingen. Die dan eenen

menſch benyt, den welken wel ſingen kan,

en bemint eygentlyk die niet, de welke

wel ſingen, gelijk ook dien, den 'welken

* 'nootſäkelyk eenen ſanger van doen heeft

om te hooren wel ſingen, ſelf geenen ſan

ger en is. Maer men kan met meer reden

en waerheyt ſeggen, dat die wel leeft nie

mant en kan benyden , en dat het goet,

tot welks beſittinge men geraekt, als men

wel leeft, even groot is voor alle menſchen,

en in ſijn 'ſelven niet en kan vermindert

worden om aen vele verdeelt te worden,

Soo kand er ook eenentijt weſen , op wel

ken die wel fingen kan het niet gevoege

lijk doen en kan, en eens anders ſtemme

van noode heeft om te hebben het gene hy

bemint, gelijk als hy op eene maeltyt is,

daer hy met eere kan hooren fingen, al

is't dat hy ſèlve met eere niet en kan ſin

gen : dog wel leven kan men altijt met

eere doen. Daerom is 't dat alle die wel le

'ven en de*# oeffenen de gene die hun

: naervolgens alleenelijk niet en benyden ,

maer aſfe liefde en goetiomſtigheyt bewy

'ſen , die hun mogelyk is ,,ſonder dat ſy

nogtans hun van noode hebben, om dat ſy

in hun felve geheel en volkomentlyk be

fitten het gene dat ſy beminnen in#
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# dere, Soo die ſijnen even menſch benaint !

3 gelyk fijn ſelven en benyt hem niet meer

: als fijn ſelven-, hy doet hem wel al waer

hy kan, gelyk hy ook aen fijn ſelven doet,

- en hy en heeft hem ook niet meer van noo

ride als ſijn ſelven.# Godt al

, leen van noode, aen wie hy ſig vaſt hecht

- om geluckig te zyn , en niemaot en kan

hem. Godt afnemen. Die is dan waerachte

, lijk en ſekerlyk onwinbaer, den, welken

vaſt gehecht blyft aen Godt , en dat niet

- en doet om van hem eenige uytwendige

goederen te ontfangen, maer die geen an

t# en kent als dat alleen vanaen Godt

vaſt gehecht te zyns : ,, . . . . . . . . . .

91. Sulk eenen menſch gebruykt fijne

vrienden ſoo lank als hy in het leven is

om ſijne erkenteniſſe te bewyſen, fijne vy

anden om ſijne verduldigheyt te oefenen,

- - andere die hy kan helpen, om hun ſijne

liefde te betoonen, en alle menſchen in het

gemeyne, om hun allegader met eene ge

meyne liefde te omhelſen. En al is't dat hy

de tydelyke dingen niet en bemint, hy ge

bruykt-ſe niet te min wel, en hy helpt de

menſchen naer hun verſcheyde geſtaetheyt,

als hy-ſe niet al gelykelyk en kan helpen

Is't dat hy liever ſpreekt aen iemant van

fijne vrienden, het en is niet dat hy , dien

meer bemint, maer alleenelijk om dat hy

meer betrouwen op hem heeft, en meer

toegang en licht om hem te konnen ſpre

- ken gelijk# Want hy handelt die

aen de tydelyke dingen nog onderworpen

- -- zyn
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handig zºek zien en er
zyn ſoo veel te beter, als dat hy van deſe

ontbonden is : alſoo hy dan alle de men

ſchen niet## en kan dienen, al

ais't dat hy- gelykelijk bemint ,, ſou

de hy onrechtveirdig wefen, waer 't dat hy

die hem naerder beſtonden niet eerſt en

# helpte. Dog't beſtandſel van 't geſnoet isnaer

der als het gene dat komt van de plaetſen of

van de tyden,de welke beyde de menſchen

in eeniger maniere vereenigen, terwylen ſy

in dit lichaem zyn, maer dat is het meeſte

daer alle de andere voor moeten wyken.

Zulk eenen mehſch en bedroeft fig niet

in de doot van een ander, om dat hy, Godt

beminnende uyt geheel fijn herte, weet dat

het gene ten opſicht van Godt niet en ſterft,

ook niet en ſterft ten opſicht van hem. Dog

Godt is den Heere van de levende en van

de doode. Hy en wort ook niet ellendi

door de ellenden van een ander, gely

hy ook niet deugdelyck en is door de

deugt van een ander, en gelijk hem nie

mant de deugt en kan afnemen en den Godt,

die hy bemint, en kan hem ook niemant

fijn geluk afnemen. En is 't dat hy ſomwy

len beweegt is door het perykel, de dwa

linge, of door het quaet van iemant anders,

dat dient hem om een ander te helpen, te

beriſpen , of te vertrooſten, en dat én on

ſtelt hem ſoo niet, dat het den vrede van

fijn gemoet beneemt. !

92. De vaſte hope, die hy heeft van de

ruſte de welke hy verwacht in 't ander leven,

maekt, dat hy noyt miſmoedig en is in den
,

- aCR
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aerbeyt, die hy onderſtaet om een ander te

helpen. En wat kand-er hem hinderen,mits

ſijne vyanden ſelve hem dienſtig zyn? die hem

het gebodt gegeven heeft , en naderhant

de gratie gedaen van ſijne vyanden te be

minnen, geeft hem door fijne beſchermin

ge en hulpe cracht genoeg om de vyand

ſchappen van de menſchen niet te vreeſen

Het is het minſte dat de verdruckingen hem

tot geene droefheyt en ver weeken , ſy ver

wecken hem ſelf tot vermaek, om dat hy

weet : dat de verdrukkinge lytſaemheyt werkt,

en de lytſaemheyt beproevinge , en de beproevinge

bepe , en de hope en beſchaemt niet, en dat de

liefde Godts in onſe herten uytgeſtort is door den

heyligen Geeſt, die ons gegeven is Rom. 5. 5.

Wie kan ſoo iemant hinderen ? wie kan ſoo

iemant overwinnen ? die ten tyde van voor

ſpoet gedurig in de deugt voortgaet, leert

in den tegenſpoet, wat voortgank, dat hy

gedaen heeft. Want als hy in het midden is

van den overvloet der tydelyke goederen,

en ſtelt hy daer fijne hope niet op, en als

deſe hem afgenomen worden, bemerkt hy,

dat hy aen de ſelve niet vaſt gehecht en

- was. Want,## dikwils, als wy

deſe hebben, wy-ſe niet en beminnen,

- maer als wy deſe komen te verlieſen, ken

nen wy , wie dat wy ſijn , want wy moe

ten noodſakelyk met liefde beſêten hebben,

het gene wy met droefheyt verlieſen. Die

dan, tot ſijn voornemen komende, fig mee

ſter maekt van iet, dat hy ſonder droef

heyt niet en kan verlieſen , is ſelf over-,

- -- WOIRA
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wonnen, als hy meynt te winnen. En die ,

aen fijne vyanden wykende geraekt tot eenig '

goet, dat niet en kan afgenomen worden van

alle die het beminnen, wint , als hy'er van

ſchynt overwonnen te worden.

xLvili. c APITTE L.

Dat die wilt vry zyn ſjn ſelven moet los ma

ken van de liefde aer vergankelinke dingen,

en dat die wilt regneren ſijn ſelven moet

onderwerpen een die alle dingen regeert met

hem meer te beminnen als ſijn ſelven. Hy

ſluyt deſe redeninge van de hooveerd,gheyt

met te ſeggen, dat, indien de hooveerag

heyt ſelve een afbeelſel is van het waer

achtig ryck , wilt Godt,dat men nyt de ge

breken ſelve zal leersn, wat dat wy moe

ten betrachten.

- At diend ſou

93D de vryw####

te maken van de liefde der vergankelijke

dingen, en dat die ſoekt te regneren ſich met

eene onderwerpinge aen Godt alleen onder

werpe met hem meer te beminnen als ſijn

ſelven, mits by den eenigen monarch en

eperſten Heere is van alle dingen. Want de

volmaektheyt van de rechtveerdigheyt is daer

in gelegen, datmen de groote dingen veel

benaint, en de cleyne luttel. Den rechtveer

digen menſch moet eene wyſe en volmaekte

ziele beminnen in den ſtaes daer ſy in is,#

* * * * - y
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hy en moet geene dwaſe ziele beminnen in

den ſtaet daer ſy in is, maer alleenelijk om

dat ſy wys en volmaekt kan worden, gelijk

hy ook ſijn ſelwen niet en moet beminnen ,

\# hy noch is in de ſottigheyt van fijne qua
- e

en zal nimmeer wys worden, en hy en zal

driften. Want die fijne ſottigheyt bemint,

noyt worden het# hy geern zyn ſoude,

ten zy dat hy ſijn elven haet gelijk hy is.Maer

dat hy met zulk een gemoet verdrage die van

ſijnen even menſch, met welk hy de fijne ſoude

'verdragë,waert dat hv ſot waer,ende wysheyt

beminde, tot dat hy komt tot de wysheyt en

tot de volmaektheyt. Daerom, indien de hoo. '

- veerdigheyt ſèlve eene ſchaduwe is van eene ,

oprechte vryheyt en van een waelachtig ryck,

do

- de

et ons deGodelyke voorſienigheyt ook door

ſelve gedenken, wat dat wy beteekenen,

als wy een ſondig leven leyden, en den

ſtaet, daer wy moeten wederom toe keeren

met te veranderen van leven.

* Hrken tot de leſte begeereljkheyt, te weten f

tot de nieuwſgierighert. Dat deſe niet en be-|

XLIX. CAP ITTE L.

tracht als een vermaek, dat voortkomt uit

de kenniſe van de dingen: maer dat er

geen ſchoonder kenniſſe en is als het aen

ſchouwen van de waerheyt : dat het de

waerheyt ſelve is , die men bemint in

het bedrog van de guychelaers : maer dat

men van de waarheyt afwykt, als men dit

ſottight.
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ſottigheden bemint , en dat men ſich ver

volt met vele Jdele inbeeldingen, die ons

beletten daer van te redenen. Dat men die

niet en kan begrepen, als door het Geeſter

lijk licht, dat boven onſe zielen is, het

welk men niet en kan ſien met de lichae

melijke oogen , het welk niet verbreyt en is

door de ruimten van de plaetſen, en altyt

tegenwordig is aen de gene die dit ſoeken. Dat

't door deſe is, dat wy ſien dat de eeuwigheyt

onveranderlijk en onverdeylig is.

94. (T) M nu te ſpreken van de derde ranke

. der begeerelijkheyt, wat ſoekt men

in de ſchouwſpelen en in al, daer de nieuw

ſgierigheyt haere voldoeninge in vint, als

8 dat verſmaek, dat wy hebben in de dingen

te kennen en te weten ? maer wat is er won

derlijker en ſchoonder, als de waerheyt ,

de welke ſoodanig is, dat de gene die gene

gen zyn tot die ſchouwſpelen ſe live beken

nen, dat ſy eenen uyterſten drift hebben

om deſe te achterhalen : mits dat ſy gedurig

toeſien om niet bedrogen te worden , en

hun daer in roemen, als ſy in het aenſchou

wen iet ſcherper en aerdiger kennen en oor

deelen ? doch als daer eenen guychelaer is,

die fijn werk maekt van met eenige ſnelle

drayen en keeren de oogen te bedriegen, ſy

letten aendagtelijk op al dat hy doet, maer in

dien hy hun# niet en laet te bedrie

88,nemen ſy hun vermaek ininswana:
P

r
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als ſy dat niet en konnen doen in de hunne.

Want dat hy den middel niet en wiſte om de

- aenſchouwers te bedriegen, of dat men meyn

de , dat hy dien niet en wiſt, niemant en

ſoude daer fijn vermack in nemen, om dat

men ſoude merken, dat hy ſelve onweten

de is, die een ander in fijne onwetentheyt

wilt bevangen. Doch ist dat er eenen onder

het volk is, die al de guychelrye ontdeckt,

hem dunkt, dat hy eenen grooten lof ver

dient, om dat hy niet en heeft konnen be

drogen worden gelijk de andere. En is't dat

'er vele zyn , die dit ſoo wel ſien als hy ,

men zal deſen niet pryſen , maer de andere

uyt ſpotten,de welke het verſtant niet en heb

ken om dit te ſien. Aldus wort al de eere ge

# aen het licht van de kenniſſe en aen de

ehendigheyt van de conſte , en aes het ach

terhalen van de waerheyt, de welke die

noyt en kennen, die deſe ſoeken buyten hun

cygen ſelve. -

95. Doch onſe reden is ſoodanig verſmacht

en gelijk verloren in de ydele beſigheden en

beuſelingen, dat, al is't dat wy gevraegt

zynde : wat dat er beter is de waerheyt

de valſcheyt, wy allegader met eene ſtem

me ſouden antwºorden, dat de waerheyt

beter is, wy niet te min het ſpel en de beu

ſelingen beminnen, in welke nochtans niet

en is als valſch en niet waerachtig dat ons

# vermaek aendoet als volgens de rege

l##van de waerheyt. Aldus ſpreken wy

ons eygen vonnis uyt, als wy het een met

de reden goet keuren, en het ander met de

3- - ydelbeyt

N
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ydelheyt ſoeken. Doch de dingen, die ons

doen lacchen en ſchynen ons niet vermake

lijk te weſen, dan ſoo lank als wyhet over

een-komen ſien, dat ſy hebben met de waer

heyt , het welk deſe alleen aengenaema

maekt. Maer wy verlieſen de waerheyt

met onſe affectie te ſtellen op die ſottighe:

den, en wy en ſien deſemaer aen als beel

den en ſchaduwen : maer wy beminnen de

ſt als de eerſte en oorſpronkelijke ſchoonhe

den, die wy verlaten om onſe verbeeldingen
te volgen. Want als wy tot de waerheyt

willen wederom keeren,ſtellen onſe verbeel

dingen haer in onſen wech , en ſy beletten

ons te paſſeren, ons aentaſtende met groote

liſten en met geene macht. Het welk gebeurt,

om dat wy niet genoeg en begrypen, hoe
verre dat deſe woorden van de Schrifture

gaen, wacht u van afbeelſelen en de Afgeden

1, loa. 5. 21. * * * *

se, Daerom is't dat (a)ſommige, volgende

de uytloopigheyt van hunne gedachten, hun.
ingebeelt he , dat er oneyndelijke wei

relden waren : (b) andere hebben gemeynt,

dat Godt niet anders en koſt weſen als een

Vierig lichaem : (c) andere, ſpelende met

unne verbeeldingen, hebben geſeyt , dat

Godt een groot lichaem was, het welk van al

le kanten verbreyt was in oneyndelyke plaet
ſen, en dat niet te min dit lichaem door

een ſwart en duyſter lichaem verdeelt was

in eenen van fijne hoeken, mits ſy hun in

2, gebeelt

(a) Democritus en Epicurus. (b) De ſtoici.

(c) De Manichäen.
v
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gebeelt hadden, dat er twee wyken waren

contrarie aen elkander, en volgens deſe ver

beeldinge van hun verſtant de beginſelen

van de dingen geſtelt hadden. Doch , waert

dat ick hun praemde te ſweeren, of ſy ſeker

weten het gene dat ſy ſeggen , ſy en ſouden

miſſchien niet durven, maer# my

konnen ſeggen : indien dit valſch is, toont

my de waerheyt. Maer dat ick hun niet an
ders en antwoorde - als dat ſy dat licht ſou

den ſoeken, dat hun ontwyfelijk doet fien,

dat er verſchil is tuſſchen gelooven , dat is
ſich iet laten voorſtaen ſonder het ſelve met

het verſtant claerlyk te begrypen, ſy ſouden

my ſelye ſweeren, dat men dat licht met

ene lichamelyke oogen fien en kan , noch

grypen als verbreyt in oneyndelyke plaet

ſen, dat het altyt tegenwordig is aen die het

ſoeken, en dat er niet ſoo ſeker, niet ſoo

claer, en niet ſoo reyn en is als dit. ..

97. Al het gene dat ick nu van dat licht

van het verſtant geſeyt hebbe , en ſiet men

niet, noch en kan men niet ſien , als door

dat ſelve# Door dit kenne ick de waer

heyt van het gene ick geſeyt hebbe, en het

is ook door dat, dat ick weet, dat ick die

kenniſſe hebbe. En aldus als eenen menſch

weet, dat hy weet, en dat hy gedurig let op

die leſte kenniſſe, begrypick door dat licht,

dat hy ſoo oneyndelijk kan voortgaen, en

ick begrype door dit,dat in al het ſelve noch

ruymte, noch plaets, noch tyt en is... Ick

begrype door dit, dat ick niet en kan ken

nen, tenzy dat ick ſelve ſie,en dat ick d:
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de levendigheyt van de kenniſſe levendiger

worde , mits het eeuwig leven levendiger is,

als het tydelyk , en datmen de eeuwigheyt

niet en kan ſien, als met de oogen van het

verſtant. want ick ſtheyde door het geſicht

van myn verſtant het eeuwig van het tyde

lyk , en ick en ſie geene ruymte van tyden

in de eeuwigheyt, om dat de ruymten van

de tyden beſtaen in de voorby gegaen en toe

komende roeringen , en dat er niet voor by

en gaet noch toekomende en is in de eeu

wigheyt , mits dat het gene voor by gaet

ophout van zyn , en het gene toekomende

is, noch niet en is. Doch men kan van de

eeuwigheyt niet anders ſeggen, als dat ſy is,

en niet dat ſy geweeſt heeft, gelyk of ſy

niet meer en waers, of dat ſy zyn zal, ge

## of ſy noch niet en waer : daerom kan

y alleen met de waerheyt aen eenen menſch

ſeggen : ick ben die ben Exo. 3. 4. en het is

van haer alleen , dat men waerachtelyk

coſt ſeggen : die is heeft my geſonden.

L. CAPITTEL -

Dat , al wy de waerheyt noch niet en kon

men aenſchouwen in haer ſelve, wy trappen

moeten gebruyken, die Godt gemaakt heeft

om ons alleenskens op te gaen, dat is te

ſeggen van het geloove en van de autoriteyt.

Dat het daerom is, dat Godt ſith verne

dert heeft in de H. Schrifture, en ons met

ſao vele afbeeſſelen, teekenen, parabels ,

93, ges

*-c...



174 Den H. Auguſtinus van

en Allegorien heeft willen onderrichten. Vera

ſcheyde gewichtige vermaningen om de Schrif

ture uyt te leggen.

* I Ndien wy ons noch niet volkomentlyk

met deſe en konnen vereenigen, laet

ons ten minſten ſtryden tegen onſe verbeel

dingen, en laet ons gelyk van den theater

van ons verſtant alle de ſpelen bannen, de

welke vol van beuſelingen en bedrog, zyn

Laet ons trappen gebruyken, de welke de

voorſienigheyt Godts ons ſelve gemaektheeft

Want als wy ons hebben laten verleyden,

door ydele en belacchelyke verſieringen, als

wy dwaelden in de ydelheyt onſer gedach

ten , en geheel ons leven overbrachten in

ydele droomen, heeft de onuytſprekelyke

enade Godts, onderwerpende de redelyke

chepſelen aen hare wetten, geluyt, letters,

vier , rook , wolken, en eene colome ge

bruykt als ſienelyke woorden, om gelyk met

ons te ſpelen, als wy noch kinderen waren,

met parabolen en afbeelſeleu, en gelyk met

Gen# de inwendige ooge van men

ſchelijk verſtant te geneſen.

99, Laet ons dan onderſcheyt maken,wat

geloof dat wy moeten geven aen de hiſto

rie, wat aen het begryp van de dingen ,

wat dat wy moeten in de memorie printen,

dat wy niet en weten , oft het waerach

tig is, maer nogtans gelooven. En laet ons

overleggen, waer dat die waerheyt is , de

welke nog veranderlijk nog vergankelyk en

is, maer die altyt de ſelve blyft, en hoe

wy
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:

wy de allegorien moeten uytleggen ,. die

het geloove ons leert van de Godelyke

wijsheyt , en van fijnen H. Geeſt voorge

ſtelt te zyn : te weten of het genoeg is dat

men de fienelyke dingen, die in het Out

Teſtament voorgevallen zyn , gebruykt tot

die in de nieuwe Wet geſchieden oft men

ſe nog moet gebeuyken tot de affectie

of de nature van de ziele of tot de onver

anderlyke eeuwigheyt. Dat is, of de eene:

nelijk maer af en beelden die ſienely

ke gevoelyke daden, de andere de bewe

gingen van de ziele , de andere de Wet

van de eeuwigheyt, oft, of dat er zyn, in

welke men alle deſe dingen t'ſamen moet

ſoecken. Wy moeten ook letten, welk dat:

dat vaſt en onberoerlijk geloove is, op#
al de cracht van de uytleggingen der H.,

chrifture moeten ſteunen, het zy dat dit

een hiſtoriſch of tydelyk geloof is, het zy

dat het geeſtelijk is , gelyk ook, waer toe

dat het geloof van de tydelyke dingen kan

dienen om de eeuwige goederen te begry

pen en te verkrygen, de welke het eynde

zyn van alle de goede werken. Men moet

ook het onderſcheyt weten tuſſchen de alle

gorie van de Hiſtorie, de Allegorie van de

daden, de Allegorie van de woorden , en

de Allegorie van de afbeelſelen en de fiene

lyke teekenen. Daer naer moet men fien,

hoe de ſprake van de H. Schrifture moet ge

nomen worden volgens de eygentheyt van

de tale, in welke ſy ons wort voorgeſtelt »

om dat elke tale hare eygene maniere van

-- - ſpreken
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ſpreken en uytdruckingen heeft, en die org

- betamelyk ſcºynen ,,als men ſe in eene an

dere tale wilt uytdrucken. Men moet ook let

ten,waer toe dat dient die groote vernederin

ge van ſpreken, in welke men niet alleen

en bevint, dat Godt gram is, dat hy ficia

bedroeft, dat hy ontweckt van den ſlaep,

dat hy gedachtig is en vergeet , en diergelyke

andere dingen , daer ook deuchdelyke men

ſchen aen onderworpen zyn , maer ſy ge

bruykt bovendien de namen van leerweſen ,

van ialoerſye, en dronkenſchap. Of men

- ook , als de Schrifture ſegt, dat Godt oogen

heeft, handen, voeten, en ſoo van andere

, litmaten, men deſe woorden moet verſtaen,

al oft Godt in der waerheyt eene ſienelyke

gedaente en een menſchelijk lichaem had.

de, oft, of dit maer eenige manieren van ſpre

ken en zyn om uyt te drucken de verſcheyde

uyt werkſelen van de verſtandelyke en geeſte

lyke cracht, gelijk ook de woorden helm,

ſchilt, ſweert, engordel. Doch het gene dat

men meeſt van al moet ſoeken, is, waerom

dat de Godelyke voorſienigheyt ons aldus

heeft willen ſpreken door middel van re

delyke, dierlyke: , en ongevoelyke ſchep

felen , de welke onderworpen zyn aen ſij

nen wille en aen fijne wetten. En de ken

niſſe hier van bant alleen uyt de ziele al de

kinderlyke dertelheyt , en het geeft den in

gang aen de Heylige en waerachtige religie.

*

LI, CA:
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Ll. CA PITTE L.

Rat wy enſen geeſt moeten voeden met het

, overdenken van de H. Schrifture als men

oene hemelſche Spyſe, en niet met die yde

le en onprofijtige dingen, die de nieuwſ

gierighen ſekſ, en niet en zyn al geſchil

derde ſpyſe.

"L Aet ons dan vergeten en verwer

'pen alle de belacchelyke ſottighe

van de theaters en van de poëten, en ons

begeven tot de ſtudie en overdenkinge der

H. Schrifture, voedende met die hemelſche

ſpyſe ende drank onſen geeſt, die vermoeyt

is door den honger en gequolen door den

dorſt van eene ydele en onprofijtige nieuwſ

gierigheyt, in welke hy ſig, te vergeefs tragt

te genoegen en te verfaden met bedrieger

elyke verbeeldingen gelijk met geſchilderde

# Is 't dat de wonderheden en de

hoonheyt van de ſchouwſpelen ons beha

gen, laet ons die wijsheyt begeeren te ſien,

de welke haer crachtelyk uytſpreyt van

het een eynde tot het ander, en alles ſoe

telyk ſchikt. Want wat is er wonderlyker

als die onlichamelyke cracht, de welke deſe

lichamelyke en fienelyke weerelt maekt en

beſtiert , wat is er ſchoonder als de orden,

op welke ſy deſe beſtiert en als de cieraten,

met welke ſy deſe opſet. -

LIT, CA
4
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LII. CAP 1TTE L.

Hy ſtunt fijne redeninge van de dry begeerer

lykheden met ons te betoonen, dat deſe ons

vermanen in God te ſoeken het gene wy

door die dry ongeregelde begeerten het ver

maek, de hooveirdigheyt, en de nieuwſgie

righeyt vruchteloos ſoecken in de ſchepſelen.

"D Och is't dat ieder een belyt , dat

het lichaem alle die dingen kent

door de ſinnen,en dat de ziele veel verheven

der is als het lichaem , kan het immersge

ſchieden, dat de zieleniet en kent door haer

ſelve, en en moet het gene ſy aldus kent

ſonder gelyken niet veel edelder en verhe

vender wefenr als alle fienelyke dingen? voor

ſeker dat men daer aen niet en kan twyfe

len, mits alſoo de dingen ſelve, van wel

- ke wy oordeelen , ons waerſchouwen, dat

wy ſouden letten # den regel , door wel

ken wy haer oordeelen , en dat wy , ons

van de werken keerende tot de eerſte mo.

delle van alle conſten, door de oogen van

het verſtant konnen ſien die operſte ſchoon

heyt, de welke door haten luyſter alle de

dingen, als ſy by haer vergeleken worden,

Ieelyk maekt , de welke ſyſèlve ſchoon ge

maekt heeft , als ſy-ſe geſchaepen heeft:

want ſyne onſ snelyke dingen worden aan de ſchap

pinge der weirelt een nys de ſchepſelen gekant en

doorſien, beyde ſjne eeuwige tracht; en Godelyk

heyt. Ron. 1. zo. Aldus komt de ziele van de

tydelyke
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tydelyke dingen tot de eeuwige , en ge- . . .

ſ; hiet de veranderinge van den ouden menſch

in den nieuwen. Maer wat is-er dat den

menſch niet en kan vermanen en onderrech

ten om de deugt aen te vatten, mits dat de

gebreken dat ſelve konnen ? want wat be

geert de nieuwſgierigheyt anders als kenniſ

ſe ? en wat kenniſſe is-er ſeker als die van

de eeuwige en onveranderlyke dingen? wat

begeert de hooweirdigheyt anders als macht,

die gelegen is in licht te doen al dat

men wilt ? en wie kan die macht heb

ben als de ziele, die volmaekt is en aen

Godt onderworpen, en haer door eene

brandende liefde vereenigt aen ſijne opper

ſte macht ? wat begeert het vermaek van

het lichaem als vrede en ruſte ? en waer is

den vrede te vinden, als op de plaetſen, daer

nog gebrek nog bedorventheyt en is ? men

moet dan toeſien , dat men niet en valt in

de leege hellen, gelyk de Schrifture ſpreekt,

dat is in de meeſte van alle de pynen van

het ander leven, alwaer niet een teeken

nog nier een afbeelſel meer en zal weſen

van de waerheyt om dat er geen waerach

g gebruyk meer en zal weſen van de re

den , en daer en zal geen gebruyk van de

reden weſen, om dat dat licht van de waer

heyt , het welk verlicht allen menſch, ko

mende in deſe weirelt, in de helle niet en

zal ſchynen. Laet ons ons dan haeſten en

voortgaen terwylen het dag is, op dat den

nacht ons niet en overvalle, laet ons ons

haeſten om verloſt te zyn van de w:
GOE .
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doot, in welke niemant Godt gedagtig en

is, en van de helle, alwaer niemant Godt

en gebenedyt en en loft.

LIII. CAP ITTE L.

Dat de ongeregeltheyt van de dr begeerten

daer van voortkomt, dat de ſondige men

ſchen meer vaſt zyn aen de middelen als

aen het eynde, dat ſy liever leeren als we

tenſchap te hebben, ſtryden als in vrede te

leven, de genoegten te hebben van het eten

en het drinken, als het ſelve niet meer

van nood te hebben. Dat de goede in tegen

deel in de wetenſchap niet en beminnen als

de waerheyt, in de daden niet als den vre

de, in de lichaemen niet als de geſontheyt,

en dat de volhert van deſe goederen hun in

den hemel zal gegeven worden voor loon.

*“M Aer de menſchen zyn ſoo ellendig,

'A dat ſy , verachtende het gene dat

ſy kennen, en niet beminnende als nieuwig

heden, meer vermaek nemen in te leeren

als in te weten, al is't dat de wetenſchap

het eynde is , daer men om leert. En die

niet geirn lichtelijk iet uyt en werken,heb

ben liever te ſtryden als te winnen , al is't

dat het om te winnen is dat men ſtryt. En

die de geſontheyt van het lichaem niet en

beminnen, hebben liever te eten als ver

ſadigt te zyn, en liever vuyle welluſten te

- * ges

|

l
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genieten, als daer van geen beroerte te

evoelen. Daer is'er ook, # meer de ru

e van den ſlaep beminnen, als geenen vaek

te hebben, al is 't dat het eynde van alle

vermaek, gelegen is in geenen honger of

dorſt te hebben, en in geen begeirte te heb

ben tot de vleeſchelyke welluſten, en in

geene, lichamelijk vermoeytheyt te hebben.

1o 3: Daerom is't dat de gene die het eyn

de ſelve begeiren van die dingen, hun eerſt

los maken van de nieuwſgierigheyt , mits

ſy weten dat er geene kenniſſe en is, die

ſeker is, als die voortkomt uyt het inwendig

licht, en dat ſy dit licht trachten te genieten

ſoo veel als ſy in dit leven konnen.Daer naer

nemen ſy den gemackelykſten weg van

doen met alle herrneckigheyt en hooveirdi

gheyt af te leggen, en ſy erkennen, dat er

geene victorie en is, die meerder is en lich

ter om bekomen , als niet te wederſtaen

aen de quade driften en de#
der menſchen : en ſy volgen dat gevoelen

ſoo veel als ſy in dit leven konnen. Daer

naer nemen ſy de ruſte van het lichacm., af.

ſtanr doende van al het gene dat men in de

weirelt kan derven, en aldus ſmaken ſy,

hoe ſoet dat den Heere is. Pſa. ;t. 9. ſye

twyfelen ook niet eens aen het gene

naer dit leven moet volgen, voedende hun

ondertuſſchen met het Geloove, de Hope,

en de Liefde van de Volmaektheyt, die ſy

verwachten. Want de wetenſchap zal naer

dit leven volmaekt weſen : want wy kennen

hier ten deele, dog als het volmaekt zal gekomen

Q- - zyn
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zyn , dan zal het gene dat ten deele is te niet ge

daen worden 1. Cor, 13. 9. en daer naer zal ee

- nen volkomen vrede weſen, daer wy nu te

enwordig een ander wet hebben in onſe leden,

die ſtryt tegen de wet van onſen geeft Rom. 7.21.

die ons, terwylen wy in dit leven zyn, dik

wils medeſſe vpt , maer de gratie Godts zal

ons verleſſen van het lichaem deſer doot door Je

'ſus Chriſtus onſen Heere. En het lichaem zal

in eene ganſche en volkemene geſontheyt

weſen ſonder eenig gebrek of vermoeytheyt

te hebben : om dat in den tijt en volgens de

orden , die de Verryſſenis des vleeſch moet

maken, dit bederfelijk lichaem zal becleet

worden met de onbederfelijkheyt. En voor

ſeker dat het ons niet vremt en moet ſchy

nen, dat Godt dat voordeel doet aen die,

dewelke in hunne wetenſchap niet en be

minnen als de enkele waerheyt, in hunne

werken niet als den vrede, en in hun li

chaem niet als de geſontheyt. Want het ge

ne dat de menſchen in dit leven meeſt zul

ten bemint hebben, zal in het ander leven

ſijne volmaektheyt crygen. .

! LIV. C AP ITTE L.

van het over-een-komen, dat de ſtraffen der

godelooſe in de hele hebben met hunne ſon

nºden en quade driften. Uytlegginge derpa

rabole van de talenten. " " .
#!

-
*

-

» Ie dan ſoo groot een goet van hun

ietD# geeſt ſoo# 1.

dat ſy buyten deſen meer begeirig zyn tot

- -- - de
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g:

d:

A

de ſienelyke dingen, de welke hun ſelf

moeſten doen gedenken, dat ſy naer de

geeſtelyke ſouden wenſchen en deſe ſouden'

beminnen, (a) zullen geſonden worden in

de uytwendige duyſtetniſſen. Want de voor

ſichtigheyt des yleeſchs en de ſwakheyt der

lichamelyke finnen is een beginſel van de ſet

Die (b) hun vermaek nemen in den ſtrydt,

zullen voor altijt vervremt worden van den

vrede, en gewerrent blyven in oneyndelyke

-# en pynen. Want den oorlo

ge en het crakeel is een beginſel van de

uyterſte moeyelykheyt. En tick meyne, dan

het Evangelie dit heeft willen te kennen

even-, als het geſeyt heeft, dat men hun

e handen en de voeteu ſoude binden, dat

is dat men hun al de macht ſoude benement

van iet te konnen doen. (e) En die willen

honger en dorſt hebben, en branden, en

vermoeyt worden in de vleeſchelyke ben

geirelykheyt , om daert naer te konnen drina

ken en eten , en hunne wuyle luſten te vol

doen, en met vermaek te ſlaepen , gelyk ſy,

hun gebrek beminnen, dat een beginſel is

van de uyterſte pynen, ſal het gene dat ſy

beminnen in hnn volbracht worden, als ſy

zullen geworpen zyn in de plaets, daer gea

ween zal zyn en knerſelinge der tanden.

Io5. Want daer is er vele , die alle deſe

gebreken t'ſamen beminnen, en wiens le

ven anders niet en is, als naer de theaters

te gaen ſtryden, eten, drinken, de vlee

- 2. ſche

(a) Straffe van de nieuwſgierige (b) Van de eer

gierige. (c) Van de wulpſche, -
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ſchelyke welluſten te ſoecken, te ſlaepen, en

die in hunne gedagten niet en hebben als ver

beeldingen, de welke ſy met ſulk een leven

vergaderen, en, door deſe ſpooken bedrogen

zynde, maken ſy regelen of van wange

loove of van godeloosheyt, aen welke fy

vaſtgehecht blyven, ſelf als ſy hun trachten

van de aenlokſelen van 't vleeſch te wachten

om dat ſoodanige niet wel en gebruyken 't ta

ent,dat hun gegeven is, dat is te ſeggen 't goet

van het verſtant, het gene te vinden is in

alle die of voor geleerde, of voor eerlyke, of

voor beleefde lieden gehouden worden, maer

ſy houden hun verſtant gelyk den knecht

van het Evangelie als geknoopt in hunnen

# of gegraven in de aerde, dat is

te # , dat ſy het eenigſins wentelen

ef verſmachten in een onprofijtig vermaek

of in overvloedige en aerdſche irelyk

# ſal###
engen werpen inde uyterſte erniſſë,

daer geween ſal zyn en knerſelinge der tan

den. Niet om dat ſy dje n bemint

hebben ( want wie ſoude deſe konnen be

minnen ? ) maer om dat ſv de dingen bemint

hebben, die daer de beginſelen van zyn ,

en die, de gene deſe beminnen, daer toe

nootſakelyk geleyden. Want die liever heb.

ben altyt in den weg van dit leven voort

te gaen, als wederom te keeren, en ten

Meſten in den hemel te geraken, moeten

in een voorder lant geſonden worden,mits

dat ſy, gelyk de H.Schriftere ſpreekt, een

vleeſch en eenen geeſt zyn , die gedurig

voort gaet en niet wederom en keert.
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1o6. Maer die hunne lichamelyke ſinnen

wel gebruyken, deſe beſtedende om fijne

werken te gelooven, en om deſe te ver

condigen, of om de liefde te voedeu, die

ſy tot hem dragen : of die de werken en

de wetenſchap wel gebruyken om hunne

driften wel te ſchicken en te matigen, en

om Godt te kennen , zullen vervolgensgaen

inde blydſchap des Heeren. Daerom wort het

talent, dat afgenomen wort van die 't qualyk

gebruykt heeft, gegeven aen die de vyf talen

Een welgebruykt heeft, niet dat de ſcherpige

heyt van't verſtant aen iemant kan overgele

vert worden,maer dat is geſchreven om te be- -

toonen,dat die verſtant hebbende onachtſaem

zyn en godeloos, dit konnen verlieſen, en dat

die neirſtig enGodvrugtig zyn,al is't dat ſy ſoo

groot geen verſtant en hebben, daer toe kone

men geraken. Want dat talent en is niet gege

ven aen die twee talenten ontfangen hadde,

mits dat die in de wetenſchap en in de wer

ken wel leeft, dat ook heeſt , maer aen

die, vyf talenten ontfangen hadden. Want

dien, wiens geloove noch maer de uyt

wendige dingen en doet branden , dat is

de wonderheden, de welke in den tijt ge

paſſeert zyn , en heeft de oogen van het

verſtant nog niet ſcherp genoeg om de eeu

wige en hemelſche dingen te konnen aen

ſchouwen, maer hy kan deſe gave bekomen

met Godt te loven als den operſten conſte

naer en Schepper van alle ſienelyke dingen

met hem te belyden door het geloove , met

hem te verwachten door de hope, en te ſoe

ken door de liefdes Q 3 . LV.
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LV. c AP IT TE L. '

Beſluyt van geheel het werk met eene vermal

ninge, die hy doet aan alle menſchen, van

de Waerachtige Religie te aenveirden.

"-D Aerom vermaneick u allegader,

die, alſoogy menſchen zyt, myne

alderliefſte Broedets zyt, en ick vermane

bovendien myn ſelven met u om met den

meeſten iever, die u mogelyk is, te loo

pen naer de plaets, daer de eeuwigheye

ons vermaent toe te trachten ſoo lank al

# op der aerde zyn. En laet ons de wei

relt niet beminnen, mits dat al het gene

dat in de weirelt is, niet en is, als begeire

lykheyt des vleeſch, begeirelykheyt der oo

eogen, en hooveirdye des levens. (a) En .

laet ons door de begeirelijkheyt des vleeſchs,

niet ſoeken te bederven en bedorven te

worden, op dat wy daer naer niet en val

len in eene ergere bederfenis van de eeuwi

ge pynen en ſmerten. En laet ons den (b)

oorloge en de# niet beminnen, op dat

wy niet overgelevert en worden aen de

macht van de Engelen, die hun vermaek

nemen in verootmoedigt , geknevelt, en

# te worden van die ongenadige

ulen. (e) En laet ons de theaters en die

ſienelyke aenſchouwen niet beminnen, op

dat wy, verre zynde van de waerheyt en

, niet

(a) Dat men de welluſten moet vluchten. (b)Dat

men de eergierigheyt moet vluchten. (c) Dat men

de nieuwſgierigheyt moet vluchtens * * *
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niet ſoeckende als de ſchaduwen, niet ge

worpen en worden in de duyſtermiſſen.,,

1oâ. En (a) laet ons onſe Religie niet ſtel?

len in de verbeeldingen. Want het minſte

dat waerachtig is, is veel beter als al dat

wy ſouden konnen ondervinden : nogtans.

en moeten wy de ziele niet aenbidden ?

niet te min dat ſy, als fy haer valſche din

# , eene"# is. Een

y is beter als een verſiert licht, het

welk men fig inbeelt in het bedrog van:

fijne gedagten , en nogtans ſoude men ſor

moeten weſen om te gelooven , dat men

een ſtroey , dat men fiet, moet aenbidden,

En laet ons onſe Religie niet ſtellen in het

aenbidden van de werken den menſchelya.

ke handen, mits dat de conſtenaers, die deſe

maken, veel weerdiger zyn als ſy ſelver, en

nochtans en moeten wy die conſtenaers niet

aenbidden. En laet ons onſe Religie niet na.

ken van beeſten te aenbidden, mits dat den:

ſlechſten van alle menſchen verhevender is

als deſë, en nochtans niet en verdient aen

beden te worden (b) en laet ons onſe Religie

niet maken in doede menſchen te aenbid.

den, mits, indien fy wel geleeft hebben,

ſy van ons die eere niet en verſoeken, maef

( a ). Dat men de fottigheden der Manithëen

moet vluchten. (b) Hy verſt het hier alleenstijs

door, dat men van doode menſchen geene Goden

en moet maken, gelijk de Heydenen deden, vang

hy maekt op deſe plaetsſelve onderſcheyt tuſſchen

de eere, die men deſe moet bewyſen, en tuſſchere

de aanbiddinge, die Gedt alleen toekent. vº
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liever aen dien, door wiens licht en gratie

ſy hun verheugen in dat ſy ons voor mede-.

# hebben van hunne deugden en ver

ienſten. Wy moeten deſe eeren als model

len, die wy moeten naer-volgen , en niet

aenbidden uyt religie. Doch is't dat ſy qua

lijk geleeft hebben, ſy en verdienen geene

eere, op wat plaets dat ſy mogen weſen. En

kaet ons 'onſe religie niet ſtellen in de day

velen te aenbidden, mits dat, alſoo alle

wangeloove en dwalinge eene ſtraffe is voor

de menſchen, en een reden om beſchaemt

te zyn, deſe de alotie en de triumphe zyn

van die ongeluckige geeſten... ..

1oy. En laet ons onſe Religie niet ſtellen in

de aerde en dewateren teaenbidden, -mits

dat de locht ſelf als ſy vol dompen is meer

reynigheyt en claerheyt heeft, als defe twee

elementen, en dat wy deſe nochtans niet en

moeten aenbidden. En laet ons dan onſe reli

gie niet ſtellen in de locht te aenbidden ſelf

als ſy ten claerſten is en meeſt geſuyvert,

mits dat ſy heel duyſter is, als het licht

wech gaet , en dat het vier, het welk wy

hier hebben, noch reynder en claerder is ,

als ſy , ſonder dat wy nochtans dit mogen

aenbidden, mits wy het ſelve onſteken en

uytdoen, als het ons belieft. En laet ons

onſe Religie niet ſtellen in de Hemelſche en

bovenſte lichaemen te aenbidden-, mits dat ,

al is't dat wy die met recht en reden ſtellen

voor alle andere lichamen van de nature,

nochtans het onvolmaekſte leven verheven

der is, als ſy. Daer om ,,alwaert dat ſy ſelf

bezielt waren, is de ziele altyt edelder en
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volmaekter in haer ſelve, als wat bezielt lic

haem het ſoude mogen weſen , en nochtans

en zal niemant ſigoyt inbeelden, dat eene -

gebrekelyke ziele moet aenbeden worden.

En laet ons onſe religie niet ſtellen in dat le

ven, het welk men de boomen en de cruy

den toeeygent , midts dat ſy geen gevoelen

en hebben, en dat leven is bovendien van

die ſoorte, het welk onderhout het over

eenkomen en de toepaſſinge van alle de dee

len van ons lichaem, en het welk ons hair

en onſe beenen ook hebben, die nochtans

niet en gevoelen, als men ſe afſnyt, Want

het gevoelig leven is verhevender als dat ,

en nochtans en moeten wy het leven van de

beeſten niet aenbidden

11o. En lact ons onſe religie niet ſtellen

in de redelyke ziele te aenbidden , hoe vol

maekt en wys dat ſy dog weſen mag (a)

het zy dat men deſe aenfiet in de beſtierin

ge van geheel de weirelt of in de beſtie

ringe van eenige van de deelen der ſelve,

het zy dat men deſe aen ſiet in de ver

hevenſte menſchen gelyk oft men verwag:

te eene veranderinge van haren ſtaet of

eene ganſche veranderinge van haer ſelve,

mits dat het redelyk leven, indien het vol,

maekt is, altijt geoorſaem is aen de envere

anderlyke waerheyt , de welke hem in

wendig ſonder middel en ſonder eenigge,

huyt van woorden aenſpreekt, of quaet of

gebre

(a) wat ziele dat het fonds magen weſen -

al waert dat er ſolve eene algemeyne waar was

geheel de weirelt, v : - - - - te

-

*
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gebrekelyk wort, als het deſe niet en ged

Oorſaemt. Het en is dan niet verheven door

fijn ſelven, maer door dien , aen wie het met

vermaek geoorſaemt. En aldus moet den

minſten van de menſchen aenbidden het ge

me dat den meeſten Engel aenbidt (b) mits

dat de nature ſelve van de menſchen maet

de leſte geworden en is, als om dat ſy niet

aenbeden en heeft den genen die de Engelen

aenbidden. Want daer en zyn geene twee

, oorſpronken van wysheyt den eenen voor de

Engelen en dë anderen voor de menſchen,nog

twee oorſpronken van de waerheyt den eenen

voor de eene en den anderen voor de andere:

Thaer whet is de ſelve onveranderlyke waer

heyt, die de menſchen en de Engelen wys

en waerachtig maekt. En het is dit , dat

gemaekt is om onſ zaligheyt in het myſte

- , rie van de Menſchwordinge als dien , den

welken de onveranderlyke waerheyt en wys

heyt Godts is , van de ſelve eeuwigheyt en

macht met den Vader, de menſchelyke na

turg heeft willen aennemen om ons door

deſe te leeren , dat de menſchen moeten

aenbidden al het gene dat de geeſtelyke en

redelyke ſchepſelen aenbidden. Wy moeten

ook gelooven, dat de heyligſte Engelen ,

die verhevenſteen ydelſte dienaren Godts ,

niet anders en begeiren , als dat wy met

hun den ſelven Godt ſouden aenbidden ,

door welken te aenſchouwen ſy zalig zyn.
- * Bovendien

(b) Verheventheyt van den menſch die nie

mant en erkent boven ſijn ſelven, die hy moes

aenbidden , als Godt alleen,

N
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Bovendien en kan ons het aenſchouwen

van de Engelen niet geluckig maken, maer

het aenſchouwen van de operſte waerheyts,

door welk wy ook de Engelen ſien , en

deelachtig worden van hun geluk en vreugt,?

en wy en benyden hun niet, om dat ſy in ee

nen beteren ſtaet zijn als wy om deſe te ge

nieten , en om dat hun geluck niet beleten,

wort door eenige pijne of onruſte, maer wy,

beminnen hun in tegendeel nog meer, om;

dat den operſten Heere, onſen gemeynen

Meeſter ons van fijne genade een diergelyk.

eluk doet hopen. Wy eeren hun dan uyt

iefde, en niet uyt een ſlavelyk bedwank ,

nog wy en rechten voor hun geene Kerken,

op: want ſoo en willen ſy van ons niet

ge-eert worden, mits dat ſy weten, dat wy, ,

als wy goet zyn , eenen tempel zyn van

den opeiſten Godt. Met reden dan verbiet

den Engel Apo. * 2. 9. eenen menſch , dar

hy hem niet en ſoude aenbidden, ſeggende:

dat hy ſoude aenbidden den eenigen oper

ſten Godt, wiens dienaren ſy eyen gelyk

waren,

111. Dog die ons beroepen en nooden, op

dat wy hun ſouden aenbidden als Goden,

zyn gelyk aen die hooveirdige menſchen,

die hun op die maniere ſouden doen aen

bidden, waer 't dat in hun macht waer.

Maer, het is veel gevarelyker de quade Enge

len te genbidden, als die hooveirdige te

verdragen. Want alle heerſchappye van de

eene menſchen over de andere eyndigt, of

met de doodt van de hººfdarys name: -

- - - - O
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of van die onder de heerſchapye zyn. Maer

de ſlavernye onder de hooveirdigheyt van

de quade Engelen en is noyt meer te vree

ſen, als op den tyt, die naer onſe doot volgt.

En van den anderen kant, als wy onder

worpen zyn aen de heerſchapye van de

menſchen , en konnen ſy ons niet beletten

eene volle vryheyt te hebben in onſe gedag

ten, maer wy moeten de heerſchapye van die

Engelen vreeſen, de welke komt tot over

onſen geeſt en over die eenige ooge, door

welke men de waerheyt kan ſien en begry

pen. En aldus , al is't dat wy om de eeni

gheyt te onderhouden, die ons allegader

t'ſamen bint, onderworpen zyn aen al de

macht, die aen de menſchen gegeven is om

de gemeynten te beſtieren met den Keyſer

te geven het gene den Keyſer toekomt,

en aen Godt het gene Godt toekomt, en

moeten wy nogtans niet vreeſen, dat men

ons naer de doodt deſe plichten zal vragen,

al is't dat er anderſints nog een groot ver

ſchil is tuſſchen de ſlavernye van de ziele,

en die van het lichaem. Maer als de recht

veirdige menſchen, die in Godt alleen al

hun vermaek nemen , bevinden , dat Godt

gebenedyt en geloft wort door hunne wer

ken, verheugen ſy hun met die hun loven,

Maer als ſy hun ſélve loven, gelyk of de

cracht van hun ſelve quame , beriſpenſ

de gene die in deſe dwalinge zyn , ##
het konnen doen, en als er zyn die ſy niet

en konnen beriſpen, hebben ſy eene groo

te begeirte, dat ſy van dat gebrek ſouden

- - mogen

k

i
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|

mogen gebetert worden, en ſy hebbenB#

, ne, dat ſy van hun gepreſen worden.Dog

is't dat de goede Engelen en alle de hey -

lige dienaren Godts âen ſoodanige gelyk

zyn, of immers nog veel reynder en heyliger

ſy , waerom zyn wy vervaert van eenige

van deſe te vergrammen , indien wy niet

wangeloovig, en zyn, mits dat ſy,9ns ſºlye

helpen, op dat wy, gående tot de beſittin
## en onſe zielen

## verbonden houdende

van waer wy gelooven, dat den náem van

##ow, alle werkloºs
heyt afgaen . . . . . . . . . - ,
, 112. # aldus a## Godt al

leen, het eenig beginſel van alle dingen,

#
ºke alle de zielen, die wyszyn, Wyszyn.

En ick aenbic# de gave van deſe twee,

door welke### ſchepſelen

# zyn. Ick ben ſeker, dat alle de

Engelen, de welke dienſelven Godt he

minnen, my met hem beminnen: dat alle

###
#den van de#ſhen konden ver
aen ,"my in hem verhooren, dat alle de

Engelen, die geen ander goet en hebben

als hem, my in hem helpen, en niet en

##de vretigt, en mededeelinge van hemſelve.

###, vleyers#
## en Van# des#

3 my danſeggen: wat rechtyeirdigen en deug

#

-

- -

geeſt is'er, van welken, dien niet
R CIA

-

of
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en moet bemint worden, den welken niet

en aenbidt als het operſte weſen, het welk

alle rechtveirdige en deugdelyke ſchepſelen

beminnen, in wiens kennife ſy hun ver
maek vinden , en het welk hun rechtveir

dig en deugdelyk maekt, als ſy tot het ſelve

komen als tot hunnen oorſprong. Maer wy

en moeten buyten twyfel die Engelen niet

-aenbidden, de welke hunne on eregel:
heden en uytſpooricheden beminnen, die

niet en willen onderworpen 'zyn aen de

# een goet te

genieten', dat hun beſonder en eygen is,

geſloten zyn uyt de mededeelinge van het

'waerheyt, en die, ſoeke

goet, dat gemeyn is aen alle ſchepſelen,
en het#"## verloren heb

ben, Die Engelen , aen welke de quade

overgelevert zyn , om hun te verdrukken'

onder het iock van hunne vreede heerſcha

, pye , en aen welke de goede noyt over

# en zyn, als om dat de macht,die

oefeninge van de deugt, en eyndehngedie
Engelen", aen welke inſt

mel hun ſchande en ondergang.'

113. Dat de Religie ons dan vaſt binde,

en hechte aen den eenigen en##
Godt : Mits dat er geen ſchepſel geſtelt

is tuſſchen onſe ziele, die den Vader en de

waerheyt kent, dat is het inwendig licht,

door welk wy hem kennen. Laet ons dan
ook in hem en met hem aenbidden die

komen",
operſte waerheyt, de welke aen E:

-

/

over hun hebben, hun ſoude dienen tot

- è ellende een ver

maek is , en onſe wederkomſte in den-he:

en

In

d

|

|
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Komentlyk gelyk is, en die de vorme en de

modelle is van alle de dingen , die door

hem alleen# , en die al tot

| ##
zielen doet kennen, dat alle de ſchepſelen

gemaekt zyn door die eerſte vorme , de

n . welke alleen alle de begeirten, vervolt van

alle ſchepſelen. Den Vader en ſoude nog- -

tans door ſijnen Sone alle die dingen niet

- doen , en####G .

# -- geſtaetheyt niet blyven, ten waet dat Godt :

- het opeiſte goet wat het welk de#
is dat hys geen ſchepſel; het welk , A

het van hem komt ; goet moeſt weſen , en .

benyt, en dat hy d: eene geſtelt heeft in

eene geſtaetheyt van in het goet té blyven ,

ſoo lank als fyſûnden willen', en deandere:

van daer in te blyven ſoo Fank 'als ſy ſou--

den konnen, en dat ſy daer toe, beduaem

- zyn. Wy moeten dan vaſtelyk gelooven en

benevens den Vader en den Sone gelyckelykºk

aenbidden de onveranderlyke gave Godts 2 : "

Wy moeten d # an eeneen- 3

kele ſubſtantie aenbidden, (a) den ceni

- Een Godt, wiens werk wy.Zyn, door wie

wy gemaekt zyn, en in wie wy beſtáën: -

Den Godt, van welke wy ons afgeſcheyden -

hebben , aen welken wy ons ongelyk ge- -

| maekt hebben , en die ons, niet en -

## het beginſel , ,

tot het welk wy wederbraerkeeren, de vor

| ms en modelle, die wy volgen, en# -

3 - - - - - - - - - - r7. | | | ImadE2, 1- ;

(a) Verſcheyde:inzendinnen van de Drºstee

Jaenen van de Alderh, Dryvnldightyt: * *s

t
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, nade, door, welke wy verſoent zyn : den

eenigen Godt, door wiens almogentheyt

wy geſchapen zyn, fijne gelyckenis in de

eenigheyt, ſijnen vrede, door welken wyaen

die eenigheyt, vaſt gehecht blyven: den

Godt,# heeft, dat alles gemaekt

worde, het Woort, door welk gemaekt is al

dat gemaekt is in de# van de ſubſtantien

en de naturen , en de gave van fijne goet

heyt, de welke den Schepper beweegt heeft,

om al het gene dat hy door, het wort ge

2 ſchapen hadde, niet te laten# , Vººr

loten gaen : den eenigen Godt, door wiens

# naer, de nature, door

-wiens erboringe wy leven volgens de orden

van de wijsheyt, en door wiens liefde en

geniet wy leven in een welvaren en geluk:

- En# een#
door wie, en in wie âlles is dat is. Hem

zy eere en glorie in alle eeuwen der eeuwen

AMEN. & - ' * 11 fety - " , -

- - - - - - - - - - ,-- --149 | 12 f: 21-- iſ -

- - - - E Y N D E. ook vºl

- 2 in L 5 s ) , tº I, - ſtºf, oit: H. Jo J '2d

g--- ---------
------------

,, I - DR UCK - FAU TEN. - i

Blat. Regel, 1 - - - - - - - - - - - - ſl- - -

21 a 21 en ſy leeſt of ſy 3 :

, ge zo ſoecke, nen l, ſoecken en 't

44 - 13 , het ſelve l. den: ſelven, g:

74 - 2 : vermakelyk l. N elyk .

99 1, het# # 2# kan

ko2 , 17 • eeuwigheyt l, eenigheyt.

s92 • as hun leven labem laxen -
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